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Na miarę XXI wieku - 5 Letnie kaloryfery -  26
Na stronach:

90 lat Niepodległości
Prawdę mówiąc, 11 listopada 1918 roku nie było jeszcze żadnej Polski. Była tylko obietnica Polski, dość mglista 

i nie do końca jasna. Polska się odradzała. Tylko że nikt w tym momencie historii nie wiedział, co to znaczy. 
W jakich będzie granicach, w jakim porządku politycznym i prawnym. Po 123 latach niewoli i rozbicia nie było 

żadnej Polski. Jednak tę datę - upamiętniającą przekazanie przez Radę Regencyjną władzy nad wojskiem 
przybyłemu do Warszawy z twierdzy w Magdeburgu Józefowi Piłsudskiemu - przyjęto za Dzień Niepodległości. 
Piłsudski zaś ogłosił powstanie niepodległego Państwa Polskiego 16 listopada. Przejęcie władzy nad wojskiem 

było jednak punktem zwrotnym w działaniach na rzecz jego przywrócenia.
11 listopada br., w 90-tą rocznicę tego wydarzenia o 12.00 w naszym mieście złożymy kwiaty pod Pomnikiem 

Czynu Niepodległościowego. Zapraszamy do udziału.

P l a c e  z a b a w , 
p a l o n e  c z u j n i k i

–  czytaj str. 18

Zielony 
Konkurs 2008 

– czytaj str. 15

Uroki jesieni
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Do niedawna, jak jeden wielki 
 plac budowy wyglądało 

os. „Michałkowice” w pobliżu ulicy 
Przyjaźni 36-52.

Przez kilka miesięcy trwała bowiem 
w tej części osiedla wykonywana przez 
miasto kompletna wymiana sieci ka-
nalizacyjnej i deszczowej. Prace pro-
wadzono z użyciem ciężkiego sprzę-
tu na głębokości 4 metrów, co spowo-
dowało sporo zakłóceń w codziennym 
życiu mieszkańców. Jednak obecnie 
trwają już zabiegi rekultywacyjne po-
legające na położeniu nowych chod-
ników z kostki brukowej, nawierzch-
ni asfaltowej na drogach oraz nasa-
dzeniu krzewów. Wszystkie te roboty 
powinny zakończyć się przed nadej-
ściem zimy. mig

Czas na rekultywację
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P O G O T O W I E 
T E C H N I C Z N E 

S S M 
TEL. 032 228-57-78

DYŻURUJE:  
w dni robocze - od 15.00 do 22.00; 

w dni wolne - od 8.00 do 22.00

Zjazd obradował w kompleksie „Ma-
rysin Dwór”, na Załężu w Katowi-
cach. Skromność w „biesiadowaniu”, 
lecz obfitość w tematyce spółdziel-
czej to wrażenie wyniesione ze zjaz-
du. Mówcy w osobach przedstawicie-
li władz Regionalnego Związku Rewi-
zyjnego Spółdzielczości Mieszkanio-
wej, po referacie wprowadzającym 
prezesa Zbigniewa Durczoka, po-
pierali tezy zawarte w tym wystąpie-
niu, kładąc szczególny nacisk na go-
spodarkę spółdzielni mieszkaniowej 
w zetknięciu się z agresywnością fi-
skusa. Spółdzielnie nie powstają dla 
generowania zysków, lecz dla za-

spokajania potrzeb swych członków, 
by nie popadali w biedę – mówio-
no. Sporo czasu poświęcono zmia-
nom ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych, która wymusiła zmiany 
organizacyjne spółdzielniach miesz-
kaniowych i zobowiązała do wprowa-
dzenia nowych, często bardzo kon-
trowersyjnych, zapisów statutowych. 
Spowodowały one daleko idące roz-
bieżności w ocenie uchwalonego pra-
wa i skierowanie kilkunastu artykułów 
do Trybunału Konstytucyjnego w ce-
lu określenia zgodności z Konstytu-
cją RP. Ewolucja naturalna spółdziel-
czości, istniejącej od ponad 100 lat, 

opierała się wyłącznie o zmiany go-
spodarcze i nie ma nic wspólnego ze 
zmianami ustrojowymi oraz bieżącą 
polityką – dowodzono.

Jeden z mówców podniósł kwestię 
roszczeń, jakie mieszkańcy, którzy 
zmienili status prawny z lokatorskiego 
mają pełne prawo mieć do ustawodaw-
cy – czytaj do państwa.

Odnosząc się do Krajowej Rady 
Spółdzielczej, podkreślano, że kła-
dzie ona szczególny nacisk na re-
alizację programu nakierowanego na 
wzmacnianie tożsamości, współpra-
cy i więzi ruchu spółdzielczego. Pod-
czas Zjazdu wybrano sześciu delega-
tów na IV  ongres Spółdzielczości, któ-
ry Krajowa Rada Spółdzielcza zwołała 
na 21 i 22 listopada br. Jednym z wy-
branych delegatów jest Stanisław Ko-
warczyk, honorowy prezes SSM. pes

Nieubłaganie, dzień po dniu, zbli-
żamy się do nadejścia nowego roku. 
Do jego powitania niewiele już nam 
pozostało.

Tym samym warto pomyśleć o ko-
lejnym, WIELKIM KONKURSIE SSM, ja-
ki Rada Nadzorcza i Zarząd Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej adresują do wszystkich, którzy 
na koniec br. nie będą posiadać ja-
kichkolwiek zaległości wobec Spół-
dzielni.

Podstawowym celem konkursu jest 
zmobilizowanie jak największej gru-
py mieszkańców do zapoznania się 
ze stanem swoich wpłat czynszowych 
i w przypadku stwierdzenia niedoboru 
– uregulowanie go do 20 grudnia br.

Zdajemy sobie sprawę, że wiele ro-
dzin przeżywa poważne problemy fi-

nansowe. Przeprowadzane przez spół-
dzielcze gremia rozmowy z osobami 

zadłużonymi wskazują, że mieszkańcy 
nie płacą czynszów z różnych powo-
dów. Jedni po prostu ledwo wiążą ko-
niec z końcem, drudzy świadomie nie 
regulują swoich należności. Utrata pra-
cy, brak dochodów, poważna choroba 
jednego z członków rodziny powodu-
ją, że ludzie przestają regulować swo-
je zobowiązania.

