
10
229/2012

Kolejna porcja pieniędzy

Przez jesień ku zimie

Szachy?

„Kostkują”, balkony remontują, koszą
Na 

stronach:

Czytaj str. 4-9

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

Młodzież szkolna zaczęła, Wodecki skończył 

Na estradzie: Andrzej Gościniak, Zbigniew Krupski  
i Kapituła Lauru Bytkowa.

A wieczorem było tłoczno.

Podwyżka ciepła – SSM żąda wyjaśnień 
i wnosi o wszczęcie postępowań

W ubiegłym  wydaniu  informowaliśmy  o zmianie  taryf  dla 
ciepła  dla:  Tauron  Wytwarzanie  S.A.  (źródło  ciepła  Elek-
trociepłownia Katowice) oraz źródła Elektrociepłownia Cho-
rzów „ELCHO” sp. z o.o. W obydwu przypadkach wzrost 
wyniósł ok. 10 % – szczegóły patrz „MS” 9/2012. W ślad 
za  tymi  podwyżkami  nową  taryfę  przesłał  dostawca  
–  Tauron  Ciepło  dawniej  PEC.  To  pismo  informujące 
o znacznej podwyżce – czyt. str. 4 – przelało czarę gory-
czy. Nowa taryfa spowodowała, że Rada Nadzorcza, Za-
rząd  SSM  wystosowały,  miejscami  bardzo  ostre  w tonie, 
pisma  do  EC  Chorzów  „ELCHO”  sp.  z o.o.,  Tauron  Wy-
twarzanie S.A.,  tj. EC Katowice (Dąbrówka), Tauron Cie-
pło – dostawca oraz prośby o wszczęcie kontroli  i spraw-
dzenie  zasadności  zmian  do:  Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumenta  i Najwyższej Izby Kontroli. Pisma 

publikujemy w oryginale na str. 5-9, a z chwilą otrzymania 
odpowiedzi niezwłocznie przedstawimy je na łamach „MS”. 

Tauron Ciepło w piśmie przewodnim informuje, że do-
konano uśrednienia cen. To jednak nie jedyna nowość. 

Z analizy  taryfy  wynika,  że  w przypadku  budynków 
przy ul. Powstańców, Kolejowej, Brzozowej i Piasko-
wej pojawiły się nowe składniki. Są to:

- cena za usługi przesyłowe źródła ciepła 61,97 zł/MW/rok, 
 wynikająca z niej miesięczna rata ceny za usługi przesy-
łowe źródła ciepła 5,16 zł/MW/m-c,

- stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe źródła 
ciepła 0,02 zł/MW/m-c.

Nowe składniki, to większy koszt i większe obciążenie 
dla mieszkańców.

Czekamy na Państwa opinie.

Relacja ze Święta Bytkowa od str. 12
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os. „Węzłowiec”: Samochodem rozjechano kosz.

Miesiąc temu oddano do użytku i... już uszkodzono 
rynnę na domku-magazynie na boisku w „Bańgowie”.

Na porządku dziennym jest obsmarowywanie ścian.  
Na zdjęciu ul. Grunwaldzka 6 i 8C.

W przejściu między budynkami przy Walerego 
Wróblewskiego 61-63 wydłubano dziurę 

o kilkunastocentymetrowej średnicy.

Poszłyyy... szyby w budynkach Wojciecha Korfantego 1A i Hermana Wróbla 9A.

ciąg dalszy na str. 24

Zawsze, gdy piszemy o dewasta- 
 cjach zadajemy sobie pytanie: 

Co komu daje to, że niszczy? Jaki 
osiąga cel? Chce zaimponować, za-
błysnąć wśród kolegów? Wykazać 
się tężyzną fizyczną?

Mimo upływu lat nie potrafimy na te 
pytania  odpowiedzieć,  no  chyba,  że 
pokazują głupotę do potęgi entej. Jak 
jednak przypuszczamy na te słowa się 
obrażą... bo zapewne na swoim punk-
cie są bardzo wrażliwi. Także nie znaj-

dujemy  wyjaśnienia  na  naszą  obojęt-
ność i generalnie brak reakcji, gdy wi-
dzimy, że ktoś coś niszczy – chociaż 
są  wyjątki  i tym  reagującym  dzięku-
jemy.  Minie  miesiąc  i pytania  wrócą. 
Wrócą  z kolejną  porcją  wyrzuconych 
pieniędzy.

Kolejna porcja 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.
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Podwyżka ciepła – SSM żąda wyjaśnień …

Nietypowo, bo w piątek 28 wrze-
śnia obradowała Rada Nadzor-

cza Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

Podczas posiedzenia Rada zajęła się:
-  informacją  o realizacji  Planu  Go-

spodarczo-Finansowego  Spółdzielni 
za 7 m-cy 2012 r. – wykonany w 100%,

-  analizą  stanu  zaległości  czynszo-
wych SSM za 7 m-cy br.

Z danych uzupełnionych  informacją 
ustną wynika, że zaległości czynszo-
we we wszystkich kategoriach wyka-
zały tendencję spadkową. Bardzo do-
bry,  a może  należy  stwierdzić  rewe-
lacyjny jest procentowy wskaźnik za-
ległości  bieżących  do  naliczeń  i wy-
nosi 3,02%

Rada  zapoznała  się  z materiałem 
o przygotowaniach  zasobów  Spół-

dzielni  do  zimy.  Jak  mówiono  zada-
nia  ustalone  dla  administracji  i ujęte 
w planie zostały zrealizowane, a osta-
tecznym  terminem  był  15  września. 
RN  zapoznała  się  także  ze  sprawoz-
daniem  z działalności  DK  „Chemik” 
w okresie  letnim  –  prezentacja  była 
audiowizualna.

Obrady  prowadził  Wiesław Jaź-
wiec,  przewodniczący  RN  SSM.  Do 
materiałów  z posiedzenia  będziemy 
sukcesywnie wracać na łamach „MS”.

pes

Obradowała Rada Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zaległości, zima, plan

Poniższe pismo przelało czarę…
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SIEMIANOWICKA  
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

41-106 Siemianowice Śl. ul. Bohaterów Westeplatte 20

Siemianowice Śl., dnia 27/09/2012 r.

Elektrociepłownia Chorzów
„ELCHO” sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 30

EB/ 167/2012   41-503 Chorzów

W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energe-
tyki z dnia 18. 07. 2012 r., nr OKA-4210-42(5)/2012/8033/X/
AM  wprowadzającą  nowe  ceny  i stawki  EC  Chorzów  „El-
cho” od dnia 01. 09. 2012 r. Rada Nadzorcza i Zarząd Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej reprezentując pra-
wie  30  tysięczną  liczbę  mieszkańców  z terenu  Siemiano-
wic Śląskich wyrażają głębokie zaniepokojenie i oburzenie 
z powodu  lawinowo  rosnących  cen  energii  cieplnej,  jakie 
odnotowujemy w ostatnich latach.

Na przestrzeni lat 2005-2012 cena za moc zamówioną za 
1 MW/m-c została podniesiona o 42%. W roku 2005 wynosiła 
ona 3613,64 zł, zaś od 01. 09. 2012 r. wynosi 5138,00 zł, co 
przy inflacji wahającej się w granicach rocznie 2-4% wydaje 
się być wzrostem mocno przekraczającym poziom wzrostu, 
który  można  by  tłumaczyć  tym  wskaźnikiem.  Nie  znajduje-
my konkretnego uzasadnienia wyjaśniającego przyczyny tak 
skokowo rosnących cen dla potrzeb c.o. i c.w.u.

Zarząd  Spółdzielni  ustalając  stawki  opłat  czynszowych 
za  energię  cieplną  zasypywany  jest  lawiną  pytań  o przy-
czyny tak wysokich wzrostów cen energii cieplnej na prze-
strzeni ostatnich lat. Nie potrafimy znaleźć konkretnej odpo-
wiedzi na takie pytania stawiane przez naszych członków, 
gdyż dostarczane nam decyzje Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki nie wspominają ani  jednym słowem o przyczy-
nach wzrostu cen. Uważamy, że Wasza spółka mająca du-
że znaczenie społeczne i zaspokajająca jedną z podstawo-
wych potrzeb, jaką jest ogrzewanie mieszkań, nie powinna 
mieć  na  celu  osiąganie  maksymalnych  zysków,  a swoim 
działaniem winna mieć także na względzie potrzeby i moż-
liwości finansowe społeczeństwa.

Analizując dynamiczne i skokowe wzrosty cen energii 
cieplnej zadajemy sobie pytanie: czy aby Wasza Elektro-
ciepłownia nie kalkuje cen w taki sposób, aby przenieść 
większą część kosztów działania na cenę produkowanej 
energii cieplnej z zamiarem obniżenia ceny energii elek-
trycznej w celu uzyskania większej konkurencyjności na 
rynku energii elektrycznej. Czyż nie jest to podstawowa 
przyczyna, naszym zdaniem, nieuzasadnionych wzro-
stów cen energii cieplnej?

Dynamicznie  rosnące  ceny  energii  cieplnej,  której  pod-
stawowym  składnikiem  jest  cena  wytwórcy  ciepła,  powo-

duje  w organizmie,  jakim  jest  spółdzielnia  ogromne  pro-
blemy  płatnicze,  gdyż  opłaty  za  energię  cieplną  stanowią 
znaczącą część opłat mieszkań, a przychody nie nadąża-
ją za wzrostem kosztów. Powoduje  to znaczne zubożenie 
naszych mieszkańców, a co za tym idzie wzrost zaległości 
czynszowych, które wpływają bezpośrednio na płynność fi-
nansową  naszej  Spółdzielni.  Spółdzielnia  w tym  przypad-
ku spełnia rolę inkasenta, który odpowiada za ewentualne 
odsetki  wpływające  w konsekwencji  na  dodatkowy  wzrost 
kosztów obciążający naszych mieszkańców.

Przesyłając  nasze  niniejsze  stanowisko  w sprawie  cen 
energii  cieplnej,  liczymy  na  konkretną  odpowiedź  wyja-
śniającą przyczyny  tak  lawino rosnących cen energii ciepl-
nej,  produkowanej  w Waszej  spółce  i wyczerpujące  poda-
nie uzasadnienia koniecznych przyczyn, które wpływają na 
systematyczny i Waszym zdaniem uzasadniony wzrost cen.

Liczymy na szybką, pisemną odpowiedź w celu po-
informowania i uspokojenia nie najlepszych nastrojów 
naszych członków, zbulwersowanych cenami energii 
cieplnej, za pośrednictwem naszej gazety „Moja Spół-
dzielnia” wydawanej w ilości 12.500 egzemplarzy.

Jednocześnie informujemy, że występujemy do 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Kato-
wicach oraz Najwyższej Izby Kontroli delegatura w Ka-
towicach celem zbadania zasadności i zgodności sto-
sowanych cen i stawek z ustawą Prawo energetyczne 
z dnia 10. 04. 1997 r. oraz Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształto-
wania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie cie-
płem z dnia 09. 10. 2006 oraz 17. 09. 2010 r., gdyż sto-
sowane przez Was ceny za wytwarzaną energią ciepl-
ną są naszym zdaniem nieuzasadnione.

W podpisie:
- Wiesław Jaźwiec – przewodniczący Rady Nadzorczej 

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
- Zbigniew Lekston – prezes Zarządu,
- Jolanta Sobek – zastępca Prezesa ds. Członkowsko-

-Mieszkaniowych.
* * *
Wytłuszczenia od redakcji „MS”

Podwyżka ciepła – SSM żąda wyjaśnień 
i wnosi o wszczęcie postępowań
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COOPERATIVE ENTERPRISES BUILD A BETTER WORLD

Spółdzielnie budują lepszy świat

Siemianowice Śl., dnia 27/09/2012

Tauron Wytwarzanie S.A.
 ul. Lwowska 23 
40-389 Katowice

W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 24. 07. 2012  r. nr OKA-4210-46(6)/2012/1883/VIII/AZ 
wprowadzającą nowe ceny i stawki ciepła dla EC Katowice od 
dnia 01. 09. 2012 r. Rada Nadzorcza i Zarząd Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, reprezentując prawie 30 tysięczną 
liczbę  mieszkańców  z terenu  Siemianowic  Śl.  wyrażają  głę-
bokie zaniepokojenie  i oburzenie  lawinowo rosnącymi cena-
mi energii cieplnej, jakie odnotowujemy w ostatnich latach.

Na  przestrzeni  lat  2005-2012  cena  za  moc  zamówio-
ną 1 MW/m-c wzrosła o 123%. W roku 2005 wynosiła ona 
3015,92 zł,  zaś od 01.  09.  2012  r. wynosi 6748,74 zł,  co 
przy inflacji wahającej się rocznie w granicach 2-4% wydaje 
się być wzrostem mocno przekraczającym poziom wzrostu, 
który można by tłumaczyć tym wskaźnikiem. Nie znajduje-
my  konkretnego  uzasadnienia,  które  by  wyjaśniało  przy-
czyny tak skokowo rosnących cen dla potrzeb c.o. i c.w.u.

Zarząd  Spółdzielni,  ustalając  stawki  opłat  czynszowych 
za  energię  cieplną,  zasypywany  jest  lawiną  pytań  o przy-
czyny tak wysokich wzrostów cen energii cieplnej na prze-
strzeni ostatnich lat. Nie potrafimy znaleźć konkretnej odpo-
wiedzi na takie pytania stawiane przez naszych członków, 
gdyż  dostarczane  nam  decyzje  URE  nie  wspominają  ani 
jednym słowem o przyczynach wzrostu cen.

Uważamy, że Wasza firma mająca duże znaczenie spo-
łeczne i zaspokajająca jedną z podstawowych potrzeb, 
jaką jest ogrzewanie mieszkań, nie powinna mieć na ce-
lu osiąganie maksymalnych zysków, a swoim działa-
niem winna mieć na względzie potrzeby i możliwości fi-
nansowe społeczeństwa.

Analizując  skokowe  wzrosty  cen  energii  cieplnej  zadaje-
my sobie pytanie czy aby Wasza elektrociepłownia nie kalku-
je cen w taki sposób, aby przerzucić większą część kosztów 
działania  na  cenę  produkowanej  energii  cieplnej  celem  ob-
niżenia ceny energii elektrycznej w celu uzyskania większej 
konkurencyjności na rynku energii elektrycznej. Czyż nie jest 
to  podstawowa  przyczyna,  naszym  zdaniem  nieuzasadnio-
nych wzrostów cen energii cieplnej.

Dynamicznie rosnące ceny energii cieplnej, której pod-
stawowym składnikiem jest cena wytwórcy ciepła powodu-

je w organizmie, jakim jest Spółdzielnia ogromne problemy 
płatnicze, gdyż opłaty za energię cieplną stanowią podstawo-
wą część opłat mieszkań, a przychody nie nadążają za wzro-
stem kosztów. Powoduje to znaczne zubożenie naszych miesz-
kańców, a co za tym idzie wzrost zaległości czynszowych, które 
wpływają bezpośrednio na płynność finansową naszej Spółdziel-
ni. Spółdzielnia w tym przypadku spełnia role inkasenta, który od-
powiada za ewentualne odsetki wpływające w konsekwencji na 
dodatkowy wzrost kosztów obciążający naszych mieszkańców.

Przesyłając  nasze  niniejsze  stanowisko  w sprawie  cen 
energii cieplnej, liczymy na konkretną odpowiedź wyjaśnia-
jącą  przyczyny  tak  lawino  rosnących  cen  energii  cieplej, 
produkowanej w Waszej firmie i wyczerpujące podanie uza-
sadnienia koniecznych przyczyn, które wpływają na syste-
matyczny i Waszym zdaniem uzasadniony wzrost cen.

Jednocześnie informujemy, że występujemy do Urzę-
du Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Katowicach 
oraz Najwyższej Izby Kontroli delegatura w Katowicach 
celem zbadania zasadności i zgodności stosowanych 
cen i stawek z ustawą Prawo Energetyczne z dnia 10. 
04. 1997r. oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalku-
lacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem z dnia 09. 10. 
2006r. oraz 17. 09. 2010 r., gdyż stosowane przez Was 
ceny za wytwarzaną energią cieplną są naszym zdaniem 
nieuzasadnione.

Liczymy na szybką pisemną odpowiedź w celu poin-
formowania i uspokojenia – za pośrednictwem naszej ga-
zety „Moja Spółdzielnia” wydawanej w ilości 12.500 egzem-
plarzy – nie najlepszych nastrojów naszych członków, 
zbulwersowanych cenami energii cieplnej.

W podpisie:
- Wiesław Jaźwiec – przewodniczący Rady Nadzorczej 

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
- Zbigniew Lekston – prezes Zarządu,
- Jolanta Sobek – zastępca Prezesa ds. Członkowsko-

-Mieszkaniowych.
* * *
Wytłuszczenia od redakcji „MS”

SIEMIANOWICKA  
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

41-106 Siemianowice Śl. ul. Bohaterów Westeplatte 20

EB/ 166 /2012

Podwyżka ciepła – SSM żąda wyjaśnień…
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O s z c z ę d z a j ą c  c i e p ł o
p a m i ę t a j  o  p r a w i d ł o w e j  w e n t y l a c j i ! ! !

Siemianowice Śl., dnia 27/09/2012

Tauron Ciepło S.A. ul. Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice
EB/ 168/2012

W związku z decyzją Prezesa URE z dnia 28. 08. 2012 r. 
Nr  OKA-4210-39(10)/2012/216/X/AZ  zatwierdzającą  nową 
taryfę ciepła dla Waszej spółki na podstawie, której doko-
nujecie obciążeń za zakupione ciepło dla naszej Spółdziel-
ni,  Rada  Nadzorcza  i Zarząd  Siemianowickiej  Spółdzielni 
Mieszkaniowej jako jeden z większych i kluczowych odbior-
ców  energii  cieplnej  z ogromnym  zaniepokojeniem  i zdzi-
wieniem  odnotowuje  kolejny  drakoński  wzrost  cen  energii 
cieplnej, przede wszystkim za usługi dystrybucyjne.

Na  przestrzeni  lat  2005-2012  odnotowaliśmy  wzrost  ce-
ny  za  przesył  1  MW/m-c  energii  cieplnej  w nowej  taryfie 
np. AGI/D z EC Katowice o 172,5%, zaś AGI/D z EC Cho-
rzów o  155%. Cena w roku 2005 wynosiła z EC Katowice 
2615,91 zł, zaś od 19 września 2012 r.  jest  to 7128,29 zł, 
natomiast  z EC  Chorzów  w roku  2005  cena  wynosiła 
2788,98 zł, a od 19 września 2012 r. wynosi 7128,29 zł.