W tej sytuacji płynność finanso-
wa Spółdzielni może ulec zachwia-
niu, w konsekwencji prowadzącemu 
do opóźnienia w regulowaniu należno-
ści wobec dostawców usług i mediów, 

a tym samym stanowiącemu realne 
zagrożenie dla prawidłowej eksploata-
cji, co przecież ugodzi w nas samych. 
Dodatkowo, dostawcy mają pełne pra-
wo naliczania karnych odsetek od nie-
zapłaconych sum, zaś te mogą stać 
się nadobowiązkowymi zobowiązania-
mi do pokrycia przez Spółdzielnię, czy-
li w konsekwencji przez nas samych.

W WIELKIM KONKURSIE może uczestni-
czyć każdy Spółdzielca regularnie pła-
cący czynsz, w tym należność za wo-
dę. Jak dowodzą minione lata, na wie-
le osób działa on mobilizująco, a ko-
niec roku to właściwy moment na upo-
ranie się z zaległościami tak, by w no-
wy rok wejść bez zaszłości i z szansą 
na uczestnictwo w losowaniu cennych 
nagród rzeczowych oraz zwolnienia 
z czynszu w części eksploatacja.

Odbył się Zjazd Branżowy
6 października ponad 170 przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych 

województwa śląskiego uczestniczyło w Zjeździe Branżowym przed 
IV Kongresem Spółdzielczości Polskiej.

CENNE NAGRODY CZEKAJĄ CENNE NAGRODY CZEKAJĄ CENNE NAGRODY CZEKAJĄ

Wielki 
Konkurs 2008

Zasady WIELKIEGO KONKURSU są niezmienne od lat:

KAŻDY CZŁONEK SSM, KTÓRY NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU NIE BĘDZIE POSIADAŁ ZALEGŁOŚCI 
CZYNSZOWYCH, UCZESTNICZY W LOSOWANIU NAGRÓD ORAZ ZWOLNIEŃ Z CZĘŚCI CZYNSZU.

Rozstrzygnięcie konkursu w połowie lutego 2009 roku.
DO WYLOSOWANIA 21 NAGRÓD!

Jeżeli nie jesteśmy pewni stanu swojego konta, to możemy je sprawdzić w Dziale Czynszów SSM i tam wyjaśnić
wszelkie ewentualne wątpliwości.

NIE TRAĆMY CZASU – NAGRODY NIE POCZEKAJĄ!  NIE TRAĆMY CZASU – NAGRODY NIE POCZEKAJĄ!
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Ponadto, Rada przeprowadziła roz-
mowy z dłużnikami, przyjęła uchwałę 
o nabyciu terenu i zapoznała się z pre-
zentacją multimedialną pt.: Wpływ Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej na wizerunek miasta Siemiano-
wice Śl. Prezentacja, spodobała się 
Członkom RN, zostanie wykorzystana 
na sesji Rady Miasta.

Omawiając wykonanie ustawowego 
obowiązku ustanowienia i przeniesie-
nia na rzecz członków praw do miesz-
kania lub garażu, poinformowano, że 
w 2008 r. Zarząd SSM przygotował 
63 uchwały określające nieruchomo-
ści mieszkaniowe oraz 18 projektów 
uchwał dotyczących nieruchomości 
garażowych. Zarząd ustanowił sześciu 
pełnomocników, którzy w jego imieniu 
reprezentują Spółdzielnię przy zawie-
raniu aktów notarialnych. Spółdzielnia 
współpracuje z sześcioma Kancelaria-
mi Notarialnymi: 3 z nich znajdują się 
w Siemianowicach Śl., 1 w Chorzowie, 
1 w Piekarach ŚI. i 1 w Będzinie.

Z przedłożonych danych wynika, że 
do 14. października br. do Zarządu 
wpłynęło ogółem 4539 wniosków, z te-
go 4454 o przeniesienie prawa własno-
ści do mieszkania, a 85 dotyczących 
przeniesienia prawa do lokali użytko-
wych i garaży. Pierwsze umowy nota-
rialne o przeniesieniu własności zawar-
to we wrześniu 2007 roku i dotychczas 
spisano ich 3316. Wg aktualnego stanu 
do załatwienia pozostały 1223 wnioski, 
z czego problemy z ustanowieniem pra-
wa do lokalu dla 773 związane są z bra-
kiem uchwał określających nierucho-
mość z powodu toczących się rozmów 
pomiędzy Spółdzielnią a Urzędem Mia-
sta lub innymi właścicielami, użytkowni-
kami wieczystymi gruntu np.: o nabycie, 
zamianę działek lub ujednolicenie czasu 
wieczystego użytkowania itp., a w 450 
przypadkach zależny jest od Członka, 
który wystąpił z wnioskiem, ale z róż-
nych przyczyn nie może stanąć do aktu 
notarialnego (np.: zgon współmałżonka, 
rozwód, brak środków finansowych).

Uzupełniając informację, dodano, 
że wnioski, ze zdecydowanie jednak 
mniejszym nasileniem wpływają nadal, 

ale zdarzają się również pisma z infor-
macją o rezygnacji z ustanowienia od-
rębnej własności.

Dłużnicy i wykluczeni
Na spotkanie z Radą zaproszono 

8 osób, a przybyły 3. Jedna uregu-
lowała całość należności przed po-
siedzeniem (3938,00 zł), a pozosta-
łe dwie złożyły zobowiązania spłaty. 
W odniesieniu do pozostałych 5 Człon-
ków podjęto uchwały o wykreśleniu 
z Rejestru Członków. Należy dodać, 
że wśród tej piątki były 2 osoby, któ-
re oprócz zaległości, notorycznie naru-
szają Regulamin porządku i są bardzo 
uciążliwe dla współlokatorów.

Omawiając problematykę wykluczeń, 
poinformowano, że Zarząd bardzo wni-
kliwie analizuje każdy przypadek zwią-
zany z zaległościami. Najczęściej za-
ległości w opłatach za mieszkanie ma-
ją związek z trudną sytuacją rodzinną, 
brakiem pracy czy chorobą w rodzinie. 
Aby nie powiększać kosztów sądowych, 
eksmisyjnych, zastępstwa procesowego 
służby windykacyjne i dział członkow-
sko-mieszkaniowy Spółdzielni próbują 
pomóc dłużnikom poprzez podpowiada-
nie o możliwości skorzystania z dodatku 
mieszkaniowego oraz kojarzyć zamiany 
mieszkań na mniejsze w naszych zaso-
bach, (jeśli osoba nie jest jeszcze wy-
kluczona i stara się płacić bieżące opła-
ty tylko ma problem ze spłatą np. zasą-
dzonego zadłużenia) lub poza naszą 
Spółdzielnią do mieszkań innych dyspo-
nentów, gdzie za mieszkania wnosi się 
niższe opłaty (zasób gminy, Spółdziel-
ni „Michał”, Trolla, itp.). W wyniku takich 
działań uzyskano zmniejszenie zadłu-
żenia w Spółdzielni o kwotę 301.700 zł. 
Do realizacji wykluczeń wrócimy w na-
stępnym wydaniu „MS”

W trakcie posiedzenia Wiesław Jaź-
wiec, przewodniczący Rady Nadzor-
czej złożył Piotrowi Sowisło, naczel-
nemu „MS”, gratulacje z okazji 15-le-
cia wydawania tytułu, który przyjął się 
wśród mieszkańców, jest chętnie czy-
tany i oczekiwany. Życzył kolejnych ju-
bileuszy i utrzymania wysokiego po-
ziomu merytorycznego i edytorskiego 
miesięcznika. pes

30 października podczas sesji Ra-
dy Miasta Siemianowice Śl. odbyła 
się kolejna prezentacja sesyjna, czy-
li tematyczne przedstawienie zagad-
nień z miastem związanych. Tym ra-
zem radni zapoznali się z dorob-
kiem i zamierzeniami siemianowic-
kich spółdzielni mieszkaniowych.

Propozycję taką zgłosił Andrzej Go-
ściniak, przewodniczący RM, by uzu-
pełniła ona, mówił nam, odbytą sesję 
o miejskich zasobach mieszkaniowych.

Na miarę XXI wieku
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszka-

niowa przedstawiła prezentację multime-
dialną. Wynikało z niej, że w zasobach 
SSM w 227 domach mieszka prawie 29 
tys. siemianowiczan, że Spółdzielnia, to 
także ok. 29 km dróg, 23 place zabaw, 
Centrum Rozrywki „Renoma”, DK „Che-
mik” czy od lat organizowane festyny 
na Rynku Bytkowskim i kręgu tanecz-
nym w Bańgowie. Przedstawienie stanu 
obecnego uzupełniono zamierzeniami.  
- Planujemy – mówił Zbigniew Lekston, 
prezes Zarządu SSM – zagospodarowa-
nie tzw. placu pomnikowego na os. „Mło-
dych”. Chcemy, żeby powstało tam cen-
trum rekreacyjne z kompleksem sporto-
wym i ciągiem spacerowym łączącym się 
z Rynkiem Bytkowskim. Mamy nadzieję, 
że zadanie to zrealizujemy wspólnie.

Z innych projektów wymieniono zago-
spodarowanie terenów na os. „Węzło-
wiec”, między budynkami przy ul. Grun-
waldzkiej a Jagiełły 7D, gdzie ma po-
wstać – jedyny w mieście – tor sanecz-
kowy oraz budowę nowych domów 
przy ul. Wł. Łokietka i Wł. Jagiełły.

- Zależy nam na integrowaniu miesz-
kańców, na tym, by byli dumni z miej-
sca zamieszkania i miasta, w którym 
żyją. SSM jest Spółdzielnią na miarę 
XXI wieku. Dziękuję też, za dotychcza-
sową współpracę i możliwość przed-
stawienia prezentacji – dodał Lekston.

Z kolei Jacek Guzy, prezydent mia-
sta, powiedział: - Od dwóch lat bardzo 
blisko współpracujemy z naszymi spół-
dzielniami. To widać chociażby w przy-
padku SSM na os. Tuwima czy przy 
ul. Sobieskiego zmieniającej się dzięki 
wspólnym wysiłkom ratusza oraz spół-
dzielni „Fabud”, „Michał” i „Siemion”. 
Dziękuję za to wszystkim prezesom.

Tę część sesji zakończyło wystąpienie 
Stanisława Kowarczyka, honorowego 
prezesa SSM. - Taka dobra współpraca 
to zasługa tego, że w Siemianowicach 
Śl. żyją normalni i życzliwi ludzie. Od sa-
mego początku w mieście jest zrozu-
mienie dla prac spółdzielni. Zgoda bu-
duje, niezgoda – rujnuje – stwierdził. 

Obradowała Rada Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Ustawa, DK „Chemik”, eksmisje

Przyjęcie struktury organizacyjnej, wyznaczenie biegłego rewidenta do 
badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2008 rok oraz zapo-

znanie się i przyjęcie obszernych informacji o: działalności społeczno-kul-
turalnej SSM prowadzonej poprzez DK „Chemik” – czytaj str. 10; realizacji 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 14. 06. ub.r. w zakresie prze-
kształcania mieszkań; realizacji eksmisji członków wykluczonych to m.in. 
najważniejsze punkty odbytego 27 ub.m. posiedzenia RN SSM.
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Od kilkunastu w Polsce powszechne jest opomiarowanie zużycia ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Są 
przepisy określające podstawy rozliczania kosztów ciepła przez zarządców zobligowanych do opracowania regulaminów 
rozliczania tych kosztów na poszczególne lokale w zarządzanym budynku, działają firmy usługowo-rozliczeniowe, którym 
zarządca może to rozliczenie zlecić. Mimo to sposób rozliczania kosztów ciepła jest nadal aktualnym przedmiotem dys-
kusji, a regulaminy rozliczania często wywołują kontrowersje, bo zagadnienie jest wielowymiarowe, gdyż złożone z kilku-
nastu elementów. Jednocześnie należy zaznaczyć, że często dwa obok siebie leżące budynki mają różniące się ceny, bo 
określają je specjalne Taryfy zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki, co tym bardziej gmatwa i tak skomplikowa-
ny obraz całości.