Przekazując te niekorzystne informacje naszym członkom 
przy obliczaniu opłat  za  c.o.  i c.w.u.  zasypywani  jesteśmy 
lawiną pytań o przyczyny i uzasadnienie tak wygórowanych 
opłat. Niestety, nie  jesteśmy w stanie udzielić konkretnych 
i wyczerpujących odpowiedzi na te pytania, gdyż uzyskiwa-
ne od Was  informacje o zmianach cen nie zawierają żad-
nego konkretnego wyjaśnienia  i uzasadnienia poza suchą 
informacją o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W związku z powyższym zwracamy się o podanie 
szczegółowych i konkretnych wyjaśnień o przyczynach 
wprowadzenia tak drakońskich podwyżek cen na prze-
strzeni lat 2005-2012. Zarówno Rada Nadzorcza i Zarząd 
Spółdzielni uważają, że przy  inflacji sięgającej 2-4% rocz-
nie tak dynamiczny wzrost cen nie znajduje umotywowania.

Zastanawiający  jest  przede  wszystkim  skokowy  wzrost 
ceny za przesył 1 MW mocy zamówionej, który regulowany 
jest przez Spółdzielnię niezależnie od ilości pobranego cie-
pła w stosunku do opłaty zmiennej za zakup 1 GJ faktycz-
nie zużytej energii  cieplnej,  która na przestrzeni  lat 2005-
2012  nawet  została  nieznacznie  obniżona.  Świadczy  to 
o systematycznym  przesuwaniu  znacznej  części  kosztów 
dystrybucji ciepła do opłaty stałej.

Takie działanie Waszej spółki rodzi pytanie o zasad-
ność przedsięwzięć termomodernizacyjnych naszej 
Spółdzielni, gdyż przy całkowitych kosztach zakupu 
energii cieplnej opłata stała wynosi ponad 50% i w związ-
ku z tym wpływ indywidualnego odbiorcy na wysokość 
rachunku ulega systematycznemu zmniejszeniu. Powyż-
sze stwierdzenie wyjaśnia nam opór Waszej spółki, jaki 
spotyka nasza Spółdzielnia przy zmniejszaniu mocy za-
mówionej, gdyż stwierdzamy, że opłata stała jest dla Wa-
szej spółki stałym dochodem, niezależnie od tego czy 
spółdzielnia pobiera ciepło czy nie.

Informujemy  zatem,  że  Spółdzielnia  żąda  bezdyskusyj-
nego  wprowadzenia  zmian  mocy  zamówionej  z dnia  23. 
05.  2012  i 4.  06.  2012  r.,  wynegocjowanej  po  dokona-
nych uzgodnieniach pismem z dnia 05. 09. 2012 r., a także 
oświadczamy, że nie podejmiemy dalszych dyskusji w tym 

temacie,  a w przypadku  nieuwzględnienia  naszego  wnio-
sku skierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.

Przedstawiając niniejszy protest przeciwko drakoń-
skim cenom stosowanym przez Waszą spółką uważa-
my, że działalność Wasza jest prowadzona na obsza-
rach ogromnej wrażliwości społecznej, jaką jest dosta-
wa ciepła i dlatego nie może mieć na celu osiąganie 
nadmiernego zysku.  Zakup  ciepła  w obecnej  chwili  sta-
nowi ogromną cześć wydatków domowych, na która wiele 
osób  już nie stać. Obecne ceny ciepła powodują znaczny 
wzrost zaległości czynszowych, a co za tym idzie zachwia-
nie płynności  finansowej spółdzielni, co może powodować 
opóźnienia w regulowaniu faktur, za które Wasze przedsię-
biorstwo skrupulatnie nalicza odsetki nie licząc się z możli-
wościami płatniczymi naszych mieszkańców.

Spółdzielnia spełnia w tym przypadku rolę inkasenta pobiera-
jącego opłaty na Waszą  rzecz, a Waszą spółkę nie  interesuje 
czy Spółdzielnia wyegzekwuje opłaty czy też nie. Wasza pozycja 
w tym przypadku wydaje się być bardzo uprzywilejowana.

Poza oczekiwaniem na szczegółowe i konkretne wy-
jaśnienia przyczyn skokowych wzrostów cen energii 
cieplnej w ostatnich latach oczekujemy również na wy-
jaśnienie dotyczące przyczyn uśrednienia ceny za moc 
zamówioną gdyż w niektórych grupach budynków zasi-
lanych z EC Chorzów powoduje to wzrost opłat o oko-
ło 30%. Nie rozumiemy celowości takiego działania.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni mając na względzie ko-
nieczność obrony interesów naszych członków oraz posiadając 
uzasadnione podejrzenie zawyżania cen za usługi przesyłowe 
informuje, że występuje do Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów  w Katowicach  oraz  Najwyższej  Izby  Kontroli  dele-
gatura w Katowicach o przeprowadzenie postępowania celem 
wyjaśnienia czy stosowane przez Was ceny w taryfach za cie-
pło  są  zgodne  z Ustawą  Prawo  Energetyczne  z dnia  10.  04. 
1997 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozli-
czeń w obrocie ciepłem z dnia 09. 10. 2006 oraz 17. 09. 2010 r.

Przesyłając niniejsze pismo liczymy na szybką odpo-
wiedź, pozostając w przekonaniu, że nie pozostanie ono 
bez odpowiedzi tak jak w przypadku wielu naszych po-
przednich pism, co świadczy o lekceważeniu kluczowe-
go odbiorcy, jakim jest nasza Spółdzielnia. Informujemy, 
że treść tego pisma oraz odpowiedź zamieścimy na ła-
mach miesięcznika „Moja Spółdzielnia” celem uspokoje-
nia nienajlepszych nastrojów naszych członków spowo-
dowanymi coraz wyższymi opłatami za ciepło.

W podpisie:
- Wiesław Jaźwiec – przewodniczący Rady Nadzorczej 

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
- Zbigniew Lekston – prezes Zarządu,
- Jolanta Sobek  –  zastępca Prezesa ds. Członkowsko-

-Mieszkaniowych.
* * *
Wytłuszczenia od redakcji „MS”
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Siemianowice Śl., dnia 27/09/2012

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Katowicach 
EB/ 166/2012   ul. Kościuszki 43A, 40-048 Katowice

Rada Nadzorcza i Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej reprezentując prawie 30 tysięczną licz-
bę mieszkańców użytkujących mieszkania spółdzielcze 
zwracają się z wnioskiem o przeprowadzenie przez Wa-
szą instytucję postępowania antymonopolowego w spra-
wie nadużywania pozycji dominującej na rynku oraz po-
stępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe 
interesy konsumentów przez spółki Tauron Ciepło S.A. 
w Katowicach, Tauron Wytwarzanie S.A. w Katowicach 
oraz EC Chorzów „ELCHO” sp. z o.o. w Chorzowie w za-
kresie produkcji i dystrybucji energii cieplnej.

Uzasadnienie wniosku:
1. Na przestrzeni lat 2005-2012 nastąpił dynamiczny 

wzrost cen za dostarczane ciepło zarówno kształtowanych 
przez  źródła  ciepła  tj.  EC  Chorzów  „ELCHO”  i EC  Katowice, 
który w tym okresie wzrósł o prawie 124% w przypadku EC Ka-
towice, zaś w przypadku EC Chorzów „ELCHO” o prawie 42%. 
Porównanie tego wzrostu cen w stosunku do inflacji, jaka wa-
hała  się w tym okresie w granicach 2-4%  rocznie upoważnia 
nas do twierdzenia, iż spółki te wykorzystują pozycję dominują-
cą na rynku ciepłowniczym naszego miasta. Istnieje podejrze-
nie, że sporządzane przez źródła ciepła kalkulacje cen produ-

kowanej energii  cieplnej są zawyżane w celu obniżenia ceny 
produkowanej przez nich energii elektrycznej, w skutek czego 
mogą być bardziej konkurencyjne na rynku energii elektrycznej.

2. Dla pełnego zobrazowania dynamicznego wzrostu cen 
w latach  2005-2012  przedstawiamy  poniższe  zestawienie 
zmian cen 1 MW energii cieplnej:

3. Na przestrzeni lat 2005-2012 nastąpił również dyna-
miczny wzrost opłat dystrybucyjnych za przesył ener-
gii cieplnej przez PEC Katowice, a następnie Tauron Cie-
pło  SA  (następca  prawny),  który  w tym  okresie  wyniósł 
172,50% ze źródła EC Katowice, zaś 155,59% w przypad-
ku energii  cieplnej  dystrybuowanej  ze źródła EC Chorzów 
„ELCHO”. Taki wzrost wydaje się być ewidentnym wykorzy-
stywaniem pozycji dominującej na rynku oraz naruszającym 
zbiorowe interesy konsumentów, jakimi są nasi mieszkańcy.

4. Niepokojącym jest również fakt kształtowania opłat 
w taryfach systematycznie zwiększających udział opła-
ty stałej za  moc  zamówioną  i opłaty  przesyłowej,  która 
obecnie już stanowi ponad 50% kosztów całkowitych ener-
gii  cieplnej,  kosztem  pozostawiania  praktycznie  na  nie-
zmiennym  poziomie  opłaty  zmiennej  za  faktycznie  zuży-
tą  energię  cieplną.  Świadczy  to  naszym  zdaniem  o dzia-
łaniach  zmierzających  do  zapewniania  sobie  stałego,  wy-
sokiego dochodu niezależnie od  tego czy odbiorca korzy-
sta z ciepła czy też nie, jak również niezależnie od tego ile 
energii odbiorca pobiera.

Nie znajdujemy żadnego uzasadnienia dla  takich działań  jak 
również  nie  uzyskujemy  żadnych  wyjaśnień,  co  do  przyczyn 
wzrostu kosztów stałych zarówno u producenta jak i dystrybutora 
ciepła, gdyż informacje uzyskiwane z Tauron Ciepło S.A. o zmia-

nach taryf ograniczają się jedynie do przekazania decyzji Preze-
sa Urzędu Regulacji Energetyki bez jakichkolwiek wyjaśnień i do-
konywania uzgodnień z odbiorcą ciepła, jakim jest Spółdzielnia.

Wnosimy również o podjęcie działań zmierzających do 
wyeliminowania z obrotu prawnego niedozwolonych po-
stanowień umownych. Pismem z dnia 24. 08. 2011 r. Tau-
ron Ciepło S.A. poinformował naszą Spółdzielnię o zmia-
nie tabel regulacyjnych stanowiących integralny załącz-
nik do umowy sprzedaży ciepła. Zmiany te zakładają ob-
niżenie parametrów jakościowych dostarczanego cie-
pła w zakresie temperatury nośnika, które naszym zda-
niem obniżałyby wydajność cieplną instalacji grzew-
czych w budynku, co mogłoby wpłynąć na komfort ciepl-
ny ogrzewanych mieszkań przy ponoszeniu takich sa-
mych kosztów zakupu ciepła. Pismem tym poinformowano 
Spółdzielnię o wypowiedzeniu umowy sprzedaży ciepła w tym 
zakresie, a także o możliwości Spółdzielni  rozwiązania umo-
wy o dostarczanie ciepła do wszystkich obiektów, zdając so-
bie sprawę, iż posiadając pozycję monopolistyczną w zakresie 
dostawy ciepła, Spółdzielnia nie ma  innych możliwości  sko-
rzystania z innych dostawców ciepła. Naszym zdaniem jest to 
wyraźnie wykorzystywanie pozycji dominującej na rynku i pró-

ba jednostronnego narzucania zapisów umowy.
Wątpliwości budzą również nagminnie stosowane prak-

tyki przez dostawcę ciepła obciążania za rzekomo prze-
kroczoną moc zamówioną na podstawie przeprowadza-
nych kontroli dotrzymywania warunków umowy sprzeda-
ży ciepła z zatajeniem informacji dotyczących umownych 
parametrów jakościowych dostarczanego ciepła, pozwa-
lających na stwierdzenie zgodności realizacji umowy z za-
wartymi w niej warunkami dostawy ciepła, z drugiej zaś 
strony unikanie odpowiedzialności za właściwą realizację 
postanowień umowy w zakresie dostarczania odpowied-
nich parametrów jakościowych nośnika ciepła w przy-
padku niskich temperatur zewnętrznych (-10, -15°C), co 
jest przypadkiem powszechnym. Takie działania dostaw-
cy ciepła świadczą o nadużywaniu pozycji dominującej na 
rynku ciepłowniczym miasta Siemianowice Śląskie.

Podając powyższe liczymy na podjęcie postępowań, które 
wyjaśnią nasze wątpliwości w zakresie prawidłowości dzia-
łań ww. spółek i ich zgodność z Ustawą Prawo energetycz-
ne  z dnia  10.  04.  1997  r.  oraz  Rozporządzeniem  Ministra 
Gospodarki  w sprawie  szczegółowych  zasad  kształtowa-
nia i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem z dnia 
09. 10. 2006 oraz 17. 09. 2010 r. i ograniczenia stosowania 
praktyk monopolistycznych producentów i dostawcy ciepła.

W podpisie:
- Wiesław Jaźwiec – przewodniczący Rady Nadzorczej 

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
- Zbigniew Lekston – prezes Zarządu,
- Jolanta Sobek  –  zastępca Prezesa ds. Członkowsko-

-Mieszkaniowych. Wytłuszczenia od redakcji „MS”

Data 
wprowadzenia 

nowej ceny
2005

1. 09. 
2006 r.

1. 09. 
2007 r.

4. 12. 
2008 r.

20. 03. 
2009 r.

1. 07. 
2010 r.

1. 08. 
2011 r.

1. 09. 
2012 r.

% zmian 
2005/2012

CENA w zł 3015,92 3561,02 3585,95 4470,36 5092,67 5874,02 6111,33 6748,74

% zmian -14,10 18,07 0,70 24,66 13,92 15,34 4,04 10,43 123,77

Podwyżka ciepła – SSM żąda wyjaśnień…
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Siemianowice Śl., dnia 27/09/2012

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach
ul. Powstańców 29
40-039 Katowice

EB/ 166 /2012

Rada  Nadzorcza  i Zarząd  Siemianowickiej  Spółdziel-
ni Mieszkaniowej, mając na względzie dynamiczny i sko-
kowy wzrost cen za dostarczaną za pośrednictwem Tau-
ron Ciepło S.A. energię cieplną ze źródeł EC Katowice,  
EC  Chorzów  „ELCHO”  zwraca  się  z uprzejmą  prośbą 
o ujęcie w swoich planach działania kontroli zasad-
ności stosowanych przez te spółki o dużym znacze-
niu społecznym taryf dla ciepła  wprowadzonych  de-
cyzjami  Prezesa  Urzędu  Regulacji  Energetyki  z dnia 
18  lipca  2012  r.  nr  OKA-4210-42(5)/2012/8033/X/AM, 
z dnia  24  lipca  2012  r.  nr  OKA-4210-46(6)/2012/1883/
VIII/AZ  oraz  z dnia  28  sierpnia  2012  r.  nr  OKA-4210-
39(10)/2012/216/X/AZ.

Jako podstawę naszego wniosku podajemy, że na prze-
strzeni lat 2005-2012 nastąpił gwałtowny i naszym zdaniem 
nieuzasadniony  wzrost  cen  energii  cieplnej  z ww.  źródeł, 
a także  bardzo  duży  wzrost  opłat  dystrybucyjnych,  stoso-
wanych przez Tauron Ciepło S.A.

Dla  zobrazowania  nieuzasadnionych  cen  i opłat  podaje-
my, że od roku 2005 do roku 2012 wzrost ceny wytwarza-
nego ciepła przez EC Katowice wyniósł prawie 124%, zaś 
dla  EC  Chorzów  wyniósł  prawie  42%.  W przypadku  dys-
trybutora,  jakim  jest Tauron Ciepło S.A. opłaty przesyłowe 
wzrosły o 172,50% ze źródła EC Katowice, a ze źródła EC 
Chorzów o 155,60%.

Odnosząc taki wzrost cen za energię cieplną do inflacji, ja-
ka w tym okresie wahała się na poziomie rocznie 2-4% ma-
my uzasadnione podejrzenie, iż stosowane przez te spółki 
ceny w taryfach są znacznie zawyżone i niezgodne z Usta-
wą Prawo Energetyczne z dnia 10. 04. 1997 r. oraz Rozpo-
rządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych 
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obro-
cie ciepłem z dnia 09. 10. 2006 oraz 17. 09. 2010 r., a także 
mamy wątpliwości co do prawidłowości postępowania Po-
łudniowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Ener-
getyki  z siedzibą  w Katowicach  zatwierdzającego  wnioski 
wymienionych spółek o zmianę taryf ze szczególnym okre-
śleniem czy instytucja ta rzeczywiście stoi na straży intere-
sów odbiorców, do czego między innymi została powołana.

Reprezentując żywotne interesy naszych członków 
z góry dziękujemy za podjęcie tego tematu i przekazanie 
nam wyników ewentualnego postępowania kontrolnego.

W podpisie:
- Wiesław Jaźwiec  – przewodniczący Rady Nadzorczej 

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
- Zbigniew Lekston – prezes Zarządu,
-  Jolanta Sobek  –  zastępca  Prezesa  ds.  Członkowsko-

-Mieszkaniowych.
* * *
Wytłuszczenia od redakcji „MS”

SIEMIANOWICKA  
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

41-106 Siemianowice Śl. ul. Bohaterów Westeplatte 20

Dla potrzeb redakcyjnych zmieniono układ pism SSM do firm, instytucji do których je skierowano

Dodatek  mieszkaniowy  przysługuje 
na  normatywną  powierzchnię  miesz-
kaniową:

1)  osobom  mieszkającym  w loka-
lach, do których mają tytuł prawny,

2) osobom zajmującym lokal miesz-
kalny bez  tytułu prawnego, oczekują-
cym na przysługujący im lokal zamien-
ny albo socjalny.

Ustawa z 21 czerwca 2001 r. określa 
dochód, który daje podstawę przyzna-
nia  dodatku  mieszkaniowego.  Doda-
tek przysługuje osobom, których średni 
miesięczny DOCHÓD BRUTTO (z po-
datkiem) na jednego członka gospodar-
stwa  domowego  w okresie  3 miesięcy 

poprzedzających  datę  złożenia  wnio-
sku o przyznanie świadczenia nie prze-
kracza 175% kwoty najniższej  emery-
tury (od 1. 03. 2012 r. – 799,18 zł) i wy-
nosi:  -  1.398,56  zł  w gospodarstwie 
jednoosobowym,  - 998,97  zł  w gospo-
darstwie  wieloosobowym,  tj.  125% 
kwoty najniższej emerytury.

Dochód oblicza się, dodając wszyst-
kie  DOCHODY  BRUTTO  (Z PODAT-
KIEM) wszystkich osób stale zamiesz-
kującyh razem w tym gospodarstwie.

Przypominamy,  że  kwota  brutto  
to kwota bez składki: 

- emerytalnej, - rentowej, 
- chorobowej.

Do podstawy obliczenia dodatku przyj-
muje  się  90%  wydatków  ponoszo-
nych  z tytułu  korzystania  z mieszkania.  
PAMIĘTAJMY, ŻE dodatek przyznawany 
jest od 1. dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym złożyliśmy wniosek, tj. 
jeżeli wniosek złożymy np. do końca paź-
dziernika,  to  po  jego  rozpatrzeniu  przy-
znany dodatek otrzymamy od 1 listopada.

Szczegółowe informacje o wszel-
kich kryteriach przyznawania dodat-
ku, związane z indywidualnymi sy-
tuacjami życiowymi, zainteresowa-
ni uzyskają w: Referacie Dodatków 
Mieszkaniowych UM, w Siemianowi-
cach Śl., ul. Michałkowicka 105.

Tam także składamy wypełnione 
wnioski.

Wysokość podstawy:  1.398,56 zł w gospodarstwie jednoosobowym i  998,97 zł w gospodarstwie wieloosobowym

Pamiętaj o dodatku mieszkaniowym
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Ustawa powędrowała do kosza
Dwa razy w minione waka-

cje Sejm RP zajmował 
się ustawą o spółdzielniach miesz-
kaniowych.

Pierwszy raz 27 lipca przyjmując kil-
kuzdaniowy,  tak  zwany  „projekt  se-
nacki”  ustawy.  Poprawki  te  przyję-
to  wyjątkowo  zgodnie  w głosowaniu 
i przy  rekordowej  ilości  436  posłów 
uczestniczących  w obradach.  Nowe-
lę  senacką  ustawy  o spółdzielniach 
mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 ro-
ku przyjęto przy 433 głosach „za”, 2 - 
„przeciw” i 1 „wstrzymującym się”

Celem  wprowadzonych  zmian  by-
ło  dostosowanie  ustawy  o spółdziel-
niach  mieszkaniowych  do  wyroków 
Trybunału Konstytucyjnego stwierdza-
jących  jej  niezgodność  z Konstytucją. 
Wyrokiem  z 29  października  2010  r. 
(P 34/08) Trybunał stwierdził niezgod-
ność z ustawą zasadniczą art. 35 ust. 
41,  natomiast  wyrokiem  z 21  grud-
nia  2005  r.  (SK  10/05)  za  niezgod-
ny  z Konstytucją  Trybunał  uznał  art. 
44 ust. 1 i 2. W związku z nowelizacją 
Sejm uchylił przepisy art. 35 ust. 4 i 42 
oraz przepisy art. 44 ust. 11, 21 oraz 
ust. 4 ustawy. Podjęta ustawa, wejdzie 
w życie po upływie 3 miesięcy od dnia 
ogłoszenia, zawiera przepis przejścio-
wy przewidujący, że do spraw wszczę-
tych na podstawie art. 35 ust. 4  i nie-
zakończonych do dnia wejścia w życie 
ustawy nowelizującej stosuje się prze-
pisy  dotychczasowe.  Tę  nowelizację 
ustawową podpisał już Prezydent RP.

O niezgodności z Konstytucją zmian 
wprowadzanych  przez  kolejne  eki-
py  rządzące  Polską  pisaliśmy  na  ła-
mach  „MS”  wielokrotnie.  Wielokrotnie 
też  przypominaliśmy,  że  uchwalane 
w Polsce prawo jest coraz gorszej  ja-
kości. Dobrze się więc stało, że Sejm, 
z inicjatywy  Senatu,  wreszcie  popra-
wił  to,  co z naruszeniem prawa – mi-
mo  społecznych  przestróg  –  kiedyś 
uchwalił. Może teraz rządzący zreflek-
tują się, bo nic tak nie szkodzi jak złe 
prawo. A już karygodnym jest uchwa-
lanie  przepisów,  o których  specjaliści 
„trąbią”, że naruszają Konstytucję. Ty-
le,  że nikt  ich nie  słucha. Takie dzia-
łania nijak się mają do demokracji, do 
państwa prawa, o którym wszyscy po-
litycy mówią co chwila. Powoli sformu-
łowanie to staje się frazesem.

Miesiąc  później  27  sierpnia  br.  bez 
jakiegokolwiek  rozgłosu,  niejako  cich-
cem, wycofano wybitnie antyspółdziel-

czy poselski projekt ustawy o spółdziel-
niach  mieszkaniowych.  Projekt,  przy-
gotowany przez grupę posłów Platfor-
my  Obywatelskiej  pod  wodzą  posłan-
ki Lidii Staroń zmierzał do wprowadze-
nia nowych regulacji, które sprowadzi-
łyby  się  w konsekwencji  do  likwidacji 
spółdzielczości  mieszkaniowej.  Zapisy 
te także omawialiśmy na łamach „MS”.

Nowelizacja  ta  spotkała  się  tym  ra-
zem  z wyjątkowo  zgodnym  negatyw-
nym  przyjęciem  wielu  prawniczych 
gremiów,  związków  zawodowych 
i gremialnym  protestem  środowisk 
spółdzielczych  w tym  i władz  samo-
rządowych  naszej  Spółdzielni.  Prote-
stów było mnóstwo. Odniosły skutek.

Pomysłodawcy ustawy, w rzeczy sa-
mej  prowadzącej  do  likwidacji  spół-
dzielczości  mieszkaniowej  w Polsce, 
zreflektowali  się.  Projekt,  który  wpły-
nął do Izby 5 kwietnia 2012 roku, a 26 
czerwca  został  skierowany  do  I czy-
tania  na  posiedzeniu  Sejmu,  stał  się 
niebytem.  Proponowana  nowelizacja 
zdyskredytowana  została  w rzeczo-
wych,  dogłębnie  uargumentowanych 
opiniach  wystawionych  w konsultacji 
społecznej  przez  Krajową  Radę  Są-
downictwa,  Krajową  Radę  Spółdziel-
czą, Związek Rewizyjny Spółdzielczo-

ści  Mieszkaniowej  RP,  Prokuratorię 
Generalną  Skarbu  Państwa,  Polskie 
Towarzystwo  Mieszkalnictwa  i wiele 
innych.  Szczególnie  negatywnie  oce-
niono  art.  37  ust.  3  zakładający  fak-
tycznie  powstanie  wspólnoty  z chwi-
lą wyodrębnienia jednego, chociaż lo-
kalu. Jak podkreślano pod frazeologią 
demokracji  stworzono  przepis  całko-
wicie antydemokratyczny.

Negatywną opinię o ustawowych za-
łożeniach  przedstawiło  także  (co  ma 
szczególnie  istotne  znaczenie)  Biuro 
Analiz  Sejmowych.  Wszystkie  te  ob-
szerne dokumenty dostępne są w wi-
trynie internetowej Sejmu: www. sejm.
gov.pl w powiązaniu z prezentacją wy-
cofanego  druku  517.  Zdumiewające 
były  też  prace  nad  nowelizacją,  za-
praszano ekspertów, o których z góry 
było wiadomym, że są niechętni spół-
dzielczości. Obrady Komisji często od-
bywały się na posiedzeniach zamknię-
tych. Tempo prac było wręcz sprinter-
skie.  Dalecy  jesteśmy  od  uprawiania 
spiskowej  teorii  dziejów,  ale  pytanie 
komu  na  tym  zależało  staje  się  bar-
dzo  wyraziste,  bo  spółdzielczość  ani 
nie  zagraża,  państwu,  ani  mu  w ni-
czym  nie  przeszkadza.  Gdy  tak  spo-
kojnie spojrzy się na całość, to można 
też spokojnie stwierdzić mamy przepi-
sów wszelakich  tyle, że gdy  tylko za-
istnieje potrzeba, to można je spokoj-
nie stosować dla dobra mieszkańców.

Teraz można odetchnąć z ulgą. Pol-
ska nie zasłynie na arenie międzyna-
rodowej  tym, że w Międzynarodowym 
Roku  Spółdzielczości  (uchwalonym 
przez  Organizację  Narodów  Zjedno-
czonych),  a jest  nim  obecny  rok  i nie 
zlikwiduje na swoim terytorium, w ma-
jestacie prawa, spółdzielczości miesz-
kaniowej,  której  korzenie  sięgają  XIX 
wieku, a więc mającej na jej ziemiach 
grubo  ponad  stuletnią  tradycję.  Spół-
dzielczość  na  polskich  ziemiach  ma 
historię  znacznie  starszą,  niż  historia 
odrodzonej w 1918 roku II Rzeczypo-
spolitej,  by  nie  wspominać  o krótkim 
okresie istnienia obecnej III RP.

Miejmy  nadzieję,  że  kolejne  podej-
ścia poselskie do reformowania w na-
szym  kraju  spółdzielczości,  w tym 
szczególnie  „upatrzonej” do atakowa-
nia spółdzielczości mieszkaniowej, nie 
będą  tak  kontrowersyjne.  Że  proces 
legislacyjny  przebiegać  będzie  w du-
chu  szerokiej  konsultacji  społecznej 
ze spółdzielcami, którzy są w RP oby-
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watelskim  podmiotem,  a nie  przed-
miotem.

Póki  co  odnotować  trzeba,  że  do 
Sejmu wpłynęły już poselskie projekty 
(jeszcze bez nadanej im formalnie nu-
meracji) o zmianie ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych:
- grupy posłów SLD (10. 07. 2012 ro-

ku) – dotyczący  (jak  sta-
nowi opis)  regulacji  funk-
cjonowania  spółdzielni 
mieszkaniowych,  okre-
ślenia  celu,  przedmio-
tu  ich  działalności,  za-
sad  członkostwa  w spół-
dzielni, wzajemnych praw 
i obowiązków  spółdziel-
ni  i jej  członków;  ponad-
to  projekt  reguluje  spół-
dzielcze  lokatorskie  pra-
wo do lokalu mieszkalne-
go  i spółdzielcze własno-
ściowe prawo do lokalu;

-  grupy  posłów  PiS  (24.  08. 
2012  roku)  –  dotyczą-
cy  wprowadzenia  bar-
dziej  precyzyjnych  i tań-
szych  mechanizmów  za-
rządzania  spółdzielnia-
mi mieszkaniowymi przez 
ich  członków  oraz  przy-
spieszenia  przekształceń 
własnościowych.

Nadto  złożone  zosta-
ły  w Sejmie  dwa  odrębne  projek-
ty  ustawy  „Prawo  spółdzielcze”  – 
przez  grupę  posłów  Rzeczpospoltej  
(27.  07.  2012  r.)  oraz  grupę  posłów 
PSL  (30.  07.  2012 r.).  I jest  jeszcze 
w Sejmie  RP  komisyjny  projekt  usta-
wy  (złożony  29.  08.  2012  r.)  o zmia-
nie  ustawy  o spółdzielczych  kasach 
oszczędnościowo-kredytowych,  a do-
tyczący dostosowania niektórych prze-
pisów  ustawy  o SKOK  do  aktualnie 
obowiązującego  stanu  prawnego, 
zgodnie  z wyrokiem  Trybunału  Kon-
stytucyjnego.

Jest  więc  w kręgach  parlamentar-
nych dość gorąco wokół spółdzielczo-
ści. Oby gorączka ta nie oznaczała po-
grążania  w chorobie  pacjenta  –  spół-
dzielczości.  Lecz  wprost  przeciwnie, 
by  dowodziła,  że  spółdzielczy  orga-
nizm  walczy  z przeciwnościami,  i że 
potrafi je pokonać.

Może najlepszym  rozwiązaniem by-
łoby, wzorem innych państw, nie wkra-
czenie w majestacie państwa w struk-
tury,  które  same  winny  ustalać  sobie 
swoje wewnętrzne mechanizmy  funk-
cjonowania.  Wszak  członkowie  swój 
rozum mają.

A posłowie  –  miejmy  nadzieję  –  pa-
miętać będą słowa z Konstytucji 3 Maja

„Wszelka władza społeczności 
ludzkiej początek swój bierze 

z woli narodu”.
Przypomina im je oraz nam wszyst-

kim  strona  internetowa  Sejmu  przy 
każdym  wejściu  na  tę  witrynę.  Tyle, 

że  zasadę  tę  parlamentarzyści  winni 
mieć nie tylko na ekranie służbowych 
czy prywatnych komputerów, a w ser-
cu, w umyśle, w praktyce postępowa-
nia.  Zaś  my  wiedzieć  winniśmy,  że 
z naszej woli oni nas reprezentują.

Stanowisko Regionalnej Sekcji 
Mieszkaniowej i Komunalnej
NSZZ „Solidarność” Regionu 

Śląsko-Dąbrowskiego
Chociaż  projekt  nowelizacji  ustawy 

parlamentarzystów  PO  został  zdjęty 
z,  to  przedstawiamy  jeszcze  stano-
wisko,  protest,  jakie  wobec  propono-
wanych zapisów wypracowała Solidar-
ność,  a konkretnie  Regionalna  Sekcja 
Mieszkaniowa i Komunalna NSZZ „So-
lidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskie-
go.  W piśmie  adresowanym  do posła 
Zbigniewa Rymasiewicza, przewodni-
czącego  Komisji  Komisji  Infrastruktury 
Sejmu RP oraz innych posłów Urszula 
Kaczmarska,  przewodnicząca  Regio-
nalnej Sekcji Mieszkaniowej i Komunal-
nej z upoważnienia sekcji pisze:

„W związku  z posiedzeniem  Komi-
sji  Infrastruktury Sejmu RP w dniu 15 
lipca  2011  r.,  zarządzonym  jako  po-
siedzenie zamknięte, które poświęco-

ne  będzie  omówieniu  projektu  usta-
wy  o spółdzielniach  mieszkaniowych 
(druk  3494),  przedstawiam  poniżej 
rozszerzone  stanowisko  w sprawie, 
jako uzupełnienie stanowiska przesła-
nego w piśmie z dnia 06. 06. 2011 r.

W imieniu Regionalnej Sekcji Miesz-
kaniowej  i Komunalnej  NSZZ  „Soli-

darność”  Regionu  Śląsko-Dą-
browskiego  zgłaszamy  sta-
nowczy protest,  co do przyję-
cia  nowej  ustawy  o spółdziel-
niach mieszkaniowych wg opi-
niowanego  projektu.  Stano-
wisko  powyższe  jest  oparte 
o następujące przesłanki:

1. Celem proponowanej usta-
wy jest dokonanie w trybie przy-
musowym  likwidacji  wypraco-
wanego  od  wielu  pokoleń  mo-
delu  spółdzielczego  gospoda-
rowania  majątkiem  prywatnym 
obywateli, co stanowi o łamaniu 
ich praw konstytucyjnych.

2.  Proponowane  rozwią-
zania  skutkują  konieczno-
ścią  likwidacji  setek  przed-
siębiorstw spółdzielczych za-
trudniających  kilkaset  tysię-
cy  pracowników,  bez  równo-
ległego zaproponowania roz-
wiązań osłonowych dla bran-
ży  pracowników  spółdzielni 
mieszkaniowych.

3.  Ustawa  godzi  w podstawy  ustro-
ju  demokratycznego  Państwa,  przez 
brak jakichkolwiek konsultacji społecz-
nych,  w tym  ze  środowiskiem  spół-
dzielczym, niekonstytucyjne ingerowa-
nie  we  własność  prywatną  spółdziel-
czą, negowanie prawa do swobodnej 
działalności  gospodarczej  spółdzielni 
mieszkaniowych posiadających mają-
tek będący własnością prywatną.

4. Proponowana ustawa nie odpowia-
da standardom obowiązującym w pań-
stwach  Unii  Europejskiej,  gdzie  spół-
dzielczość,  w tym  mieszkaniowa,  ko-
rzysta z pełni swobody rozwoju, a spół-
dzielczy  model  gospodarowania  i wła-
sność  spółdzielcza  nie  są  kwestiono-
wane oraz korzystnie rozwijają się da-
jąc miejsca pracy i przynoszą korzystne 
efekty gospodarcze, w tym tanie miesz-
kania zabezpieczające potrzeby rodzin.

W konkluzji zwracamy się o odrzuce-
nie projektu w całości,  jako zawierają-
cego rozwiązania niezgodne z Konsty-
tucją  RP  oraz  społecznymi  oczekiwa-
niami pracowników i obywateli.”  pes

W materiale  wykorzystano  obszerne  frag-
menty  publikacji  Wiktora  Borowego,  mie-
sięcznik „Wspólne Sprawy”.
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Czy  spodziewał  się  takiego  wyróż-
nienia? –  Informacja o laureatach by-
ła skrzętnie przechowywana w tajem-
nicy niemal do samego końca. Gdy się 
już dowiedziałem o tym, że zostałem 
doceniony w ten sposób, było to dla 
mnie wielkie zaskoczenie  – odpowia-
da Zbigniew Krupski. – Wydawało mi 
się, że to co zawarte jest w laudacji, 
jest moją codziennością – pracą i obo-
wiązkiem, a jeśli ktoś to dostrzegł, to 
jest to dla mnie wielka satysfakcja i ra-
dość – dodaje.

Zbigniew  Krupski  ukończył  studia 
w Wyższej  Szkole  Pedagogicznej 
w Kielcach.  Dalsze  kwalifikacje  zdo-
bywał  będąc  już  kierownikiem  Domu 
Kultury  „Chemik”.  Nim  jednak  do  te-
go doszło, po przenosinach na Śląsk, 
pracował  między  innymi  w Wojsko-
wych  Zakładach  Mechanicznych, 
gdzie  był  współorganizatorem  imprez 
turystycznych  i sportowych  dla  mło-
dych  pracowników  tego  przedsiębior-
stwa,  współpracując  też  z organiza-
cjami młodzieżowymi i społecznymi.

- W tym czasie zostałem dostrzeżo-
ny przez Stanisława Kowarczyka, 
ówczesnego prezesa Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, który za-
proponował mi zatrudnienie w niedaw-
no otwartym Domu Kultury „Chemik”. 
Było to przeszło 35 lat temu. Podjąłem 
tę pracę – wspomina. 

- Miałem to szczęście spotkania na 
swojej drodze zawodowej mądrych 
i pomysłowych ludzi, między innymi 
z pierwszego w województwie, a być 
może w Polsce Klubu Seniora. Z ich 
właśnie pomocą to się wszystko tu, 
w Domu Kultury „Chemik” tworzy-
ło. Rozszerzała się działalność Do-
mu Kultury. Stworzyliśmy tu, wspól-
nie także z doradztwem Komisji Spo-
łeczno-Kulturalnej, działającej przy 
Radzie Nadzorczej Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Rady 
Osiedla, możliwość kształcenia mu-
zycznego, wypoczynku dzieci i mło-
dzieży, uczestnictwa w kółkach za-
interesowań. Słynne było u nas Kół-
ko Plastyczne prowadzone przez pa-
na Granicę. Z czasem poszerzyli-
śmy działalność o ofertę sportową. 