Fakt natomiast jest taki, że za pobrane i zużyte ciepło musi zapłacić końcowy użytkownik, który najczęściej przy dowo-
dzeniu swoich racji stwierdza: mam zakręcony kaloryfer, zużywam mało ciepłej wody i dlaczego mam tyle płacić?
Koszty stałe i zmienne w rozliczaniu opłat za ciepło do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej

Za co  p łac imy dostawcy c iep ła?

Rozporządzenie ustala następujące 
składniki opłaty za ciepło:

- opłata za zamówioną moc cieplną,
- opłata za ciepło zużyte, 

którego ilość ustalana jest na 
podstawie wskazań układu 
pomiarowo-rozliczeniowego,

- opłata za nośnik ciepła,
- opłata stała za usługę 

przesyłową zależna od mocy 
zamówionej,

- opłata zmienna za usługę 
przesyłową zależna od ilości 
dostarczonego ciepła.

Suma tych składników sta-
nowi opłatę, którą zarządca 
budynku rozdziela pomiędzy 
użytkowników lokali stosow-
nie do przyjętej i podanej do 
wiadomości w regulaminie 
metody.

Zamówiona moc cieplna składa się 
z mocy cieplnej niezbędnej do ogrze-
wania pomieszczeń w budynku i mocy 
cieplnej niezbędnej do przygotowania 
ciepłej wody użytkowej. Wielkość oby-
dwu tych mocy jest ustalana oblicze-
niowo na podstawie danych projekto-
wych dla danego budynku. Opłata za 
moc zamówioną wraz z opłatą stałą za 
usługę przesyłową są więc „sztywnymi” 
elementami rachunku, który dostawca 
wystawia zarządcy budynku, sztywny-
mi przynajmniej do chwili zmiany taryfy 
lub zmiany wielkości mocy zamówio-
nej przez zarządcę (np. po ociepleniu 
budynku). Opłata za moc zamówioną 
i związana z nią opłata stała za usługę 
przesyłową stanowią wynagrodzenie 
dostawcy za jego gotowość do dostar-
czenia określonej w zamówieniu mo-
cy cieplnej do ogrzewanego obiektu, 

chociaż na ogół, poza okresem wystę-
powania najniższych temperatur w zi-
mie, obiekt mocy takiej nie pobiera. 

Pozostałe składniki kosztu zakupu cie-
pła zależą od jego rzeczywiście zuży-
tej w danym obiekcie ilości, wykazanej 
przez układ pomiarowo-rozliczeniowy 
zainstalowany na połączeniu z siecią 
ciepłowniczą. Opłata za nośnik ciepła 
występuje tylko w przypadku wykorzy-
stania wody sieciowej przez odbior-
cę ciepła (zarządcę budynku), np. do 
napełnienia instalacji wewnętrznej lub 
jej wycieku z winy odbiorcy. Tak więc 
w relacji dostawca ciepła – zarządca 
budynku koszt zakupu ciepła składa 
się z części stałej i części zmiennej, 
zależnej od zużycia.

Warto zauważyć, że podobny podział 
kosztu dostarczenia ciepła do budynku 
występuje również wtedy, gdy źródłem 
ciepła jest nie sieć ciepłownicza, tylko 
kotłownia lokalna, pozostająca w ge-
stii zarządzającego budynkiem. Wy-

stępują tu roczne koszty stałe, wyni-
kające z konieczności zatrudnienia ob-
sługi, dokonywania zabiegów konser-
wacyjnych, przeglądów i napraw itp., 
oraz koszty zmienne, wynikające z ilo-
ści zużytego w okresie rozliczeniowym 
(roku) opału.

Jak dzielimy koszt zakupu ciepła po-
między użytkowników lokali?

Całkowity koszt dostarczenia cie-
pła do budynku w okresie rozliczenio-

wym powinien być podzie-
lony przez zarządcę pomię-
dzy użytkowników poszcze-
gólnych lokali. W obiektach, 
w których zastosowano sys-
temy rozliczania zależnych 
od zużycia kosztów ogrze-
wania na podstawie wska-
zań nagrzejnikowych podziel-
ników kosztów lub ciepłomie-
rzy pełniących rolę podziel-
ników, przyjęła się prakty-
ka, że część kosztu całko-
witego ogrzewania budynku, 
w danym okresie, rozliczana 
jest proporcjonalnie do udzia-
łu powierzchni lub kubatury 
lokalu w sumie powierzchni 

(ew. kubatury) wszystkich rozliczanych 
lokali w tym obiekcie. Natomiast pozo-
stała część ww. kosztu dzielona jest 
proporcjonalnie do wskazań urządzeń 
pełniących rolę podzielników, z zasto-
sowaniem ewentualnie współczynni-
ków korygujących, o ile zostały one 
przyjęte w systemie.

Zgodnie z sugestią firm zajmujących 
się rozliczaniem część kosztu dostawy 
ciepła do ogrzewania, rozliczana wg 
powierzchni, wynosi od 30 do 50% cał-
kowitego kosztu. Wartości te zostały 
przyjęte z przepisów państw zachod-
nioeuropejskich, a w szczególności 
z przepisów obowiązujących w Niem-
czech, gdzie praktyka rozliczeń kosz-
tów ogrzewania na podstawie wska-
zań podzielników kosztów ma długą 
tradycję. W Polsce część kosztu zaku-
pu ciepła, dzielona pomiędzy użytkow-

Dostawca ciepła, którym jest przedsiębiorstwo energetyczne zarządza-
jące siecią ciepłowniczą, pobiera opłaty zgodnie z taryfą i cennikiem 

zatwierdzonym przez Urząd Regulacji Energetyki na wniosek tegoż przed-
siębiorstwa. Przepisem regulującym to zagadnienie jest Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 i. w sprawie szczegóło-
wych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopa-
trzenia w ciepło (Dz.U. z 2006 r., nr 193, poz. 1423).
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ników lokali na podstawie powierzch-
ni (kubatury), nazywana jest częścią 
„stałą”. Niesłusznie. Jest to bowiem 
część kosztu zakupu, który stanowi su-
mę opłat stałych (zależnych od mocy 
zamówionej) i opłat zmiennych (zależ-
nych od ilości pobranego ciepła). Jeśli 
suma jest wielkością zmienną, to i jej 
część wyrażona w procen-
tach nie jest wielkością sta-
łą. Poprawnie należy mówić 
o części kosztu zakupione-
go ciepła dzielonej wg po-
wierzchni (kubatury) lokali. 
Można zastanowić się, jak 
wielka (w procentach) po-
winna być ta część.