Aktywny w tym względzie był p. Ry-
szard Seręga z TKKF. Organizowali-
śmy wspólnie „Cross Siemiona”, któ-
ry z czasem urósł do rangi zawodów 
wojewódzkich, a jego sława wyszła 

poza granice województwa – wylicza 
Krupski  i kontynuuje:  -  Sport w ogó-
le, był dla nas zawsze ważnym ogni-
wem działalności. Do dzisiaj funkcjo-
nuje gimnastyka dla Pań, są kółka ta-
neczne. Jednak, DK „Chemik” to nie 
tylko sport. Onegdaj działały tu dwa 
chóry Klubu Seniora – jeden jest ak-
tywny do dzisiaj tu funkcjonuje. Na-
sze chóry przez lata swego śpiewa-
nia zdobywały liczne wyróżnienia na 
przeróżnych festiwalach. Od samego 
początku dział sekcja skatowa, której 
pierwszym przewodniczącym był An-
drzej Konowol. Swój kąt w Domu Kul-
tury „Chemik” mają też tenisiści stoło-
wi. Od wielu lat organizowane są fe-
styny osiedlowe, a także letnie i zimo-
we półkolonie zapewniające dzieciom 
bezpieczne wakacje i możliwość cie-
kawego spędzenia wolnego czasu. 
Zawsze do szerzenia takiej działalno-
ści było zrozumienie Zarządu Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
i panowała dobra atmosfera. 

Krupski  współtworzył  koło  TKKF 
„Rytm”  przy  Siemianowickiej  Spół-
dzielni Mieszkaniowej,  jest  też współ-
założycielem  Stowarzyszenia  Miesz-
kańców „Nasz Dom”. 

- Ponad dziesięć lat temu stwierdzi-
liśmy, że społeczność spółdzielców 
w mieście jest na tyle duża, że po-
trzebne jest stworzenie organizacji, 
która będzie reprezentować miesz-
kańców. Powołaliśmy Stowarzysze-
nie „Nasz Dom”, które gromadziło 
chętnych. Chcieliśmy za pośrednic-
twem tego Stowarzyszenia dotrzeć do 
władz miasta i uświadomić, że spół-
dzielcy to także mieszkańcy Siemia-
nowic, bo drzewiej różnie to bywało, 
i w ten sposób zdobywać środki finan-
sowe na rozwijanie działalności kultu-
ralnej w osiedlach. Przez wiele lat ta-
kie środki otrzymywaliśmy. Stąd po-
wstały na przykład tzw. „Poniedział-
ki Teatralne”. Przyjęła się działalność 
profilaktyczna, mająca na celu przeka-
zywanie młodzieży treści mówiących 
o szkodliwości picia alkoholu, palenia 
papierosów, brania narkotyków i in-
nych używek. Działało również „Stu-
dio Piosenki”. Część jego podopiecz-
nych dzisiaj śpiewaniem zajmuje się 
profesjonalnie.

Trzynaście  lat  temu,  jako  członek 
Stowarzyszenia „Nasz Dom” Zbigniew 
Krupski  zaangażował  się  w działal-
ność samorządową, zasiadając w Ra-
dzie Miasta, w której jest do dziś:

- Jako Stowarzyszenie „Nasz Dom” 
stworzyliśmy listę kandydatur do Ra-
dy Miasta. Naszym celem było re-
prezentowanie spółdzielców w Radzie 
i przedstawianie ich problemów na fo-
rum. Wiele problemów poprzez inter-
pelacje i rozmowy z władzami miasta 
udało się rozwiązać. 

Zapytany  o swoje  plany  na  kolejne 
lata odpowiada:

- Chciałbym utrzymać to co jest. By 
nie zanikła ta działalność, która jest 
do tej pory. Mimo trudności finanso-
wych Miasta myślę, że nadal będzie-
my owocnie walczyć o środki na kul-
turę. By kulturę nie postrzegano insty-
tucjonalnie, a jako element społeczny, 
by w tej kulturze także się mieścił.

Zbigniew  Krupski  znalazł  się  w „lo-
ży” laureatów obok między innymi: ks. 
Konrada Zubla,  prof. Zdzisława Ja-
neczka, Stanisława Kowarczyka, Ka-
zimierza Kutza czy Ryszarda Seręgi.

– Wielką satysfakcję sprawia mi fakt, 
że moimi poprzednikami były osoby 
bardzo zasłużone w działalności spo-
łecznej miasta i dla kultury. Jeżeli te 
osoby wytypowały mnie jako kolejne-
go laureata, jest mi tym bardziej mi-
ło – stwierdził skromnie kierownik DK 
„Chemik”.

Rafał Grzywocz

Żyje pracą w „Chemiku”
Mamy w zwyczaju prezentowanie na łamach „Mojej Spółdzielni” syl-

wetek laureatów wyróżnień „Laur Bytkowa”, przyznawanych regular-
nie od kilku lat podczas Święta Bytkowa, nie inaczej jest teraz. W tym ro-
ku statuetkę otrzymał Zbigniew Krupski oraz Wojskowe Zakłady Mecha-
niczne w Siemianowicach Śląskich. Kim jest i za co został doceniony ten 
pierwszy? Wielu kojarzy go jedynie z działalności w Domu Kultury „Che-
mik” i dobrze, ale to nie wszystko.

 Zbigniew Krupski  
z Laurem Bytkowa.
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Laur Bytkowa otrzymali: Zbigniew Krupski i Wojskowe Zakłady Mechaniczne

Młodzież szkolna zaczęła, Wodecki zakończył
8 września po raz dziewiąty obchodziliśmy Święto Bytkowa. Z zapowiedzi synoptyków wynikało, że sobota bę-

dzie dniem dość chłodnym, z możliwymi przelotnymi opadami deszczu, dlatego niezbędnym ekwipunkiem 
okazały się ciepłe swetry, kurtki i parasole. Prognozy sprawdziły się w 100%. Mimo tej mało przychylnej w tym 
dniu aury, nie przeszkodziło to w znakomitej zabawie, jaka tego dnia trwała do późnych godzin wieczornych.

Istotnymi  wyróżnikami  tegoroczne-
go  Święta  było  przyznanie  zbiorowe-
go Lauru Bytkowa i podzielenie Świę-
ta na dwie części. Do południa w Willi 
Fitznera wręczono Laury, po południu 
–  już na Rynku Bytkowskim – odczy-
tano Laudacje.

Niezmienionym  od  lat  założeniem 
święta, tj. zabawy na Rynku, jest usta-
lony podział na występy młodych arty-

stów siemianowickich szkół – 
prezentują  swoje  talenty  wo-
kalne i kabaretowe, a następ-
nie  występy  profesjonalistów. 
Tak  było  i teraz.  Nie  po  raz 
pierwszy  na  estradzie  usta-
wionej na Rynku Bytkowskim 
miała okazję do występu mło-
dzież  z Zespołu  Szkół  Inte-
gracyjnych,  szkoląca  się  pod 
opieką  Moniki Bodzek.  Nie-
co  później  wystąpiła  też  uta-
lentowana młodzież z Gimna-
zjum nr 3. – W naszej szkole 
od jakiegoś czasu działa ko-
ło teatralne „Szansa”, którego opieku-
nem jest pan Adam Marek. Połączyły 
nas nie tylko zainteresowania teatral-
ne, ale też przyjaźń, dlatego tak świet-
nie czujemy się w swoim towarzystwie 
–  powiedziały  tuż  po  swoim  występie 
wyraźnie zadowolone Daria Holewik, 
Weronika Różańska, Izabela Dalig 
i Monika Michalak.  Chwilę  temu  bo-
wiem  zaprezentowały  udane  skecze 
pt.  „Randka  w ciemno”  i „Drzwi”.  Za 
to  ich  koleżanki  –  Patrycja Jańczyk 
i Karolina Kowalska, w międzyczasie 
zaśpiewały  kilka  piosenek  z repertu-
aru „Blue Cafe”, Edyty Bartosiewicz 

i innych artystów. To nie był jednak ko-
niec wokalnych popisów siemianowic-
kiej młodzieży.

-  Z przyjemnością posłucham tych 
młodych ludzi i zobaczę, jaki drzemie 
w nich potencjał – mówiła Danuta Ko-
wal z osiedla  „Centrum”.  Pod  estra-
dą  powoli  przybywało  ludzi,  deszcz 
od czasu do czasu kropił, ale impreza 
rozkręcała się i rozkręcała. Jako prze-

rywnik muzyczny można potraktować 
pokazy capoeiry, czyli sztuki walki po-
łączonej  z elementami  tańca,  zwykle 
budzące spore zainteresowanie wśród 
ludzi,  nie  dziwota.  –  Też chciałbym 
umieć zrobić takie salto jak ten pan – 
mówił nieśmiało 9-letni Mateusz, który 
na imprezę przyszedł ze swoją babcią.

Estradę  opanowali  wkrótce  pod-
opieczni młodzieżowego Domu Kultu-
ry  im. Henryka Jordana. Wszędzie – 
i dobrze - widać ich ostatnio. Śpiewali 
czy to przy okazji otwarcia boiska wie-
lofunkcyjnego  w „Bańgowie”  czy  im-
prezy  z okazji  oddania  do  użytku  no-

wego  ronda  w Bytkowie.  Tego  dnia 
Martyna Kubecka,  Sandra Pietro-
niec,  Marlena Chajewska,  Ula Ko-
zielska  i Rafał Kura  znów  pokaza-
li się z jak najlepszej strony. Usłyszeli-
śmy między innymi wpadające w ucho 
utwory  Marka Grechuty,  „Bajm-u” 
i Czesława Mozila. 

Kolejną częścią Święta Bytkowa był 
występ  zespołu  Arkadia Band. Po-

wstała  15  lat  temu  kapela 
swoją  muzyką  promuje  ślą-
ską tradycję i kulturę nie tylko 
w Polsce, ale i poza jej grani-
cami.  Dorota,  Bogdan,  Sła-
wek, Asia i Wioletta robili co 
mogli,  by  rozruszać  bytkow-
ską  publiczność  i to  im  się 
po części udało. Już z daleka 
ich  barwne  stroje  mieniły  się 
wszelkimi  kolorami,  przycią-
gając oko przechodnia. 

W czasie ich występu znów 
się  rozpogodziło.  Być  mo-
że  pogodę  przywieźli  ze  so-

bą  górale  z kabaretu  „U bacy”.  20  lat 
wspólnych  występów  i doświadczeń 
robi  swoje.  Półtoragodzinny  kabare-
ton  przeplatany  na  przemian  z góral-
ską  muzyką  dostarczył  coraz  to  licz-
niej  przybywającej  publiczności  du-
żo  śmiechu  i rozrywki.  – Na począt-
ku ich nie rozumiałam, ale później 
skumałam wszystko i powiem szcze-
rze, nieźle się ubawiłam –  stwierdzi-
ła Ola Szymańska, mieszkanka osie-
dla „Chemik”.

 - Lubię te klimaty góralskie. Często 
bywam w Zakopanem i okolicy, tam 

Andrzej Gościniak odczytuje laudacje.

Muzyka porwała, co poniektórych.

Capoeira.
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Stowarzyszenie 
Przyjaciół Bytkowa

Uchwałą Kapituły z dnia 6 lipca 2012  roku został przyznany 

Wojskowym Zakładom Mechanicznym
 w Siemianowicach Śląskich



LAUR BYTKOWA
dla Osoby Prawnej, na ręce Prezesa Zarządu Szanownego Pana

Adama JANIKA
z okazji 60-lecia Zakładów. Za kultywowanie wieloletniej przemysłowej tradycji, wywodzącej swój 

początek  od Kuźni Kotłów Wilhelma Fitznera, która  została założona w 1855 roku.

Za niezwykłą dbałość o wprowadzenie na przestrzeni tych lat, najnowszych technologii i dynamicznego 

postępu technicznego do Siemianowic Śląskich, co wywołuje do dzisiaj pozytywny wymóg najwyższych 

kwalifikacji , wykształcenia i kompetencji pracowników  – mieszkańców naszego Miasta

Za stabilizowanie rynku pracy w Mieście i wyjątkową dbałość o pracowników i ich rodziny.

W uzasadnionym  podziękowaniu  za  rozsławienie  naszego  Miasta  w Polsce  i na  Świecie 

najnowocześniejszym  produktem  jakim  jest  ROSOMAK,  który  służy  Wojsku  Polskiemu  i pomaga 

Żołnierzom w wypełnianiu misji na całym globie – co przysparza nam ogromnej satysfakcji i z czego 

wszyscy jesteśmy dumni.

Za Kapitułę Lauru Bytkowa i Stowarzyszenie

 Zastępca Prezesa Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie Prezes

 Zbigniew Lekston Jacek Guzy Andrzej Gościniak

Bytków, dnia 8 września 2012 roku.

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Bytkowa

Uchwałą Kapituły z dnia 6 lipca 2012  roku został przyznany   
Szanownemu Panu 

Zbigniewowi KRUPSKIEMU


LAUR BYTKOWA
w uznaniu za wybitne osiągnięcia w pracy społecznej  oraz kulturalno - oświatowej na terenie Bytkowa 

oraz całego Miasta, którą konsekwentnie z wielkim powodzeniem realizuje od 35 lat jako kierownik 

Domu Kultury „Chemik”.

Współtwórcy  wielu imprez kulturalnych  i sportowych  jak np. „Sportowa Sobótka”, „Cross Siemiona”, 

„Poniedziałkowa Impreza Teatralna”, a przede wszystkim organizatorowi  półkolonii w Domu Kultury 

„Chemik”, dzięki którym dzieci z bytkowskich osiedli mają urozmaicony letni i zimowy wypoczynek.

Znakomitemu pedagogowi, wychowawcy kilku pokoleń bytkowian, założycielowi Stowarzyszenia 

„Nasz Dom”.

Za Kapitułę Lauru Bytkowa i Stowarzyszenie

 Zastępca Prezesa Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie Prezes

 Zbigniew Lekston Jacek Guzy Andrzej Gościniak

Bytków, dnia 8 września 2012 roku.

takie występy są na porządku dzien-
nym. Bardzo się ucieszyłem, jak zo-
baczyłem, że taki góralski akcent bę-
dzie podczas tegorocznego Święta. 
Chociaż i tak wydaje mi się, że więk-
szość tu obecnych ludzi cz ka na kon-
cert Zbigniewa Wodeckiego. Też go 
lubię, ale jakoś bliżej mi do górali – 

stwierdził  pan Andrzej,  także  z osie-
dla „Chemik”.

-  Czekam z niecierpliwością na wy-
stęp Zbigniewa Wodeckiego. Już je-
stem podekscytowany. Za darmo zo-
baczyć gwiazdę takiego formatu to su-
per sprawa. Przyjdzie tu jeszcze mo-
ja żona i kilkuletnia córka - Ala. Jestem 
wcześniej, by zająć już jak najlepsze 
miejsce do oglądania. Chmury zbiera-
ją się, ale chyba padać nie będzie? – 
prosząco  pytał  z błagalnym  wzrokiem 
na twarzy Krystian Długosz.

Deptak
Wydarzeniem  tegorocznego  Święta 

Bytkowa  było  oddanie  do  użytku  no-
wego  deptaku  przy  pawilonie  handlo-
wym  przy  Walerego  Wróblewskiego 
65. Prace nad jego wykonaniem trwa-
ły kilka miesięcy. Nowy deptak jest ko-
lejnym  zrealizowanym  etapem  przyję-
tego  ładnych  parę  lat  temu  programu 
przeobrażania  osiedla  „Chemik”.  Te-
raz miejsce jest nie do poznania i cie-
szy oko swą estetyką. Pojawiły się tam 
betonowe kręgi pełniące rolę klombów 
i donice. Nasadzono berberys, wrzosy 
i inne  roślinki.  Do  tego  dołożyć  nale-

Młodzież szkolna zaczęła, Wodecki zakończył
ciąg dalszy ze str. 13

Adam Janik – prezes Zarządu 
Wojskowych Zakładów 

Mechanicznych z Laurem dla firmy. 
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COOPERATIVE ENTERPRISES BUILD A BETTER WORLD

Spółdzielnie budują lepszy świat

ciąg dalszy na str. 16

ży nowe latarnie oraz ławeczki niejako 
wbudowane  w kręgi.  Przy  okazji  tych 
prac zlikwidowano przejście na I piętro 
pawilonu – wieczorami często bywało 
tam nieciekawie. W zamian za nie po-

jawiły się schody zewnętrzne. 
„Otwarcia” deptaku dokonano 
bezpośrednio  po  zakończe-
niu spotkania w Willi Fitznera. 
Obiekt  poświęcił  ks.  dziekan 
Krystian Bujak  –  proboszcz 
parafii  pw.  św.  Jana  Sarkan-
dra w Bańgowie.

Laury Bytkowa 2012
Niestety,  rozpadało  się  i to 

dość mocno parę minut póź-
niej, podczas ceremonii „Lau-
rów  Bytkowa”.  Szybko  poja-
wiły  się  wśród  publiczności 
parasole  i peleryny,  a znacz-
na  jej  część  uciekła  schronić  się  do 
ogródków okolicznych kawiarenek, by 
stamtąd obserwować dalszy przebieg 
wydarzeń na estradzie.

A tam  właśnie,  około  18.30,  Danu-
ta Białas i Krystian Stasiczek – pro-
wadzący  imprezę,  wywołali  znamie-
nitych  gości:  członków  kapituły  Lau-
ru  Bytkowa,  Prezydenta  Siemiano-
wic  Śląskich,  Przewodniczącego  Ra-
dy  Miasta,  a także  tegorocznego  lau-
reata Zbigniewa Krupskiego – peda-
goga i wieloletniego kierownika Domu 
Kultury „Chemik”. 

Przypomnijmy zdania ze wstępu, te-
goroczna  ceremonia  wręczenia  „Lau-

rów Bytkowa” po raz pierwszy w histo-
rii podzielona została na dwie części. 
W trakcie  pierwszej  odsłony  –  w Wil-
li  Fitznera  –  nominowanym  wręczo-
no  same  Laury.  Tu,  oprócz  Zbignie-

wa  Krupskiego,  statuetkę  dla  firmy 
odebrał Adam Janik – prezes Zarzą-
du przedsiębiorstwa Wojskowe Zakła-
dy  Mechaniczne,  nieobecny  podczas 
wieczornej ceremonii.

Laudacje  odczytano  już  podczas 
drugiej części – na Rynku Bytkowskim. 
Tradycyjnie  czytał  je  Andrzej Gości-
niak  -  przewodniczący  Stowarzysze-
nia Przyjaciół Bytkowa i równocześnie 
przewodniczący  Sejmiku  Śląskiego 
i mieszkaniec osiedla „Chemik”.

Andrzej Gościniak – charakteryzując 
sylwetkę pierwszego z laureatów i po-
wody przyznania wyróżnienia Zbignie-
wowi Krupskiemu stwierdził:

- W uznaniu za wybitne osiągnięcia 
w pracy społecznej i kulturalno-oświa-
towej na terenie Bytkowa oraz całego 
Miasta, którą konsekwentnie z wiel-
kim powodzeniem realizuje od 35 lat 

jako kierownik Domu Kultury 
„Chemik”.

Współtwórcy wielu imprez 
kulturalnych i sportowych 
jak np. „Sportowa Sobótka”, 
„Cross Siemiona”, „Ponie-
działkowa Impreza Teatral-
na”, a przede wszystkim or-
ganizatorowi półkolonii w Do-
mu Kultury „Chemik”, dzięki 
którym dzieci z bytkowskich 
osiedli mają urozmaicony let-
ni i zimowy wypoczynek.

Znakomitemu pedagogowi, 
wychowawcy kilku pokoleń 

bytkowian, założycielowi Stowarzysze-
nia „Nasz Dom”.

W uzasadnieniu  przyznania  zbioro-
wego  „Lauru  Bytkowa”  Wojskowym 
Zakładom Mechanicznym napisano:

- Z okazji 60-lecia Zakładów. Za kul-
tywowanie wieloletniej przemysłowej 
tradycji, wywodzącej swój początek od 
Kuźni Kotłów Wilhelma Fitznera, która 
została założona w 1855 roku.

[Za stabilizowanie rynku pracy 
w Mieście i wyjątkową dbałość o pra-
cowników i ich rodziny. 

W uzasadnionym podziękowaniu za 
rozsławienie naszego Miasta w Pol-

Popadało, popadało i przestało.„Arkadia Band”.

Andrzej Potępa (z prawej) wraz z gościem.
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sce i na Świecie najnowocześniej-
szym produktem jakim jest ROSO-
MAK, który służy Wojsku Polskiemu 
i pomaga Żołnierzom w wypełnianiu 
misji na całym globie – co przyspa-
rza nam ogromnej satysfakcji i z cze-
go wszyscy jesteśmy dumni.

Po  odczytaniu  laudacji  Andrzej  Go-
ściniak  przekazał  pozdrowienia  dla 
mieszkańców  od  Zygmunta Łukasz-
czyka  –  Wojewody  Śląskiego,  lau-
reata  Lauru  z 2010  roku  oraz  Ada-
ma Matusiewicza  –  Marszałka  Wo-
jewództwa  Śląskiego,  wyróżnionego 
Laurem  w 2011  roku.  Miłym  akcen-
tem  ceremonii  była  obecność,  choć 
nie  bezpośrednio  na  estradzie,  wra-
cającego do zdrowia prof. dr. hab. Ar-
kadiusza Nowaka, także członka Ka-
pituły Lauru i jej laureata. Publiczność 
przyjęła jego obecność bardzo ciepło.

Krótko po tej części, przy wciąż pa-
dającym rzęsiście deszczu, odbyła się 
uroczystość  wręczenia  nagród  naj-
lepszym zawodnikom i zawodniczkom 
w kategorii  juniorów  i seniorów,  ro-
zegranego  tego  samego  dnia  turnie-
ju  w boule.  I tak  wśród  juniorów  naj-
lepsza  okazała  się  Martyna Lazar, 
wyprzedzając  Pawła Iwana  i Kami-
la Świetlika.  W rywalizacji  seniorów 
zwyciężył Henryk Lazar, przed Miro-
sławem Adamczykiem  i Andrzejem 
Walderą. Tryumfatorzy otrzymali oko-
licznościowe statuetki z rąk Prezyden-
ta Miasta, zaś wyróżnienia wręczył Je-
rzy Dinges.

Po  oficjalnej  części  nadeszła  po-
ra na kolejną dawkę muzyczno-kaba-
retowej  rozrywki.  Przez  około  półto-
rej godziny obecni na Rynku Bytkow-
skim mieli okazję obserwować występ 
„Księcia  Lipin”,  czyli  po  prostu  An-
drzeja Potępy  oraz  jego  gości.  Jego 

recital okraszony dobrym, śląskim hu-
morem  podobał  się.  My  przypomnij-
my,  że  kilka  tygodni wcześniej w tym 
samym  miejscu  publika  odśpiewała 
mu sto lat, bo w dniu występu obcho-
dził urodziny.

Po  Potępie  i jego  gościach  estrada 
należała do Danuty Białas  i Krystiana 
Stasiczka,  którzy  w jednym  momen-
cie wskoczyli w regionalne stroje i bie-
siadną  muzyką  i kawałami  zabawia-
li  publiczność,  a już  wtedy  tylko  mi-
nuty dzieliły nas od występu gwiazdy 
wieczoru. Rzeczywiście,  tuż po 21.00 

na  estradzie  pojawił  się  tak  bardzo 
przez  wielu  oczekiwany  gość  –  Zbi-
gniew Wodecki  z zespołem!  Zacza-
rował on niemal w jednym momencie 
licznie zgromadzoną publiczność – i tę 
młodszą i tę starszą jej część, śpiewa-
jąc swoje największe, wszystkim zna-
ne przeboje – od „Pszczółki Maji”, po 
„Chałupy  Welcome  To”  i „Opowiadaj 
mi  tak”,  przeplatając  kolejne  piosenki 
anegdotami  „z życia  wziętymi”.  Śpie-
wało z Wodeckim wielu, a ten bisował.

Piękny,  momentami  romantycz-
ny  wieczór  przypieczętował  pokaz 
sztucznych ogni. I już za rok znów się 
spotkamy. W tym samym miejscu.

Sponsorami  imprezy  byli:  Urząd 
Miasta,  Siemianowicka  Spółdziel-
nia  Mieszkaniowa,  Stowarzyszenie 
Przyjaciół  Bytkowa  oraz  SukcesNet, 
P.P.H.U „DAXBOR”,  P.P.H.U „PRO-
-TECH”,  Zakład  Usług  Technicznych 
Mirosława  Witka,  ELEKTRO-DŹWIG, 
P.H.U.  SKAN,  REN-BUD  S.C.,  Usłu-
gi  Transportowe  Tomasza  Idczaka, 
Specjalistyczny  Zakład  Ochrony  Śro-
dowiska Ryszarda Morawiec, TelePiz-
za, Pub „Studio 4”, kawiarnia „Merca-
do Cafe” oraz Restauracja „Gardena”.

Rafał Grzywocz

Młodzież szkolna zaczęła…
ciąg dalszy ze str. 15

Martyna Lazar – I miejsce w turnieju 
boule juniorów – otrzymuje  statuetkę 
od Jacka Guzego, prezydenta miasta.

Zwycięzcy turnieju boule 
w kategorii seniorów Henryk Lazar, 

Mirosław Adamczyk  
i Andrzej Waldera.

Szachy? 
– Dlaczego nie?
Żyjemy w czasach, gdzie w wię- 

kszość towarzyskich gier plan-
szowych możemy bez problemu za-
grać przez Internet ze znajomymi al-
bo przeciwko „komputerowi”. Oczy-
wiście  z  takich  możliwości  się  korzy-
sta. Ale nie ukrywajmy – nie jest to ta 
sama frajda, co usiąść twarzą w twarz 
przy  jednym  stole,  rozłożyć  grę,  włą-
czyć zegar, jak w przypadku szachów 
i świetnie się bawić. 

Dlatego  też  Dom  Kultury  „Chemik” 
podejmuje próbę poniekąd wyciągnię-
cia ludzi sprzed komputerów i zachęca 
do zapisania się właśnie na kółko sza-
chowe.  Utworzenie  takich  zajęć,  sta-
nowiłoby  niejako  wskrzeszenie  przed 
laty działającego w  tym ośrodku  koła 
szachowego.

Na zajęcia może przyjść każdy. Za-
pisy przyjmowane są telefonicznie, 
pod numerem 32 228-20-90, od ponie-
działku do piątku od 10.00 do 20.00.

W DK  „Chemik” działają  już: sekcja 
skatowa,  swoją  siedzibę  ma  tu  Liga 
Obrony Kraju oddz. Siemianowice Ślą-
skie, która organizuje zajęcia w strze-
lectwie  (póki,  co,  tylko  dla  członków 
LOK, jednak są plany, aby zorganizo-
wać w niedalekiej przyszłości otwarte 
koło strzeleckie).

Ofertę  uzupełniają  zajęcia  w  tenisie 
stołowym,  muzyczne  i  taneczne,  jest 
gimnastyka dla Pań, działa Klub Senio-
ra, jak również odbywają się spotkania 
Stowarzyszenia „Amazonek”.   rg

Kilka  prawidłowych  odpowiedzi  wpły-
nęło  na  adres  redakcji  drogą  elektro-
niczną  na  pytanie  zawarte  teraz  w  ty-
tule,  a postawione  w  „MS”  9/2012  

str.  18  w relacji  ze  Sportowej  Sobótki. 
Faktycznie na zdjęciu walczących bok-
serów  było  o jednego  za  dużo  i był  to 
bokser w niebieskich spodenkach. Gra-
tulując  Czytelnikom  spostrzegawczości 
zawiadamiamy,  że  po  losowaniu  na-
grodę  książkową  otrzymuje:  Dominik  
Jakubowski,  zam.  ul.  Kościelna  34c. 
Gratulujemy.

Zwycięzcę  prosimy  o przybycie  na 
redakcyjny  dyżur,  który  odbywa  się 
w każdy  poniedziałek  od  1530  do 
1630  przy  ul.  Bohaterów  Westerplat-
te 20. Proszę pamiętać o dokumencie 
tożsamości.

Minikonkurs

„Coś nie pasuje”
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Przed południem na spotkaniu Kapituły.

Tuż po 14:00 oficjalnie otwarto deptak.

Na estradzie młodzież z Gimnazjum nr 3. 

Martyna Kubecka  
i „Szklanka wody”  

piosenka zespołu „Bajm”.

Kapituła Lauru z tegorocznymi wyróżnionymi – od lewej: prof. Zdzisław 
Janeczek, ks. Konrad Zubel, Ryszard Seręga, Alicja Jaźwiec, Jacek Guzy, 
Adam Janik, Zbigniew Krupski, Zbigniew Lekston i Andrzej Gościniak.

Młodzież szkolna zaczęła, Wodecki skończył 
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Widzów bawił kabaret „U bacy”… …i bawił dobrze.

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

Przez jesień 

ku zimie
Powoli zastanawiamy się, jaka 

będzie nadchodząca zima. Czy 
przećwiczy nas ostro, czy potrak-
tuje łagodnie. Kiedy i czym nas za-
skoczy na drogach, w budynkach…

By  nie  było  nieprzyjemnych 
niespodzianek,  administracje 
starannie  się  na  jej  nadejście 
przygotowują.  Są  jasno  nakre-
ślone  działania,  jakie  należy 
podjąć,  by  móc  stwierdzić,  że 
osiedla są w pełni gotowe na zi-
mowe warunki – śniegi i mrozy.

Dozorcy  i konserwatorzy  za-
opatrywani są w ciepłe ubrania 
i odpowiedni  sprzęt  do  „walki” 
z zimą. Wszędzie trwają ostat-
nie,  przedzimowe  oględziny 
osiedli.  Wcześnie?  Nie  –  naj-
wyższa pora! Nie  raz bowiem 
przekonaliśmy się, że zima nie 
zawsze przychodzi zgodnie z datą, któ-
rą  wyznacza  jej  kalendarz  i lubi  płatać 
niemiłe w konsekwencji dla nas psikusy.

Przygotowania,  tak  na  dobrą  spra-
wę,  rozpoczęły  się  zaraz  po  zakoń-
czeniu ubiegłej zimy, albo nawet jesz-

cze  w jej  trakcie.  I tak  we  wszystkich 
osiedlach sprawdzono  instalacje cen-
tralnego  ogrzewania  –  ubytki  izolacji 
rur  uzupełniono,  gdzie  trzeba  było  to 
rury  pomalowano  farbami  antykoro-

zyjnymi,  posprawdzano  i wy-
mieniano,  w  razie  potrzeby, 
wszelakie zawory odcinające, 
redukujące etc.

Oto  co  między  innymi  zro-
biono w ciągu kilku ostatnich 
tygodni, miesięcy. Co jeszcze 
jest do wykonania?

Osiedle „Chemik”
Administracja  osiedlowa, 

poprzez  swoje  służby,  sta-
ra się aby wszystko, gdy na-
dejdzie zima, było dopięte na 
przysłowiowy ostatni guzik.

Stale  odbywają  się  kontro-
le,  w miarę  możliwości  na-

prawiane  są  uszkodzone  elementy. 
Po  przeprowadzonych  przeglądach 

ciąg dalszy na str. 23

os. „Węzłowiec” – Władysława Jagiełły 3A  
nowa klapa włazowa na dach poprawi  

komfort zamieszkania.

os. „Centrum” – ulica Ryszarda Gansińca 9  
– w miejscu okienek piwnicznych pojawiły się luksfery. 

Zakłada się je również na innych osiedlach.

Nowe instalacja to większa niezawodność.

Pozdrowienia Zbigniewa Wodeckiego dla P.T. Czytelników „MS” - patrz str. 35 
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec” 

„Kostkują”, balkony remontują, koszą

os. „Młodych”: Widać, o ile ładniejsze są 
wyremontowane balkony – ul. Niepodległości 22-24.

os. „Michałkowice”: Jeszcze krajobraz księżycowy 
przy Obrońców Warszawy, ale już niedługo.

os. „Bańgów”:  
Remont balkonów przy  

ul. Marii Skłodowskiej-Curii 1-3-5.

s-
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-1
2

s-
27

8/
9-

12

Większość robót zapisanych 
w Planie remontów na ten rok, 

jest już wykonana. Do Sylwestra 
pozostało jeszcze trochę czasu, 
dlatego administracje nie próżnują 
i zlecają kolejne prace do wykona-
nia tak, by zrealizować to, co pier-
wotnie zamierzono.

Osiedle „Michałkowice”
W „Michałkowicach”  w minionym 

miesiącu, na wnioski lokatorów utwar-
dzone  zostały  kostką  brukową  dwie 

wydeptane  przez  lata  „dzikie”  ścież-
ki – przy ulicy Pocztowej 10 – prze-
cinająca  tamtejszy  trawnik przed bu-
dynkiem  oraz  tę,  biegnącą  między 
budynkami  przy  Wyzwolenia 6  i 8. 
Z kolei zgodnie z wnioskiem, jaki po-
jawił  się  podczas  kwietniowego  ze-
brania  osiedlowego,  przy  ulicy  gen. 
Władysława Sikorskiego  4G żwiro-
we podłoże parkingu  także zastąpio-
no  kostką.  Wytyczono  8  miejsc  par-
kingowych. 

os. „Węzłowiec”: Podczas remontu drogi między budynkami  
Wł. Jagiełły 7 i 9 przybyły dwa miejsca parkingowe. 
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

ciąg dalszy na str. 22

Przy  budynku  przy  Przyjaźni 8-10 
wciąż stoją rusztowania. Ekipa remon-
towa zajmuje się remontem kolejnych 
w tym osiedlu balkonów.

Przy ulicy Wyzwolenia dobiegły koń-
ca  długo  trwające  roboty  na  sieciach 
ciepłowniczych,  prowadzone  przez 
TAURON Ciepło S. A. Do końca wrze-

śnia br. podobne prace, według zapew-
nień  spółki,  miały  zakończyć  się  przy 
ulicach Obrońców Warszawy i Włady-
sława Sikorskiego w osiedlu Aleksan-
dra Zawadzkiego (materiał  zebrano 
przed tym terminem – przyp. red.). Uff... 
– tak z ulgą odetchnie pewnie wielu lo-
katorów  budynków,  którym  nie  grzeją 
kaloryfery i nie mają ciepłej wody. 

Osiedle „Chemik”
W osiedlu  „Chemik”  trwa w dalszym 

ciągu remont balkonów budynku przy 
ulicy  Alfonsa Zgrzebnioka 38-40. 
Osiedlowi  konserwatorzy  pod  koniec 
września wymieniali pion zimnej wody 
oraz kanalizacyjny przy tejże ulicy, ty-
le że pod numerem „29”

Pod  koniec  września,  w pawilonie 
usługowo-handlowym  przy  ulicy  Wa-
lerego Wróblewskiego 65 doszło do 
awarii  instalacji centralnego ogrzewa-
nia. By nie zalało niedawno docieplo-
nej  elewacji,  należało  podjąć  szybkie 
działania, co uczyniono.

Osiedle „Węzłowiec”
W rejonie budynków przy ulicy Wła-

dysława Jagiełły 7 i 9 wkrótce zakoń-
czy  się  kapitalny  remont  drogi  osie-
dlowej.  Pod  koniec  września  wyko-
nano już przeszło połowę przewidzia-
nych prac. Przy okazji kostką brukową 
utwardzono  dwa  miejsca  parkingowe 
znajdujące przy tej drodze. 

Rozpoczęły  się  ponadto  przygoto-
wania do robót związanych z wymianą 
pionów  zimnej,  ciepłej  wody  oraz  cyr-
kulacji w budynku przy Wł. Jagiełły 33. 

Z kolei  w innej  części  osiedla,  bo 

przy ulicy Jana Polaczka 8A, w rejo-
nie stacji TRAFO, niebawem zadaszo-
ny i obudowany zostanie śmietnik. Do-
dajmy, że były postulaty mieszkańców 
w tej sprawie. 

Dobrą  wiadomością  dla  mieszkań-
ców osiedla  jest  fakt  zakończenia  ro-
bót  związanych  z wymianą  sieci  cie-

płowniczych,  trwających  w „Węzłow-
cu”  od  połowy  lipca  br.  Jak  wynika 
z rozmów z inspektorem firmy podwy-
konawczej,  przywracanie  terenu  do 
stanu poprzedniego, gdzie miały miej-
sce  wspomniane  prace,  potrwa  mak-
symalnie do końca października. Trzy-
mamy za słowo.

Korzystając  z dobrych  warunków  at-
mosferycznych służby techniczne dzia-
łające w ADM podejmują się niewielkich 
remontów balkonów w mieszkaniach lo-
katorskich na tzw. II etapie osiedla.

Nie po raz pierwszy w tym roku wy-
stąpiła  jakaś  większa  awaria  w tym 
osiedlu. Tym razem zawiodła sieć ga-
zowa biegnąca pod parkingiem, w re-
jonie  budynku  przy  Władysława Ja-
giełły 33. Stąd też kolejne już wykopy. 
Teren, niedługo po zakończonych  ro-
botach zostanie uporządkowany.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Tu  na  czołówkę  wysuwa  się  infor-

macja o wykonanej doraźnej naprawie 
dróg osiedlowych przez miasto – spra-
wy  tak  bardzo  interesującej  kierow-
ców. Załatano dziury w rejonie budyn-
ków przy ulicy Hermana Wróbla 6 i 7 
oraz  przy  ulicy  Wojciecha Korfante-
go 1 w kierunku Lasku Bytkowskiego. 
Wcześniej wyremontowano ulicę Her-
mana Wróbla  biegnącą  w kierunku 
cmentarza. Nadal jednak jest wyraźna 
potrzeba dalszych  ich  remontów. Na-
tomiast  przy  W. Korfantego 14  kon-
serwatorzy ADM naprawiali zabudowę 
kontenera na  śmieci,  a pod 2C wsta-
wili nowe drzwi do rozdzielacza c.o.