Jak powiedziano wyżej, 
opłaty „sztywne” w rachun-
ku, który płaci zarządca 
budynku dostawcy ciepła, 
są opłatą za gotowość do 
świadczenia usługi dostawy 
ciepła. Mają zapewnić, że 
w każdej chwili, w każdym 
pomieszczeniu w ogrzewa-
nym budynku będzie moż-
liwa do osiągnięcia normo-
wa, obliczeniowa tempera-
tura wewnętrzna, oczywi-
ście jeśli tylko temperatura na ze-
wnątrz nie spadnie poniżej tempera-
tury obliczeniowej, według której moc 
zamawiana została określona. Zasad-
nym więc będzie, jeśli lokator zapła-
ci za tę gotowość nie wg ilości ciepła, 
które rzeczywiście zużył, ale wg wiel-
kości lokalu, którego gotowość ogrza-
nia zapewnia dostawca ciepła.

Ponadto w budynku występują ogrze-
wane pomieszczenia wspólne (kory-
tarze, klatki schodowe, pralnie, su-
szarnie, pomieszczenia dla wózków), 
w których utrzymywana jest normo-
wa temperatura wewnętrzna i nie są 
montowane podzielniki kosztów. Koszt 
ogrzania tych pomieszczeń również 
powinien być dzielony pomiędzy użyt-
kowników wg wielkości powierzchni 
(kubatury) zajmowanych przez nich lo-
kali. Wynika stąd, że część kosztu za-
kupu ciepła do ogrzania budynku, ja-
ka powinna być dzielona wg kryterium 
wielkości lokalu, powinna być równa 
co najmniej sumie opłat wynikających 
z mocy zamówionej i kosztu ciepła do 
ogrzania pomieszczeń wspólnych. Ten 
drugi składnik jest możliwy do okre-
ślenia wyłącznie szacunkowo, ponie-
waż grzejników w pomieszczeniach 
wspólnie użytkowanych nie wyposa-
ża się w podzielniki kosztów, z obawy 
przed dewastacją. W większości bu-

dynków wielolokalowych w Polsce po-
wierzchnia pomieszczeń przeznaczo-
nych do wspólnego użytkowania za-
myka się w granicach od 10 do 15% 
ogólnej powierzchni użytkowej budyn-
ku. Uwzględniając, że temperatury 
normowe w tych pomieszczeniach są 
na ogół niższe niż w lokalach miesz-

kalnych i użytkowych, można szaco-
wać, że ciepło niezbędne do ogrzania 
wspólnie użytkowanych pomieszczeń 
w budynku wynosi od 8 do 12% całko-
witej ilości ciepła zużywanej do ogrze-
wania budynku.

Jak wskazują dotychczasowe do-
świadczenia, udział opłat związanych 
z mocą zamawianą (moc plus stała 
opłata przesyłowa) kształtuje się na 
poziomie ok. 30% całkowitego kosz-
tu, którym dostawca obciąża zarząd-
cę budynku. Wynika stąd, że część 
kosztu dostawy ciepła, która powinna 
być przez zarządcę budynku dzielo-
na wg kryterium powierzchni (kubatu-
ry) lokali, przekracza 40%, a bezpiecz-
nie jest ją przyjąć powyżej tej warto-
ści. Wartość ta będzie niższa w przy-
padku zasilania w ciepło z kotłowni in-
dywidualnej w budynku ze względu na 
niższy poziom kosztów „sztywnych” 
w całkowitym koszcie wyprodukowa-
nia ciepła.

Analogiczną sytuację mamy w przy-
padku podziału kosztów ciepła zuży-
wanego do centralnego przygotowa-
nia ciepłej wody użytkowej, w węź-
le ciepłowniczym w budynku. Tu rów-
nież mamy do czynienia ze „sztyw-
nym” składnikiem kosztu wynikającym 
z mocy cieplnej zamówionej na potrze-
by podgrzania wody i zmiennym skład-

nikiem wynikającym z ilości pobranego 
ciepła (proporcjonalnym do ilości zu-
żytej ciepłej wody). Ponadto w instala-
cji centralnej ciepłej wody w budynku 
występują straty ciepła w sieci cyrku-
lacyjnej, która działa stale, aby zapew-
nić dopływ wody o wymaganej prze-
pisami temperaturze do poszczegól-

nych punktów czerpalnych. 
(Istnieją metody ogranicza-
nia tych strat w okresie zani-
ku rozbioru ciepłej wody np. 
w nocy, ale nie zmienia to 
zasadniczo sytuacji). Koszt 
ciepła traconego w sieci cyr-
kulacyjnej jest więc, na rów-
ni z kosztem mocy zamó-
wionej, ceną, którą płaci-
my za gotowość instalacji 
do dostarczania wody o od-
powiedniej temperaturze do 
punktów czerpalnych. Koszt 
gotowości instalacji nie jest 
związany z ilością czerpa-
nej przez użytkownika cie-
płej wody. Zasadnym jest, 
aby koszt ten był dzielony 
wg innego kryterium niż licz-
ba metrów sześciennych po-
branej wody. Wielu zarząd-

ców budynków wprowadziło do re-
gulaminów rozliczeń tzw. „część sta-
łą” opłat za ciepło do przygotowania 
c.w.u., dzieloną wg powierzchni lokali. 
Moim zdaniem, bardziej sensowne by-
łoby przyjęcie jako kryterium podziału 
liczby punktów czerpania ciepłej wody 
w lokalu, bo to ich dotyczy gotowość 
dostawy wody, a nie metrów kwadra-
towych podłogi. Jednak oba kryteria, 
zgodnie z obowiązującym prawem, nie 
mogą być stosowane – o czym niżej.

Prawne podstawy 
podziału kosztów ciepła

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r., 
nr 89, poz. 625; nr 104, poz. 708; nr 
158, poz. 1123) nakazuje rozliczać 
koszty zakupu ciepła na cele ogrze-
wania na poszczególnych użytkowni-
ków lokali, stosując metody wykorzy-
stujące:

- wskazania ciepłomierzy,
- wskazania urządzeń niebędących 

przyrządami pomiarowymi,
- powierzchnię lub kubaturę lokali,
a w odniesieniu do wspólnych czę-

ści budynku wielolokalowego – po-
wierzchnię lub kubaturę tych części, 
w proporcji do powierzchni lub kuba-
tury zajmowanych przez użytkowni-
ków lokali.

ciąg dalszy na str. 8
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Ustawa nakazuje rozli-
czać, stosując metody wy-
korzystujące:

- wskazania wodomierzy 
ciepłej wody w lokalach,

- liczbę osób zamieszka-
łych stale w lokalu.

Z treści przywołanego 
przepisu wynika, że w przy-
padku kosztów centralnego 
ogrzewania poszczególnych 
lokali nie ma możliwości roz-
liczania według dwóch kry-
teriów równocześnie. Na-
leży rozliczać na podsta-
wie wskazań albo ciepło-
mierzy, albo podzielników 
kosztów, albo tylko wg po-
wierzchni lub kubatury loka-
li. Ustawa robi wyjątek dla 
rozliczania kosztów ogrze-
wania pomieszczeń użytko-
wanych wspólnie i nakazu-
je przypisywać wynikające 
stąd obciążenia poszczegól-
nym użytkownikom wg kry-
terium wielkości zajmowa-
nych przez nich lokali (po-
wierzchnia lub kubatura), 
niezależnie od tego, wg ja-
kiego kryterium rozliczany 
był sam lokal. Jak wykaza-
no wyżej, dotyczy to nie-
wielkiej części kosztów (8 
do 12%). Natomiast w przy-
padku podziału kosztów cie-
pła do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej ustawa nie 
przewiduje innych kryteriów 
podziału niż liczba metrów 
sześciennych ciepłej wody 
zużytej w danym lokalu lub 
liczba osób stale zamiesz-
kujących w tym lokalu (to 
ostatnie może dotyczyć lo-
kali niewyposażonych w wo-
domierze).
Konsekwencje rozwiązań 

zawartych w ustawie
Sposób rozliczania kosz-

tów centralnego ogrzewa-
nia, zgodny z przepisem 
ustawy Prawo energetycz-
ne, z jednej strony ograni-
cza wielkość części kosz-
tów rozliczanych wg wiel-
kości lokali do minimum, co 
powoduje, że nieproporcjo-
nalnie większą część kosz-

tów „sztywnych” pokrywa-
ją użytkownicy zużywający 
więcej ciepła (np. zajmujący 
większy lokal, a niekoniecz-
nie rozrzutnie gospodarują-
cy ciepłem), z drugiej zaś 
strony dopuszcza rozlicze-
nie, co pozbawia użytkowni-

ków zainteresowania jakim-
kolwiek oszczędzaniem cie-
pła do ogrzewania.

W świetle omawianego 
przepisu większość regula-
minów rozliczania, w których 
przewidziano część kosztów 
ogrzewania rozliczaną wg 
wielkości (powierzchni lub 
kubatury) lokalu na pozio-
mie 30% do 50%, jest nie-
legalna, a zarządcy budyn-
ków, którzy regulaminy takie 
stosują, naruszają prawo.

Jednak mimo wymienio-
nych wyżej ograniczeń do-
stosowanie regulaminu roz-
liczeń do wymagań ustawy 
w zakresie rozliczania kosz-
tów ogrzewania jest wyko-
nalne, rozliczanie wg takie-
go regulaminu, mimo że nie 
do końca sprawiedliwe, jest 
możliwe.

Zupełnie inaczej przedsta-
wia się sprawa rozliczania 
kosztów ciepła zużywanego 
do centralnego przygotowa-

nia ciepłej wody użytkowej. 
Tu – brak w ustawie prze-
pisu umożliwiającego obcią-
żanie użytkownika lokalu tą 
częścią kosztu ciepła, któ-
ra wynika ze „sztywnej” czę-
ści opłaty za ciepło ponoszo-
nej przez zarządcę budyn-

ku, wg kryterium innego niż 
ilość zużytej wody – prowa-
dzi do absurdu. Wyjaśnimy 
to na przykładzie przypad-
ku, który zdarzył się w jednej 
ze spółdzielni mieszkanio-
wych na Pomorzu Zachod-
nim. Spółdzielnia, jako inwe-
stor, wybudowała budynek 
mieszkalny, w którym część 
mieszkań przeznaczono do 
sprzedaży na wolnym rynku. 
Budynek, oddany do użytko-
wania zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, miał pod-
łączone wszystkie media, 
w tym ciepło z miejskiej sie-
ci ciepłowniczej. Oczywiście 
inwestor, jako tymczasowy 
zarządca budynku, zawarł 
z przedsiębiorstwem ener-
getycznym stosowną umo-
wę i był zobowiązany rozli-
czyć koszty dostawy ciepła 
do ogrzewania i do przygo-
towania ciepłej wody użyt-
kowej zgodnie z obowiązu-
jącym prawem. Mieszkania 

przeznaczone do sprzedaży 
zostały wykupione, jednak 
w większości nie zostały za-
siedlone. W pierwszym okre-
sie rozliczeniowym wszyst-
kie koszty ciepła do przygo-
towania ciepłej wody, a więc 
także znaczące opłaty za 
moc zamówioną, która by-
ła wykorzystana tylko w nie-
wielkim stopniu, zostały roz-
liczone wg ilości wody zu-
żytej w mieszkaniach zasie-
dlonych. W wyniku takiego 
zgodnego z prawem rozli-
czenia koszt 1 m3 ciepłej wo-
dy wyniósł kilkaset złotych. 
Zgodnie z przepisem tegoż 
Prawa energetycznego za-
rządca budynku nie może 
dofinansować opłaty za cie-
pło z opłat pobieranych od 
lokatorów z innego tytułu. 
Musi podzielić koszt ciepła 
podany w fakturze dostawcy 
pomiędzy użytkowników.