Z ważniejszych,  trwających  obecnie 
robót  w osiedlu  należy  wymienić,  co 
najmniej dwa: kapitalny remont budyn-
ków  przy  ulicy  Wojciecha Korfante-
go 1 i 2, gdzie w zakres robót wchodzi 
zabezpieczenie  acekoli,  malowanie 
ich  plus  remont  balkonów  oraz  w in-
nej części osiedla – przy ulicy Leśnej 

13 duże prace remontowe na  instala-
cji  deszczowej.  Przez  lata  regularnie 
dochodziło  tam do zalań. Nowy układ 
instalacji  ma  zapobiec  tym  zdarze-
niom w przyszłości. Wcześniej podob-
ne  prace  wykonano  już  między  inny-
mi w budynkach przy ul. Okrężnej  15 
oraz  Leśnej 15.  Do  powyższych  do-
dajmy jeszcze trwający remont balko-
nów  przy  ulicy  Hermana Wróbla 7C 
oraz ostatni w tym roku pokos trawy.

Z zakończonych już robót na uwagę 
zasługują  chociażby  wyremontowane 
schody  wejściowe  do  budynku  przy 
Okrężnej 3 i 7.

Osiedle „Młodych”
I w tym osiedlu trwa, choć tutaj dobie-

ga końca remont balkonów – ekipa re-
montowa pracuje  jeszcze na budynku 
przy Niepodległości 22-24. Zakończy-
ły się za to definitywnie prace przy Pla-
cu Skrzeka i Wójcika  5,  6  i 7,  gdzie 
montowano zawory podpionowe.

Osiedle „Bańgów”
Już  na  wjeździe  w osiedle,  od  stro-

ny ulicy Zachodniej, z daleka rzucają 
się  rozłożone  rusztowania  wokół  bu-
dynku przy ulicy Marii Skłodowskiej-
-Curie 1-3-5.  Remontowane  są  bo-
wiem balkony tego domu. Jadąc dalej 
tą ulicą, po lewej stronie dostrzegamy 
ekipę  kładącą  nową  kostkę  brukową 
przed klatkami schodowymi przy Ma-
rii Skłodowskiej-Curie 21 i 23. Wyko-
nane są już dojścia do klatek „17” i 19” 
wraz z zamontowanymi tam kratkami-
-wycieraczkami. 

os. „Tuwima”: Nowe drzwi do rozdzielacza c.o. 
konserwatorzy ADM zabudowali  

przy ul. Wojciecha Korfantego 2C.

os. „Tuwima”: Odnawianie zabudowy kontenera na 
śmieci przy ul. Wojciecha Korfantego 14.
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Nie wszędzie sezon grzewczy rozpoczął się pomyślnie
Przy  ulicy  Grunwaldzkiej 2,  4  i  6 

w  osiedlu  „Węzłowiec”  z  winy  TAU-
RON  Ciepło  pojawiły  się  pewne  per-
turbacje  podczas  rozruchu  centralne-
go  ogrzewania.  Zablokował 
się  bowiem  główny  zawór  i 
w  związku  z  tym  mieszkań-
cy  wymienionych  budynków 
przez kilka dni pozbawieni by-
li  ciepła  w  mieszkaniu.  Poza 
tym  wszystkie  prace  na  sie-
ciach  ciepłowniczych  zosta-
ły zakończone. Pora na przy-
wrócenie terenu do stanu po-
przedniego, a ma to nastąpić 
do końca października.

Chociaż  zdarzenie  to  z po-
czątkiem sezonu niewiele ma 
wspólnego,  ale  odnotujmy  je 
w  tym  materiale,  bo  usuwanie  awa-
rii  szło  bardzo  opieszale.  Między  bu-
dynkami Władysława Jagiełły 35, 37 
oraz Wł. Jagiełły 41 (os. „Węzłowiec”) 
doszło  do  poważnej  awarii  sieci  cie-
płej wody. Zamieszkali w tych domach 

na kilka dni zostali pozbawieni dosta-
wy c.w.u. Specjaliści TAURONU – jak 
mówili nam rozsierdzeni mieszkańcy – 
nie śpieszyli się z jej usunięciem.

Sezon  grzewczy  w  osiedlu  „Cen-
trum”  zaczął  się  kłopotami.  Ma  to 
związek  z  awariami  na  sieciach  cie-
płowniczych  (sprawa  dotyczy  TAU-
RON-u). Na 25 września br.* nie było 
ciepła w grzejnikach przy ulicach: Ry-

szarda Gansińca,  Brzozowej,  Pia-
skowej, Spokojnej, Michałkowickiej 
oraz  Karola Świerczewskiego.  Jak 
źle  się  zaczął,  tak  miejmy  nadzieję, 

że  dobrze  i  już  bez  żadnych 
niespodzianek  po  drodze  się 
skończy.

Rozruch centralnego ogrze-
wania  w  osiedlu  „Tuwima” 
przebiegał  prawie  bez  pro-
blemów.  Prawie,  bo  odnoto-
wano kilka przypadków zapo-
wietrzenia kaloryferów i prze-
cieków  z  odpowietrzników  w 
grzejnikach.  W  nowych  bu-
dynkach przy Hermana Wró-
bla 17  i  19  sezon  grzewczy 
rozpoczął się dzień później.

Natomiast  w  os.  „Michał-
kowice”  nie  wszystkie  budynki  na  25 
września  br.  miały  ciepło  w  mieszka-
niach.  Problem  dotyczył  osiedla  im. 
Aleksandra Zawadzkiego.

raf
* - dzień gromadzenia materiałów

os. „Węzłowiec”: Domy przy Władysława 
Jagiełły 35, 37 oraz Wł. Jagiełły 41 

przez kilka dni były pozbawione c.w.u.

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

„Kostkują”, balkony remontują, koszą
W ostatnim czasie osiedlowi konser-

watorzy zamontowali poręcz do lokalu 
użytkowego przy ulicy Karola Szyma-

nowskiego  i kolejne – przy wejściach 
do klatach schodowych przy ulicy Wła-
dysława Reymonta 4, 32, 50 i 54. Wy-
konano również instalację odgromową 
na  budynkach  przy  ulicy  Marii Skło-
dowskiej-Curie 35, 37, 39, 65.

Osiedle „Centrum”
W osiedlu  „Centrum”  nadal  docie-

plany  jest  budynek  przy  ulicy  Karola 

Świerczewskiego 50. Ruszyły podob-
ne prace przy „46” – remontowane bę-
dą  też  balkony,  wymienione  zostaną 
okna na klatkach schodowych. 

W budynkach przy ulicy Ryszarda 
Gansińca  systematycznie  trwa  wy-

miana okien piwnicznych na luksfe-
ry. Wkrótce takie roboty wykonywa-
ne będą pod numerami 4, 6, 7. Od-

notujmy  także,  że  w ostatnim  mie-
siącu  administracja  zanotowała  kil-
ka awarii pionów wodnych. Konser-
watorzy starali się usuwać je na bie-
żąco. 

Rafał Grzywocz

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

os. „Michałkowice”: Wybrukowano parking przed 
klatką schodową budynku  

przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 4G.

os. „Węzłowiec”: Gdy tylko aura pozwoli służby 
techniczne ADM wykonują niewielkie remonty 

balkonów na tzw. II etapie osiedla.
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

okazało się, że uzupełnienia ubytków 
w oszkleniu drzwi wejściowych są ko-
nieczne  w budynkach  przy  Walerego 
Wróblewskiego 45 i 61A, zaś napra-
wy wymagają drzwi wejściowe do klat-
ki przy Alfonsa Zgrzebnioka 51, Nie-
podległości 52B i 57B.

Dokonano  także  przeglądu  stanu 
technicznego wszystkich instalacji do-
mofonowych,  okien  w klatkach  scho-
dowych  i piwnicach  oraz  komór  zsy-
powych.  Sprawdzono  również  klapy 
wejściowe  na  dachy  wszystkich  bu-
dynków osiedla. Skontrolowano insta-
lacje  wodno-kanalizacyjne  narażone 
na  wpływ  niskiej  temperatury  –  w ra-
zie  potrzeby  została  ona  dodatkowo 
docieplona.

W trakcie realizacji są prace mające 
na  celu  uzupełnienie  ubytków  w dro-
gach  i chodnikach,  zniwelowanie  wy-
brzuszeń w tych miejscach, gdzie po-
wstały  takowe  nierówności  –  najczę-
ściej  przez  rozrastające  się  korzenie 
drzew.

Po przeglądzie okazało się również, 
że  niesprawnych  jest  8  latarni  ulicz-
nych przy ulicy Alfonsa Zgrzebnioka, 
dlatego  czym  prędzej  muszą  zostać 
naprawione. Tym zajmie się firma Vat-
tenfall, dostawca energii elektrycznej.

Osiedle „Michałkowice”
Podobnie  jak w „Chemiku”,  tu  także 

dokonano wszelkich kontroli i przeglą-
dów osiedla pod kątem zbliżającej się 
zimy.  Z informacji  administracji  wyni-
ka,  że  wszystkie  czynności  zmierza-
jące  do  naprawy  uszkodzonych  ele-
mentów zostały zrealizowane bądź są 
jeszcze w trakcie realizacji. 

Jedną  z czynności,  która  ma  spra-
wić,  że  w budynkach  ograniczy  się 
uciekanie  ciepła,  jest  montaż  luksfe-
rów zastępujących okna.

Osiedle im. Juliana Tuwima
W ostatnim czasie w osiedlu  im. Ju-

liana  Tuwima  między  innymi  zabez-
pieczono wszystkie okna w piwnicach 
i klatkach  schodowych,  zapewniono 
piasek  w skrzyniach,  a dozorcy  oraz 
konserwatorzy  otrzymali  potrzebny 
sprzęt do pracy w trudnych, zimowych 
warunkach. 

Jak  wspomniano  w innym  artyku-
le  dotyczącym  remontów,  miasto  za-

łatało  w ostatnim  czasie  część  dziur 
w osiedlowych  drogach  –  przy  Her-
mana Wróbla 6  i 7  oraz  Wojciecha 
Korfantego 1  w kierunku  Lasku  Byt-
kowskiego.

Osiedle „Centrum”
Również  w tym  osiedlu  starano  się 

dotrzymać harmonogramu prac  zwią-
zanych  z odpowiednim  przygotowa-
niem  osiedla  do  okresu  zimowego. 
Sukcesywnie  wiele  robót  prowadzo-
nych było w ciągu roku.

Po  ostatnich  przeglądach  okazało 
się, że wymagana jest wymiana klapy 
włazowej na dach budynku przy ulicy 
Kolejowej 3  i naprawa  takowej  przy 
Ryszarda Gansińca 3.

Z kolei  w budynkach  przy  ulicy  Ry-
szarda  Gansińca  trwa  wymiana  okie-
nek piwnicznych na luksfery.

Osiedle „Bańgów”
W osiedlu  „Bańgów”  skontrolowano 

po  raz  kolejny  w tym  roku  wszyst-
kie  studzienki  kanalizacji  deszczowej 
i udrażniano  je  według  potrzeb.  We-
dług potrzeb  także uzupełniano ubytki 
w drogach  i chodnikach  oraz  uszczel-
niano  instalację  wodno-kanalizacyjną, 
jak przy adresach Marii Skłodowskiej-
-Curie 7 i Władysława Reymonta 36.

Po  przeprowadzonym  przeglądzie 
szyb w drzwiach i oknach na klatkach 

schodowych oraz w piwnicach stwier-
dzono  wybitą  szybę  w drzwiach  wej-
ściowych  do  budynku  przy  Wł. Rey-
monta 38  i pęknięcie  w takowej  szy-
bie po nr „48”.

W trakcie  naprawy  jest  zamek 
w drzwiach  do  budynku  przy  Ma-
rii Skłodowskiej-Curie 7,  a napra-
wiono  już samozamykacz przy Wła-
dysława Reymonta 40.  W ostatnim 
czasie mechanizmy samozamykaczy 
wyregulowane  zostały  także  między 
innymi  przy  Marii Skłodowskiej-
-Curie 39 i 45.

Osiedle „Węzłowiec”
Rok  2012  to  wiele  prac  związanych 

z wymianą zwykłych okien. W ostatnim 
czasie takie czynności podjęto przy uli-
cy Władysława Jagiełły 7, wcześniej 
także przy Wł. Jagiełły 1, 29 i 31.

Przeglądy  pod  kątem  zimy  prowa-
dzone są niemal przez cały rok. W tym 
czasie  na  przykład  kilkukrotnie  poja-
wiła  się  konieczność  naprawy  uszko-
dzonych klap włazowych na dachy bu-
dynków.  Niedawno  wymieniono  sta-
rą,  przerdzewiałą  klapę  włazową  na 
dach  budynku  przy  Władysława Ja-
giełły 3A,  tym  samym  uszczelniono 
dom  przed  zbędnymi  stratami  ciepła. 
Nowa, szczelna klapa zapobiegnie też 
przeciekom i ograniczy napływ wilgoci 
do budynku. 

Aktualnie  uzupełniane  są  pojemniki 
na  piasek,  a dozorcy  i konserwatorzy 
zaopatrywani są w potrzebny sprzęt.

Osiedle „Młodych”
Osiedle  „Młodych”  także  wykazuje 

gotowość do zimy. Wiele czynności ro-
bi się non stop w ciągu roku. Po prze-
glądach są między  innymi wejścia na 
dach,  okienka  piwniczne  i w klatkach 
schodowych.

W nowe  żarówki  uzupełniono  także 
oświetlenie uliczne. Dozorcom dostar-
czono  piasek,  a oni  sami  zaopatrze-
ni  są  w ciepłe  ubrania  i narzędzia  do 
pracy w zimowych warunkach.

Spółdzielnia ze swej strony do zimy 
przygotowuje  się  bardzo  starannie. 
Oby tak samo do tej pory roku przygo-
tował się Tauron, bo z tego, że w za-
sobach SSM wszystko zapięte będzie 
na ostatni guzik,  jak ciepło nie dopły-
nie, bo coś się przytrafi po drodze.

Rafał Grzywocz, pes

Przez jesień 
ku zimie

ciąg dalszy ze str. 19

os. im. J. Tuwima – załatane dziury 
w jezdni w rejonie budynków przy 

Hermana Wróbla 6 i 7.

O s z c z ę d z a j ą c  c i e p ł o
p a m i ę t a j  o  p r a w i d ł o w e j  w e n t y l a c j i ! ! !
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Potężna księga powstałaby, gdy-
by wszystkie zbędnie zniszczone 
przedmioty zapisać w zwartym dzie-
le i na stronach podać lokalizację 
zdarzenia i ponoszone koszty na 
usuwanie.

Byłoby  to  opasłe  tomisko  spokojnie 
liczące  kilkaset  stron,  z których  naj-
bardziej  porażająca  byłaby  ostatnia, 
gdzie  podano  by  łączną  kwotę  na-
kładów,  jakie  ponieśliśmy  w celu  do-
prowadzenia  do  ponownego  użytku 
ścian, drzwi, elementów zabawowych, 
wind. Byłoby tego kilkaset tysięcy zło-
tych... a może i więcej.

Podawane  te,  jak  i dziesiątki  innych 
przykładów,  negatywnie  odbijają  się 
nie tylko na stanie naszych finansów, 
ale przede wszystkim na postrzeganiu 
przez  innych naszego domu, osiedla, 
miasta.  To  smutny  obraz  naszej  rze-
czywistości.

Chyba już do znudzenia Czytelników 
piszemy,  że  z kropli  powstaje  rzeka, 
by  w końcu  przeobrazić  się  w morze, 
ocean.  Podobnie  jest  z naszymi  pie-
niędzmi. Z groszy składają się złotów-
ki by przekształcić się w setki, tysiące, 
setki tysięcy. Szkoda tylko, że te tysią-

ce złotych wyrzucane są bezpowrotnie 
na likwidację zbędnych zniszczeń. Pi-
sać  tak  będziemy  i przypominać  o tej 
prozaicznej  zależności,  aż  znacząco 
spadnie  ilość  zniszczeń,  a szczegól-
nie tych wykonywanych, ot tak sobie.

Często  rozmawiam  z ludźmi  przy-

jeżdżającymi  do  nas  w odwiedziny. 
Z jednej  strony  chwalą  oni  odnowio-
ne elewacje  i schludne klatki schodo-
we  i jednocześnie  mówią,  że  u nich 
się tyle nie robi, a z drugiej zdegusto-
wani  zauważają:  Czy wam nie prze-
szkadza, że macie bazgroły na no-
wych elewacjach i mieszkacie w takim 
otoczeniu? Czy nie żal Wam pieniędzy 
na likwidowanie idiotycznych bohoma-
zów, naprawianie rzeczy, które mogły-
by długo służyć, gdyby nie zajął się ni-
mi jakiś osiłek?

Szkoda,  że  nie  potrafimy  też  przy-
jąć  do  siebie,  że  poniszczone  ścia-
ny, elementy wspólnego użytku obni-
żają wartość naszego mieszkania. Co 
z tego,  że  w naszym  „M”  mamy  naj-
wyższej  klasy  i gatunku  kafelki,  pa-
nele  podłogowe  świadczące  o do-
brym  smaku  a często  i o ekskluzyw-
ności, skoro za progiem rzeczywistość 
skrzeczy oj, skrzeczy?

Człowiek a świnia
A że skrzeczy, to szukać daleko nie 

trzeba. Chociaż zdarzenie to do dewa-
stacji się nie zalicza,  to skrzeczy ono 
przeraźliwie  i aż wstyd pisać. Ale dla-
czego  mam  się  wstydzić,  niech  po-
wstydzą się ci co to zrobili. A napisze-
my tak:

Według naukowców DNA świni  jest 
w 94%  zgodne  z DNA  człowieka.  Ani 

chybi  tak  jest,  co  widać  na  fotogra-
fii,  bo  taki  chlew  zastała  dozorczyni 
w piwnicy budynku przy ul. Wojciecha 
Korfantego 1.

A na osiedlach zanotowano:
„BAŃGÓW”

-  ul.  M.  Skłodowskiej-Curie 77 
– złamano  zabawkę,  kiwak  na  placu 
zabaw oraz zniszczono 5 koszy na te-
renie osiedla, 

-  Boisko –  uszkodzono  rynnę  na 
domku-magazynie.

„CHEMIK”
- ul. Walerego Wróblewskiego 61, 63 

 – zrobiono dziurę w ocieplonej elewa-
cji w przejściu między budynkami.

„MICHAŁKOWICE”
- ul. Władysława Sikorskiego 2 – na 

placu zabaw zniszczono zabawkę - ki-
wak,

„MŁODYCH”
- ul. Niepodległości – bohomazami 

upstrzono elewacje garaży;
-  ul.  Walerego  Wróblewskiego 2 

i Niepodległości 26, 30, 32 – usma-
rowano elewacje budynków. 