Opisany przypadek nie jest 
wyjątkiem. Podobne zjawiska 
„zawyżania” kosztu jednost-
kowego ciepłej wody będą 
występowały w budynkach 
z mieszkaniami na wynajem, 
które chwilowo nie mają lo-
katorów. Coraz częstszym 
zjawiskiem w Polsce jest za-
kup mieszkań wakacyjnych 
w budynkach mieszkalnych 
w miejscowościach uzdro-
wiskowych. We wszystkich 
tych sytuacjach koszty wy-
nikające z mocy zamówionej 
do przygotowania ciepłej wo-
dy użytkowej będą ponosili 
stali mieszkańcy i koszt jed-
nostkowy ciepłej wody bę-
dzie niewspółmiernie wyso-
ki, jeżeli tylko zarządca bu-
dynku będzie stosował się 
do litery prawa. (…)

Olgierd Romanowski, wie-
loletni dyrektor Centralnego 

Ośrodka Badawczo-Roz-
wojowego Techniki Instala-

cyjnej INSTAL w Warsza-
wie, specjalista w dziedzinie 

ogrzewania, wentylacji i in-
stalacji sanitarnych.
 Na podstawie czasopisma  

 ADMINISTRATOR 10/2008 oprac: 
pes

Za co  p łac imy dostawcy c iep ła?
ciąg dalszy ze str. 7
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- Od kilku miesięcy jest Pan no-
wym przewodniczącym Rady Osie-
dla imienia Juliana Tuwima. Jak do-
szło do wyboru na tę funkcję?

Adam Górecki: Moje związki z Sie-
mianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową 
sięgają początków jej historii sprzed kil-
kudziesięciu lat. Byłem jednym z zało-
życieli i prezesem Górniczej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Michał”, która wy-
budowała szereg budynków na terenie 
os. „Michałkowice”, m.in. przy ul. Leona 
Kruczkowskiego i Marii Dąbrowskiej. 
Później, Spółdzielnia ta połączyła się 
z Górniczą Spółdzielnią Mieszkaniową 
przy kop. Siemianowice, która jak wia-
domo, następnie była jednym z założy-
cieli SSM w obecnym kształcie. Przez 
jakiś czas działałem w organach sa-
morządowych osiedla „Michałkowice” 
i osiedla „Tuwima”. Ze względu na pra-
cę zawodową musiałem jednak prze-
rwać swoją społeczną działalność. Te-
raz, po latach, gdy jestem już na eme-
ryturze, postanowiłem ponownie wyko-
rzystać moje doświadczenie w pracy na 
rzecz osiedla. Nie oznacza to, że w tym 
okresie nie interesowałem się funk-
cjonowaniem Spółdzielni, której bieżą-
cą sytuację i pojawiające się problemy 
zawsze z dużą uwagą analizowałem. 
Podczas ostatniego Zebrania Członków 
Spółdzielni zdecydowałem się kandy-
dować do Rady Osiedla i zostałem do 
niej wybrany. Później gremium to zade-
cydowało, aby właśnie mojej osobie po-
wierzyć stanowisko Przewodniczącego 
RO. Przypomnę, że w skład prezydium 
Rady wchodzą jeszcze: Ryszard Osy-
ra, zastępca przewodniczącego oraz 
Bronisław Breguła, sekretarz.

- Po tej dłuższej przerwie może Pan 
porównać działalność Rady Osiedla 
sprzed 30, 40 lat z problemami, jaki-
mi obecnie zajmuje się to gremium. 
Czy dostrzega Pan jakieś różnice?

- Oczywiście, że tak. W tamtym okre-
sie zarządzaliśmy osiedlami, które do-
piero zaczęły się rozbudowywać. Mu-
sieliśmy zmagać się ze wszystkimi 
kłopotami związanymi z dokończe-
niem budowy osiedla, zagospodaro-
waniem terenów zielonych, otwarciem 
placówek handlowych. Obecne osie-
dle mieszkaniowe to tereny zamknię-
te, a większość budynków wybudowa-

no 30, 40 lat temu. W związku z tym 
mamy do czynienia z inną problema-
tyką, która dotyczy właściwej polity-

ki remontowej tych zasobów, przepro-
wadzania kapitalnych remontów, mo-
dernizacji budynków, usuwania uste-
rek eksploatacyjnych. Aby podołać te-
mu zadaniu Rada Osiedla musi sta-
nowić zgrany kolektyw. Niestety, mło-
dzi ludzie nie zawsze są zaintereso-
wani tego typu społeczną pracą, na-
tomiast starsi mieszkańcy często my-
ślą już o odpoczynku. Dostrzegam jed-
nak sporą rzeszę działaczy zżytych 
ze Spółdzielnią i dzięki temu możemy 
stworzyć silny i zgrany kolektyw.

- Jakie były pierwsze tematy, który-
mi nowa Rada zajęła się na swoich 
posiedzeniach?

- Podczas naszych pierwszych spo-
tkań okazało się, że musimy wrócić do 
uświadomienia mieszkańcom podsta-
wowych zasad Regulaminu porządku 
domowego. Jest bowiem grupa mło-
dych ludzi, którzy kupili mieszkanie 
w zasobach SSM i trudno im zrozu-
mieć, że obowiązują ich ogólnie przyję-
te normy dotyczące współżycia w jed-
nym budynku mieszkalnym. Obecnie 
w jednym domu są lokatorzy posiada-
jący lokatorskie i własnościowe pra-
wo do lokalu oraz odrębną własność. 
Wspomniane zasady współżycia doty-
czące porządku domowego obowiązu-
ją wszystkich i są dla wszystkich te sa-
me. W związku z tym chciałbym zapro-
ponować następujące hasło: „Zadbaj 
o porządek i ład wokół siebie, a inni bę-
dą się wzorować na Tobie”. Gdy uda 
nam się wprowadzić to hasło w życie, 
z pewnością wszyscy na tym zyskamy. 
Niestety, gdy te zasady nie są prze-
strzegane, dochodzi do konfliktów po-

między sąsiadami, które automatycz-
nie przenoszone są na forum admini-
stracji i Rady Osiedla, a jej działacze 
są angażowani w rozwiązywanie tych 
sporów. Członkowie RO pełnią dyżury 
w każdy poniedziałek miesiąca w go-
dzinach 16.00-17.00. Na nich przyjmu-
ją skargi i interwencje mieszkańców. 
Raz w miesiącu na swoich plenarnych 
posiedzeniach omawiamy te wszyst-
kie sprawy oraz zajmujemy się bieżącą 
działalnością osiedla. Uważam, że za-
daniem Rady Osiedla jest znalezienie 
złotego środka pomiędzy stanowiskiem 
administracji i mieszkańcem zgłaszają-
cym swój problem do rozwiązania. 