„TUWIMA”
- ul. Okrężna 5 – zniszczono samo-

zamykacz w drzwiach wejściowych,
- ul. Wojciecha Korfantego 1A – po-

trzaskano  szybę  w drzwiach  wejścio-
wych,

- ul. Wł. Korfantego 4B – pomiędzy 7 
a 8 piętrem skradziono kratę okienną,

- ul. Hermana Wróbla 9A – stłuczo-
no szybę w drzwiach wejściowych,

-  ul.  H.  Wróbla  –  skradziono  rynnę 
z wolnostojącego garażu.

Piotr Sowisło

Kolejna porcja pieniędzy

Urwano mocowanie rynny przy 
nowych garażach – ul. Hermana 

Wróbla.

To była skrzynka na reklamy w 
budynku przy Hermana Wróbla 9A.

Ładnie prawda? W piwnicy budynku ul. Wojciecha Korfantego 1.

ciąg dalszy ze str. 2
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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

To nie autostrada!!!
Witam,  chciałbym  się  dowiedzieć, 

dlaczego Bytków – ul. Bytkowska jest 
główną  trasą  wielkich  tirów  i ciężaró-
wek  przez  24  godziny  na  dobę?  Czy 
nie  idzie  zrobić  jakiegoś  objazdu  do 
tych  wielkich  aut?  Po  pierwsze  jest 
straszny  hałas  a zwłaszcza  w nocy, 
robią  sobie  autostradę  i jeżdżą  bar-
dzo  szybko,  a po  drugie  zauważyłem 
szkody na budynku – popękane ścia-
ny  i sufity.  Wszystko  się  trzęsie  przy 
takim  przejeździe  ciężarówek.  Myślę, 
że nie tylko mnie to irytuje na ulicy Byt-
kowskiej. Oczekuję na odpowiedź.

Pozdrawiam – Mieszkaniec
Zarząd SSM: Problem ruchu sa-

mochodowego od ul. Telewizyj-
nej do Tarnogórskiej przebiegającej 
przez osiedla Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Bytkowie 
i Michałkowicach jest bardzo uciąż-
liwy dla mieszkańców. Jest on do-
strzegany nie tylko przez Zarząd, 
Radę Nadzorczą i Rady Osiedli 
SSM, ale też i władze miasta. i Od 
wielu lat czynione są starania o bu-
dowę obwodnicy zachodniej lub 
wschodniej, co poprawiłoby sytu-
ację, ale jest do tego jest niezbędna 
współpraca z ościennymi miastami. 

Te jednak nie są rozwiązaniem tej 
sprawy tak żywotnie zainteresowa-
ne jak nasze miasto.

Problem, będzie więc jeszcze ist-

niał, a jedyny trakt łączący północ-
ne dzielnice Katowic z Piekarami 
będzie, niestety, nadal znacznym 
utrapieniem dla mieszkańców.

Na razie opracowano projekt mo-
dernizacji, która winna złagodzić 
uciążliwości. Jego realizacja już się 
rozpoczęła.

Docieplenie 
– ul. Grunwaldzka 3

Bardzo  chciałabym  się  dowiedzieć, 
w jakim  roku  będą  ocieplane  i malo-
wane bloki na ul. Grunwaldzkiej 3?

B. L.
– imię i nazwisko do wiad. red.

Zarząd SSM: Termin docieplenia 
budynku przy ul. Grunwaldzkie 3 
został ujęty w przyjętym pod koniec 
2009 Planie robót dociepleniowych 
– renowacja elewacji na lata  

2013 – 2017 w SSM. Plan był publi-
kowany na łamach „MS”. Obecnie 
znaleźć go można na stronie inter-
netowej Spółdzielni:
http://www.ssm.siemianowice.com
By zaoszczędzić Pani szukania in-

formujemy, że dom, w którym Pa-
ni mieszka przewidziany jest do ter-
momodernizacji w 2016 r.

Estetyka balkonów
Witam

Dziękuję  za  udzielenie  odpowiedzi 
na  łamach  gazety,  ale  nie  do  końca 
o to  mi  chodziło.  Nie  mam  nic  do  at-
tyk, bo wg mnie są ciekawym elemen-
tem budynku. Chodziło mi o białe bla-
chy na balkonach ostatnich kondygna-
cji (chyba, że to również attyka to pro-
szę  wybaczyć  moją  niewiedzę  w tym 
temacie).  Dla  zobrazowania  przesy-
łam w załączeniu zdjęcie (trochę kiep-
ska jakość).

Proszę  o wyjaśnienie,  jaką  funkcję 
pełnią blachy zamontowane na balko-
nach ostatnich kondygnacji na osiedlu 
Bańgów.  Czy  istnieje  możliwość  ich 
samodzielnego demontażu (bez zgody 
SSM)? Stanowią one, moim zdaniem, 
wątpliwą  ozdobę  budynków.  Chciała-

ciąg dalszy na str. 28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Redakcja „MS”

Słowo 
wróblem...



27MOJA SPÓŁDZIELNIA 10/2012

s-282/10-12



28 MOJA SPÓŁDZIELNIA 10/2012

bym  w ich  miejsce  zamontować  bar-
dziej estetyczne panele drewniane.

Pozdrawiam – Joanna R. 
(Os. Bańgów)

Zarząd SSM: Przepraszamy za 
niezbyt precyzyjną odpowiedź na 
łamach ubiegłego wydania „MS”, 
co wynikło z nieprecyzyjności po-
ruszonego zagadnienia. Teraz, 
w związku z dookreśleniem miej-
sca wyjaśniamy, że element elewa-
cji, o który Pani pyta jest również 
elementem budynku wykonanym 
na podstawie projektu budowlane-
go i jego naruszenie stanowiłoby 
samowolę i podlegałoby sankcjom 
wynikającym z Prawa budowlanego. 

Skąd ten smród 
– raz jeszcze

Witam!
Przede  wszystkim  chciałem  ser-

decznie  podziękować  Redakcji  „MS” 
za  zajęcie  się  tematem  „smrodu”,  ja-
ki  dokucza  i szkodzi  (???)  mieszkań-
com  os.  Tuwima,  bytkowskich  osiedli 
oraz  mieszkańców  ul.  Powstańców!!! 
Wasze  zaangażowanie  w tę  sprawę 
świadczy  o tym,  że  my  jako  miesz-
kańcy możemy zawsze liczyć na Wa-
szą pomoc poprzez udzielenie swoich 
łam  nie  tylko  w tematach  bezpośred-
nio  związanych  z problematyką  spół-
dzielczą! Dziękuję!!! 

Wracając do meritum sprawy chciał-
bym się odnieść do zacytowanej w MS 
9/2012  wypowiedzi  przedstawiciela 
władz  Naszego  Miasta.  Bardzo  do-
brze, że Urząd Miasta zajął się tema-
tem. Od  tego  jest. Bardzo dobrze, że 
współpracuje  z WIOŚ  w Katowicach. 
Od  tego  jest.  Ale...  Pisanie,  że  „kil-
kakrotnie  wysyłaliśmy  pisma  do  obu 
firm, na terenie których zlokalizowana 
jest hałda (...), aby przystąpiły one do 
zagaszania  samego  pożaru  oraz  wy-
eliminowania  przyczyn  jego  powsta-
wania” to według mnie stanowczo ZA 
MAŁO!!!  Tu  trzeba  ŻĄDAĆ  i WYMA-
GAĆ  NATYCHMIASTOWYCH  DZIA-
ŁAŃ!!!  Tutaj  chodzi  o nasze  środowi-
sko,  o zdrowie  i życie  obywateli  Na-
szego Miasta, którzy są systematycz-
nie  podtruwani  wyziewami  z tej  hał-
dy!!!  W tej  wypowiedzi  padają  słowa 
„Kilkakrotnie  były  wysyłane  pisma...”. 
Jak  my  jako  mieszkańcy  Siemiano-
wic  mamy  to  rozumieć?  Czy  to  zna-
czy, że Urząd Miasta musi powtarzać 

swoje  wytyczne,  wymagania,  zalece-
nia  firmie  działającej  na  terenie  mu 
podległym,  podczas  gdy  mieszkań-
cy”  uskarżają  się  na  problem?  Czy 
znaczy  to,  że ktoś ma za nic  zalece-
nia Urząd Miasta? Coś tu nie gra! Ma-
my  czekać  aż  ktoś  się  zatruje  i wte-

dy znajdą się rozwiązania? Od czego 
jest  Ustawa  o Ochronie  Środowiska? 
Dalej  w wypowiedzi  czytamy:  „Jedna 
z firm systematycznie eksploatuje hał-
dę,  tym  samym  zmierza  w kierunku 
rozwiązania  problemu”.  Co  to  znaczy 
eksploatuje  i zmierza  w kierunku  roz-
wiązania problemu? Czegoś tu nie ro-
zumiem. Poprzez grzebanie w tej hał-
dzie chyba dostarcza się powietrze do 
dalszego  spalania...  Do  spalania  po-
trzebne  jest  powietrze.  Tak  przynaj-
mniej  uczyli  na  chemii.  A co  z drugą 
firmą?  Czy  podejmuje  jakieś  działa-
nia?  Jak  reaguje na monity  z Urzędu 
Miasta? Niestety. Brakuje mi w tej wy-
powiedzi  KONKRETÓW!!!  Dlaczego? 
Kto?  Kiedy?  Do  kiedy?  Czekamy  na 
KONKRETNE wyjaśnienia. Mowa jest 
o pomiarach,  jakie  zostały  przepro-
wadzone.  Na  podstawie  wyników  po-
miarów mają być podjęte dalsze dzia-
łania.  Wyniki  wynikami.  Przynajmniej 
będziemy  wiedzieć,  czym  nas  trują. 
Moim  zdaniem  nie  ma  co  czekać  na 
wyniki.  Trzeba  żądać  działań.  Hałda 
ma się NIE PALIĆ, NIE DYMIĆ  i NIE 
SZKODZIĆ  mieszkańcom  Naszego 
Miasta  i już!!!  Tego,  kto  tego  nie  ro-
zumie albo  jest  innego zdania zapra-
szam  do  zamieszkania  w pobliżu  tej 
hałdy wraz ze swoimi dziećmi i wtedy 
porozmawiamy.

Z wyrazami szacunku
Mieszkaniec

(imię, nazwisko, inicjały  
do wiadomości redakcji)

Od redakcji: Dziękujemy za miłe 
słowa. Zapytaliśmy pod koniec wrze-
śnia br. Urząd Miasta w Siemianowi-
cach Śląskich o wyniki pomiarów, czy 
poczyniono już jakieś uzgodnienia 
z właścicielami terenu, gdzie znajduje 
się paląca hałda i czy jest mowa o ja-
kiś terminach oraz sposobie zakoń-
czenia sprawy.

26 września od Jakuba Nowaka, 
 p.o. rzecznika prasowego Urzędu 

Miasta, otrzymaliśmy tylko tą krótką 
odpowiedź: Badania zostały zakoń-
czone i czekamy na wyniki oraz sta-
nowisko Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska.

Dziękuję za przycięcie 
krzewów

Dzień  dobry,  bardzo  dziękuję  za 
ustosunkowanie  się  do  mojej  wiado-
mości dotyczącej krzewów rosnących 
przy  budynku  nr  4  przy  ul  Kolejowej. 
Ich  skrócenie  znacznie  poprawiło  wi-
doczność  dla  wyjeżdżających  z par-
kingu.

Artur

Pomiar i nawiewnik
Szanowna Redakcjo.

Po przeczytaniu wymiany korespon-
dencji dotyczącej nawiewników powie-
trza  chciałbym  dodać  parę  uwag  od-
nośnie tego zagadnienia.

W rozporządzeniu  Ministra  Infra-
struktury  z 6  listopada  2008  zmienia-
jącym  rozporządzenie  w sprawie  wa-
runków  technicznych,  jakim  powinny 
odpowiadać  budynki  i ich  usytuowa-
nie, zał. nr 2, pkt 2.3.2 zawężono war-
tość  współczynnika  infiltracji  do  0,3 
w budynku  mieszkalnym,  zamieszka-
nia  zbiorowego  i budynku  użyteczno-
ści  publicznej  dla  otwieranych  okien 
i drzwi  balkonowych.  W paragrafie 
155 ust. 3 ww. rozporządzenia posta-
nowiono,  że w przypadku stosowania 
w pomieszczeniach  innego  rodzaju 
wentylacji  niż  wentylacja  mechanicz-
na  nawiewna  lub  nawiewno-wywiew-
na,  dopływ  powietrza  zewnętrznego, 
w ilości niezbędnej dla potrzeb wenty-
lacji, należy zapewnić przez urządze-
nia nawiewne umieszczane w oknach, 
drzwiach  balkonowych  lub  w innych 
częściach  przegród  zewnętrznych. 
Zmiany  te  powodują  wyeliminowanie 
możliwości  stosowania  okien  z opcją 
mikroszczelin,  niezapewniającą  wła-
ściwego  przepływu  powietrza  z uwa-
gi  na  powszechny  brak  korzystania 
z tej opcji przez użytkowników, co pro-
wadzi  do  zawilgocenia  pomieszczeń 
(w uzasadnieniu ww. rozporządzenia). 

  Współczynnik  infiltracji  „a”  definio-
wany  jest  jako  ilość  powietrza  jaka 
przeniknie  w ciągu  1  godziny  przez 
1  metr  szczeliny  okna  lub  drzwi  bal-
konowych  przy  różnicy  ciśnień  1  da-
Pa.  Ponieważ  a =  V/L*(  Δp)2/3,  a dla 

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 30

ciąg dalszy ze str. 26
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kuchni wymagany strumień powietrza 
V= 70m3/h, przyjmując Δp (różnicę ci-
śnień wyrażoną w daPa ) = 5 (50 Pas-
cali – wartość odpowiadająca naporo-
wi wiatru o prędkości 33 km/h), to dłu-
gość szczeliny wynosi prawie 80 me-
trów  .Stąd  konieczność  stosowania 
nawiewników.

Metoda  oceny  opłacalności  warian-
tu  przedsięwzięcia  termomoderniza-
cyjnego  polegającego  na  wymianie 
okien lub drzwi oraz poprawie systemu 
wentylacji  zawarta  w Rozporządze-
nie  Ministra  Infrastruktury  z 17  mar-
ca  2009  r.  w sprawie  szczegółowego 
zakresu  i form  audytu  energetyczne-
go  oraz  części  audytu  remontowego, 
wiąże  wielkość  współczynnika  infiltra-
cji  ze  współczynnikiem  korekcyjnymi 
Cr,  który  w sposób  wprost  proporcjo-
nalny wpływa na wartość rocznego za-
potrzebowania na ciepło, w przypadku, 
gdy  doprowadzenie  powietrza  wenty-
lacyjnego  odbywa  się  przez  nawiew-
niki ścienne, okna lub drzwi. Jeżeli dla 
okien szczelnych o współczynniku infil-
tracji w zakresie 0,5 < a < 1,0 (okno ze 
skrzydłem  rozwieralno-uchylnym  lub 
opcją  rozszczelnienia)  współczynnik 
korekcyjny wynosi 1, to dla okien bar-
dzo szczelnych a < 0,3 (z nawiewnika-
mi  powietrza  regulowanymi  automa-
tycznie  )  Cr  =  0,7.  Przy  niezmienno-
ści  pozostałych  czynników:  strumie-
nia  powietrza  wentylacyjnego,  stop-
nia wyeksponowania budynku na dzia-
łanie wiatru oraz  liczby stopniodni dla 
danej stacji meteorologicznej, uzysku-
je się 30% oszczędności rocznego za-
potrzebowania  na  ciepło  do  ogrzania 
strumienia  powietrza  wentylacyjnego. 
Okna muszą  także spełniać wymaga-
nia  odnośnie  wielkości  współczynni-
ka przenikania ciepła  „U”, który dla  III 
strefy  klimatycznej  i temp.  wewnętrz-
nej  większej  lub  równej  16oC  wynosi 
1,8 W/m2*K. Współczynnik ten podob-
nie  jak  korekcyjny  Cr,  wpływa  w spo-
sób  wprost  proporcjonalny  na  wiel-
kość  strat  ciepła  przez  przegrody  ze-

wnętrzne  -  okna.  Dla  okien  w budyn-
kach istniejących, przy braku Aprobaty 
Technicznej,  obliczeniowy  współczyn-
nik U dla okien ościeżnicowych oszklo-
nych  podwójnie  wynosi  2,6  W/m2*K. 

Jeżeli  obniżymy  go  tylko  do  granicy 
obowiązującej,  czyli  1,8,  to uzyskamy 
oszczędności rzędu 31% ciepła traco-
nego  przez  dane  okno.  Tak  więc  wy-
miana okien – na spełniające wymaga-
nia techniczne – przyczynia się do uzy-
skania oszczędności energii do ogrze-
wania.  Przy  prawidłowym  wykonaniu 
termomodernizacji,  popartej  audytem, 
obejmującej przegrody zewnętrzne, in-
stalacje c.o., ciepłej wody i źródło cie-
pła,  można  uzyskać  częściowy  zwrot 
poniesionych  kosztów,  o czym  mówi 
Ustawa z 21 listopada 2008 o wspiera-
niu termomodernizacji i remontów.

Reasumując:  okna  wymieniane  od 
stycznia 2009 r. powinny być wyposa-
żone  w nawiewniki,  natomiast  w inte-
resie lokatorów i spółdzielni jest dosto-
sowywanie  mieszkań  i budynków  do 
obowiązujących  warunków  technicz-
nych,  co przyczynia  się do obniżenia 
kosztów  ich  prawidłowej  (normatyw-
nej) eksploatacji.

A. K.
Siemianowice Śląskie

Nr wpisu do Rej. MTBiGM (…)
Dane do wiadomości Redakcji

Zarząd SSM: Dziękujemy za ob-
szerne i merytoryczne uzupełnienie 
odpowiedzi. Sądzimy, że znacząco 
wzbogaci wiedzę mieszkańców. 

To jest skandal
24 września br.

Proszę Pana uważam, że jest skan-
dalem  pozbawianie  ludzi  możliwości 
umycia się w ciepłej wodzie. Najpierw 
jedna  przerwa,  teraz  jakaś  awaria. 
Przyglądałem się  jak przyjechała eki-
pa  Tauronu,  coś  wykopała  popatrzy-

ła  i pojechała,  a my  wody  ciepłej  nie 
mamy.  Za  co  my  płacimy  Spółdzielni 
pieniądze? Dodatkowo napomknę, że 
wykop nie został zabezpieczony i spo-
kojnie  można  by  skierować  sprawę 
o wszczęcie postępowania w związku 
ze  stwarzaniem  zagrożenia  dla  zdro-
wia i życia

– Bogdan N. 
- Mieszkaniec os Węzłowiec

Zarząd SSM: Pierwsze pozbawie-
nie dopływu ciepłej wody wynikało 
z przerwy technologicznej – konser-
wacje – jaką źródło ciepła „ELCHO” 
przeprowadzało w zakładzie i co za-
powiedziano ze stosownym wyprze-
dzeniem – kartki z informacjami by-
ły wywieszone we wszystkich klat-
kach schodowych. Wyjaśnialiśmy 
też na łamach „MS”, że firma ta ma 
do tego pełne prawo, co zawarte 
jest w stosownej umowie. Sądzimy 
i przypuszczamy, że podzieli Pan 
ten pogląd, że lepiej, iż takie prace 
są wykonywane teraz, gdy jest cie-
pło, niż gdyby zimą z powodu ich 
niewykonania miało dojść do po-
ważniejszej awarii pozbawiającej do-
pływu energii cieplnej tysiące ludzi.

Tak się jednak nieszczęśliwie zło-
żyło, że kilka dni po zakończeniu 
prac w źródle ciepła część budynków 
w osiedlu „Węzłowiec” znowu zosta-
ło pozbawionych dopływu ciepłej wo-
dy. Tym razem powodem przerwy by-
ła awaria, a te jak wiadomo nie pytają 
się, kiedy mogą wystąpić.

Doskonale rozumiemy utrudnie-
nia, jakie z tego tytułu są udziałem 
mieszkańców i dlatego czyniliśmy 
wszystko, co w naszej mocy, by 
maksymalnie skrócić czas jej usu-
wania. Roboty te wykonuje jednak 
Tauron i my nie mamy najmniejsze-
go wpływu na ich przebieg, zaanga-
żowanie sił, środków etc.

W imieniu Tauronu przeprasza-
my wszystkich za utrudnienia, jakie 
awaria spowodowała.

* * *
Wszystkie tytuły od redakcji „MS”

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

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

ciąg dalszy ze str. 28

COOPERATIVE ENTERPRISES BUILD A BETTER WORLD

Spółdzielnie budują lepszy świat
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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 sięgającym paru miesięcy 

z myślą o tych, co planują jakieś wyjazdy, przedsta-
wiamy harmonogram odczytów podzielników kosz-
tów ogrzewania.

Zawiadamiamy, że odcZyty wykonywane będą tylko w godZi-
nach popołudniowych, pocZątek ok. 1600,  a w soboty od 1000.

Przypominamy,  że  zgodnie  z obowiązującym  regulami-
nem 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

11. 10.
czwartek

Wyzwolenia 10A-B; 
Walerego Wróblewskiego 69 m. 57-112; 
Powstańców 54B; Grunwaldzka 3A-B, 9

12. 10.
piątek

Wyzwolenia  8A-B;  
Walerego Wróblewskiego 69 m. 113-154; 

Powstańców 54C; Grunwaldzka 3C-F

13. 10.
sobota

Władysława Jagiełły 11A-F; Stawowa 7; 
Wyzwolenia  8C; Powstańców  46A; 

15. 10.
poniedziałek

Emilii Plater 21A-B;  
Walerego Wróblewskiego 71 1-56;  

Komuny Paryskiej 1 m. 1-55;  
Władysława Jagiełły 11D, 13C

16. 10.
wtorek

Stawowa 5, 6; Władysława  Jagiełły 13A-B 
Walerego Wróblewskiego 71 m. 57-112; 

Komuny Paryskiej m. 56-110; 

17. 10.
środa

Stawowa 11, 11A; Wł. Jagiełły 7A-C;
Walerego Wróblewskiego 71 m. 113-154; 

Komuny Paryskiej 3 m. 1-55; 

18. 10.
czwartek

Walerego Wróblewskiego 73 m. 1-56; 
Komuny Paryskiej 3 m. 56-110;  

Władysława Jagiełły 7D, 9C

19. 10.
piątek

Walerego Wróblewskiego 73 m. 57-112; 
Komuny Paryskiej 5 m. 1-55;  

Władysława  Jagiełły 9A-B
20. 10.
sobota

Komuny Paryskiej 5 m. 56-110;  
Władysława   Jagiełły 3A-C

22. 10.
poniedziałek

Walerego Wróblewskiego 73 m. 113-154; 
Komuny Paryskiej 6B-C, 13A-B;  

Władysława Jagiełły 3D, 1A

Termin Budynek, adres

23. 10.
wtorek

Władysława Jagiełły 1B-C

19. 11.
poniedziałek

Franciszka Zubrzyckiego 1- 3; Szarych 
Szeregów 1-2; Boh. Westerplatte 4; 

20. 11.
wtorek

ZHP 9, 10; Szarych Szeregów 3-4; 
Bohaterów Westerplatte 6-8;

21. 11.
środa

Wojciecha Korfantego 1a-b; 
 Jana N. Stęślickiego 1-2;  

Bohaterów Westerplatte 10-12; ZHP 7

22. 11.
czwartek

Wojciecha Korfantego 1c, 4a;  
Al. Młodych 8-11; Jana N. Stęślickiego 3-4

23. 11.
piątek

Wojciecha Korfantego 2a,4b;  
Al. Młodych 12-13; Jana N. Stęślickiego 5-6; 

Ryszarda Gansińca 2-4

24. 11.
sobota

Wojciecha Korfantego 2b-c;  
Al. Młodych 14-15; Ryszarda Gansińca 6-7

26. 11.
poniedziałek

Wojciecha Korfantego 9a; Al. Młodych 1-2; 
Ryszarda Gansińca 8-9; ZHP 11

27. 11.
wtorek

Wojciecha Korfantego 9b; ZHP 1-2;  
Al. Młodych 3-4; Ryszarda Gansińca 10-11

28. 11.
środa

Wojciecha Korfantego 9c; ZHP 3-4; 
Al. Młodych 5-6; Spokojna 1-3a-c; 

29. 11.
czwartek

ZHP 5-6; Michałkowicka 17-23;  
Al. Młodych 7

Objaśnienie skrótu: m. - numery mieszkań

Zadba j  o  swo j e  be zp i e c zeńs two
zwróć uwagę na obce osoby w Twoim budynku!!!
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Pora na grzyby
Chociaż aura nie jest w tym roku nazbyt 

łaskawa i trochę pokrzyżowała grzybowe 
żniwa, to jednak tu i ówdzie pokazały się 
one na straganach i swą urodą zachęca-
ją do wykorzystania ich w kuchni. Chociaż 
grzyby nie zawierają zbyt pokaźnych da-

wek witamin i są ciężkostrawne – uwaga 
dla  osób  mających  problemy  z wątrobą 
czy układem pokarmowym – to jednak ich 
walory smakowe nadrabiają te minusy.

Zupa grzybowa
Pęczek włoszczyzny (bez kapusty), 

0,5 kg grzybów, 4-5 ziemniaków, 2 ce-
bule, 2 łyżki tłuszczu, 1-2 łyżki mąki, 
sól, pieprz, 2-3 łyżki drobno posieka-
nej zielonej pietruszki. Ugotować wywar 
z włoszczyzny.  Grzyby  obrać,  opłukać 
pokrajać na paski. Pokrojoną w kostkę 
cebulę przesmażyć na tłuszczu. Dodać 
grzyby  i dusić pod przykryciem, często 
mieszając. Ziemniaki pokrojone w kost-
kę ugotować w wywarze, a gdy zmięk-
ną,  połączyć  z grzybami.  Do  zupy  do-
dać śmietanę rozmieszaną z mąką, do-
prawić solą i pieprzem do smaku. Przed 
podaniem posypać zieloną pietruszką.

Sos ze świeżych grzybów
30 dag grzybów, 5 dag tłuszczu (naj-

lepiej masła lub oliwy), 1 łyżka mą-
ki, 1/2 szklanki śmietany, 1/2 szklan-
ki mleka, sól, pieprz, 3 łyżki posiekanej 
natki pietruszki. Grzyby oczyścić, opłu-
kać, pokrajać w drobną kostkę. Tłuszcz 
rozgrzać na patelni, dodać cebulę, ze-
szklić. Dodać grzyby i dusić na wolnym 
ogniu, podlewając wodą w razie potrze-
by. Gdy grzyby zmiękną, zalać  je mle-
kiem wymieszanym z mąką, mieszając, 
doprowadzić do wrzenia. Wlać śmieta-
nę,  doprawić  do  smaku,  posypać  zie-
loną  pietruszką.  Podawać  do  potraw 
z ziemniaków i gotowanych warzyw.

Kiszone prawdziwki lub kozaki
Na 1 kg kapeluszy grzybów 4 dag so-

li, 2 dag cukru, 5-10 dag cebuli, 2-3 list-
ki laurowe, 1/2 łyżeczki ziaren pieprzu.

Do kiszenia wybrać małe kapelusze, do 
4  cm  średnicy.  Umyć,  osuszyć  i ułożyć 
w wyparzonym kamiennym garnku kape-
luszami do góry. Każdą warstwę przesy-
pać solą z cukrem, pokruszonymi listkami 
laurowymi i pieprzem oraz przełożyć pla-
sterkami  cebuli.  Przykryć  wygotowanym 
talerzykiem,  docisnąć.  Po  kilku  dniach, 
gdy grzyby opadną, uzupełnić je następ-
ną porcją. Naczynie przykryć gazą. Po za-
kwaszeniu przechować w zimnej piwnicy 
lub w lodówce. Dla zwiększenia trwałości 
przetworu można gotową kiszonkę prze-
łożyć do słoików i pasteryzować.

Odpowiednią  part-
nerką  dla  Barana  to 
pani  wesoła,  lubiąca 
się  bawić,  umiejąca 
tańczyć, samodzielna. 

Dobrze, jeśli uprawia jakiś sport i świet-
nie prezentuje się w towarzystwie. Pro-
fesor Jung uważa, że dobrą parę stano-
wią Baran i Pani spod znaku Lwa.

Byk  oczeku-
je  od  partnerki  takich 
cech  jak  zaradność, 
oszczędność,  gospo-

darność.  Będzie  zachwycony,  jeśli  jego 
dziewczyna  dobrze  gotuje  i potrafi  tanio 
przyrządzić obiad. Odpowiednią żoną dla 
Byka będzie pani spod znaku Byka.

Mężczyzna  uro-
dzony  pod  tym  zna-
kiem  często  zaska-
kuje  kobiety.  Raz 

podoba  mu  się  dziewczyna  z takimi, 
a raz  przeciwnymi  cechami  charakte-
ru.  Największą  wagę  przypisuje  uro-
dzie  partnerki.  Lubi  dziewczyny  ory-
ginalne, zwracające na siebie uwagę.

Odpowiednią  żo-
ną  dla  Raka  będzie 
dziewczyna  delikat-
na,  subtelna,  lubią-

ca  muzykę,  poezję.  Na  pewno  Pana 
Raka nie zainteresuje kobieta wulgar-
na, opowiadająca niewybredne kawa-
ły.  Odpowiednią  partnerką  dla  Raka 
będzie dziewczyna spod znaku Ryb.

Lew  lubi  kobiety  re-
prezentacyjne,  z któ-
rymi  przyjemnie  po-
kazać  się  w towarzy-

stwie.  Modnie  ubrana,  ładna  dziew-
czyna,  która  z uwagą  słucha  jego 
słów, może liczyć na zainteresowanie 
Lwa. Dobrą partnerką dla Lwa będzie 
Pani z pod znaku Wagi.

Mężczyzna urodzo-
ny pod znakiem Pan-
ny  na  pewno  wybie-
rze  żonę  domatorkę, 

niemającą zbyt wysokich wymagań, lu-
biącą prace domowe, dbającą o męża 
i dzieci. Nie powinna mieć w stosunku 
do męża przesadnych wymagań. 

Jeśli  urodziłeś  się 
pod  znakiem  Wagi 
cenisz  u kobiety  wa-
lory intelektualne, ale 

nie pozostajesz obojętny  także na  jej 
urodę  i sposób eksponowania swoich 
wdzięków. Odpowiednią żoną dla Wa-
gi będzie kobieta spod znaku Bliźniąt.

Psycholog  prof.  Jung 
uważa, że najodpowied-
niejszą  żoną  dla  Skor-
piona będzie dziewczy-
na  spod  znaku  Ryb. 

Oczywiście  pod  warunkiem,  że  podob-
nie  jak  Skorpion  odznaczać  się  będzie 
temperamentem i będzie lubić seks.

Mężczyzna  uro-
dzony  pod  znakiem 
Strzelca  szuka  w ko-
biecie przede wszyst-

kim osoby, która będzie dzieliła z nim 
jego zainteresowania i pasje, np. lubić 
będzie przygotowania do podróży, wy-
cieczki, częste wyjazdy z domu.

Serce  Koziorożca 
może  zdobyć  dziew-
czyna poważnie trak-
tująca  życie.  Ta-

ka,  z którą  może  dążyć  do  realizacji 
wspólnie  wytkniętego  celu.  Pamiętaj, 
że mężczyzna Koziorożec, nie będzie 
tolerować zdrady.

Odpowiednią  part-
nerkę  dla  Pana  Ry-
by będzie dziewczyna 
spod znaku Byka.  Łą-

czyć  ich  będzie  miłość  do  dzieci.  To 
właśnie w takich małżeństwach wycho-
wuje się kilkoro dzieci. Rzadko w tych 
małżeństwach zdarzają się rozwody.

Pozbawiony  wszel-
kich  przesądów  reli-
gijnych, towarzyskich, 
czy  społecznych Pan 

Wodnik  oczekuje  od  kobiety,  podob-
nego podejścia do życia. Odpowiednią 
dla  niego  partnerką  będzie  dziewczy-
na urodzona pod tym samym znakiem.

Zodiak 
i kobiety

MOJA KUCHNIA
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Duża kromka: 8. Etyli-

na w baku; 9. Bytkowski o powierzch-
ni 20 ha; 10. Stalowe na dachach na-
szych  bloków;  11. Japońska  sztu-
ka  walki;  12. Rola,  grunt;  13. Zdro-
wa  roślina;  14. Pokryta  nią  wanna; 
16. Szlak,  droga;  19. Podstawa  ko-
lumny;  20. Ciemniejsza  po  urlopie; 
21. Opadają, gdy brak wiary; 22. Cen-
trum  handlowe  w Londynie;  23. Dno 
kwiatowe; 28. Kłusak, szybki koń; 31. 
Smaczna z kremem; 32. Dyskrymina-
cja  rasowa; 33. Kolor naszych balko-
nów; 34. Duży szwindel; 35. Jest prze-
prowadzany o naszych balkonach; 36. 
Firmament; 37. Hazardzista z „Fircyka 
w zalotach”.

PIONOWO: 1. Zabezpieczenie prze-
targowe;  2. Srebrzysty  metal;  3. Ci-
chość  serca;  4. Obecna  pora  roku; 
5. Załącznik; 6. Pokutnik; 7. Składnik 
benzyny; 14. Zakaz wywozu towarów; 
15. Między  Wogezami  a Renem.  17. 
Pulchne placki; 18. Zostały wymienio-
ne, które były zniszczone na naszych 
dachach; 24. Zawija do portu; 25. Mło-
dy sokół; 26. Z lufą na łożu; 27. Two-
rzą zarośla; 28. Pas płótna wzmacnia-
jący  żagiel;  29. Składnik  granitu;  30. 
Rozpuszczalnik i paliwo lotnicze.

Litery  z pól  dodatkowo  ponumero-
wanych  od  1  do  14  dadzą  rozwiąza-
nie  krzyżówki,  które  prosimy  przesy-
łać do 19. X. 2012 r. - na adres SSM, 

ul. Boh. Westerplatte 20 z dopiskiem 
Redakcja „Moja Spółdzielnia” – 
krzyżówka nr 10/2012.  Nagrody  za 
rozwiązaną krzyżówkę nr 9/2012 z ha-
słem – Więcej kultury osobistej, otrzy-
mują: Marta STĘPIŃSKA, ul. K. Szy-
manowskiego  6; Jolanta STASIOK, 
ul.  K.  Świerczewskiego  50A;  Izabe-
la ZIELONKA,  ul.  K.  Świerczewskie-

go 46B. Zwycięzcom gratulujemy i za-
praszamy  (z dowodem osobistym) do 
działu GZM po odbiór nagród. Nagro-
dę główną – niespodzianka – ufundo-
wała  firma  Sukces  s.c.,  Siemianowi-
ce Śl., ul. W. Wróblewskiego 67. Fun-
datorem pozostałych nagród  jest Sie-
mianowicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa.

J K L

Jasio przynosi do domu  torbę pełną 
jabłek. Mama pyta go:

- Skąd masz te jabłka?
Na to Jasiu:
- Od sąsiada.
- A on wie o tym? - pyta mama.
- No pewnie, przecież mnie gonił!

J K L
W  szkole  Pani  kazała  dzieciom  na-

rysować  swoich  idoli.  Przechodzi  po 

klasie  i  widzi,  że  Jaś  siedzi  nad  pu-
stą kartką.

- Dlaczego nic nie rysujesz? - pyta.
-  Przeciez  narysowałem  sprintera 

Usaina Bolta.
- To dlaczego kartka jest pusta?
- Bo Usain już pobiegł...

J K L
Dwie blondynki dokonały napadu na 

bank. Podzieliły się  łupem w taki spo-
sób, że każda wzięła po jednym zrabo-
wanym worku. Spotykają się po roku:

- Co było w twoim worku?
- Milion złotych.
- A co z nim zrobiłaś?

- Aaa, wydaję powolutku. A w twoim?
- Same rachunki.
- I co z nimi zrobiłaś?
- Aaa, powolutku spłacam...

J K L

Zeflik pyta starego wędkarza:
- Jak tam, biorą?
- Paaanie, biorą, zawsze biorą, tylko 

nie dadzą się złapać!

J K L

Spotykają się dwie przyjaciółki:
- Dlaczego włożyłaś mini spódniczkę?
- Wolę żeby szef patrzył na moje no-

gi niż na ręce...
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os. „Tuwima”: ul. Okrężna 15

os. „Młodych”: plac Skrzeka i Wójcika 7

os. „Bańgów”: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19

os. „Chemik”: ul. Alfonsa Zgrzebnioka 41                                                                              

To już jedne z ostatnich zdjęć  
tegorocznych uroków lata 

w kwiatach zamkniętych. Niestety, 
w powietrzu wyraźnie pachnie już je-
sienią i lada moment drzewa zostaną 
ogołocone z liści, a piękne i upstrzo-
ne barwnymi kwiatami balkony 
i przydomowe ogródki pieczołowicie 

pielęgnowane przez swych właści-
cieli staną się wspomnieniem. 

Przesyłam zdjęcie balkonu przy uli-
cy Zgrzebnioka 41, które moim zda-
niem powinno wziąć udział w „Zielo-
nym Konkursie 2012” – napisał do nas 
Marek Kaszlik. I wzięło,  i zamiesz-
czamy je na łamach. Czy spodoba się 

komisji – nie wiemy, bo ta jeszcze wy-
biera.  Wiemy  natomiast,  że  spotka-
nie  laureatów  z władzami  SSM  przy 
kawie,  herbacie  i ciastku,  połączone 
z wręczeniem  drobnych  nagród,  od-
będzie się 15 października w siedzibie 
Zarządu  SSM.  Laureaci  zostaną  po-
wiadomieni indywidualnie.

Zielony Konkurs 2012