- Jakie są najważniejsze problemy 
osiedla „Tuwima”, które trzeba będzie 
w najbliższym czasie rozwiązać?

- Jednym z głównych tematów, któ-
rym musieliśmy się zająć od początku 
naszej działalności, jest problem zale-
wania mieszkań wynikający z przecie-
ków powstających na balkonach. Ist-
nieje kilka przyczyn tego stanu rze-
czy, w tym błędy konstrukcyjne budyn-
ków. W związku z tym zależy nam na 
jak najszybszym dokończeniu harmo-
nogramu dociepleń budynków, ale na 
to są potrzebne jeszcze spore środki fi-
nansowe. Ponadto, uważamy, że trze-
ba doprowadzić na szczeblu gminy do 
powstania projektu alternatywnego do-
starczania energii cieplnej do osiedla. 
Obecnie dostarcza je Ciepłownia „Sie-
mianowice”, ale gmina powinna sfi-
nansować inwestycję, która umożli-
wi zasilanie naszych budynków od in-
nych producentów ciepła np. z Chorzo-
wa lub Katowic. W przypadku jakiejkol-
wiek awarii mieszkańcy byliby zabez-
pieczeni w możliwość doprowadze-
nia tej energii z innych źródeł. Kolejną 
priorytetową dla nas sprawą jest na-
prawa nawierzchni dróg i chodników, 
również tych leżących w gestii miasta. 
Chcemy szukać nowych terenów na 
parkingi samochodowe, gdyż zdajemy 
sobie sprawę z tego, że pojazdów na 
osiedlach będzie stale przybywać. Sta-
ramy się odpowiadać na wszystkie sy-
gnały i interwencje od lokatorów i uwa-
żam, że na tym polega rola społeczni-
ka, aby mieć na uwadze nawet te naj-
drobniejsze sprawy.

Dziękujemy za rozmowę.

Prezentujemy szefów Rad Osiedli  Prezentujemy szefów Rad Osiedli

Mieć na uwadze nawet drobne sprawy
„Moja Spółdzielnia” rozmawia z Adamem Góreckim, 

nowym przewodniczącym Rady Osiedla im. Juliana Tuwima

Zadbaj o porządek i ład wokół siebie, a inni będą się wzorować na Tobie
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Powyższa działalność prowadzona 
jest poprzez Dom Kultury „Chemik” 
i Klub „Centrum” na podstawie roczne-
go planu pracy zatwierdzonego przez 
Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni 
oraz miesięczne plany imprez. O im-
prezach organizowanych w danym 
miesiącu mieszkańcy informowani są 
za pośrednictwem „MS” - gazety spół-
dzielczej. Zapowiedzi są też zamiesz-
czane w Informatorze Kulturalnym, wy-
dawanym przez Wydział Kultury i Re-
kreacji Urzędu Miasta oraz na stronie 
internetowej:

www.domkultury.siemianowice.com
Na stronie tej opublikowano 2.071 

zdjęcia z komentarzami w 116 albu-
mach i 12 kategoriach przeglądane 
34.381. razy.

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

Na szczególne podkreślenie zasłu-
guje organizacja festynów osiedlowych 
na osiedlu „Chemik”, które odbyły się 
w ramach „Lata na Rynku Bytkow-
skim” i „V Święta Bytkowa”. Wystąpi-
ło 21 zespołów profesjonalnych i ama-
torskich, w tym z DK „Chemik” i Klubu 
„Centrum” Łącznie na festynach bawi-
ło się około 7 tys. osób. DK „Chemik” 
był współorganizatorem tych imprez.

Wiele ciekawych propozycji przygo-
towano dla dzieci i młodzieży na czas 
wypoczynku w wakacje letnie i ferie zi-
mowe.

1. W ramach akcji „Zima 2008” w za-
jęciach półkolonijnych uczestniczyło 
45 dzieci. W czasie tygodniowych tur-
nusów organizowane były gry i zaba-
wy sportowo-rekreacyjne i świetlicowe. 
Ponadto, zorganizowano 2 wycieczki 
autokarowe do Wisły i Ustronia, 4 po-
byty na miejskich krytych basenach.

Wspólnie z Centrum Edukacji Za-
wodowej na 8 laptopach zrealizowa-
no program „Kim chcę być” i „Porusz 
umysł”.

W godzinach popołudniowych od 
16.00 do 20.00 organizowano zajęcia 
świetlicowe dla młodzieży ze szkół po-
nadpodstawowych.

2. W letnie wakacje, w ramach ak-
cji „Lato 2008”, odbyło się 9 wycieczek 
(Kraków – 2, Ustroń – 2 oraz do Wi-
sły, Pszczyny, Koszęcina i szkoły po-
licyjnej w Piotrowicach. Uczestniczyło 

w nich 450 dzieci. Zorganizowano też 
21, tzw. małych wycieczek do: Plane-
tarium, Skansenu, ZOO i na Stadion 
Śląski – uczestniczyło w nich około 
550 dzieci. Ponadto, organizowano im-
prezy typu „konkursy wiedzy” - o zdro-
wiu, bezpieczeństwie w ruchu dro-
gowym oraz wspólnie z MTKKF i ZM 
LOK zawody sprawnościowe i sporto-
wo rekreacyjne.

W roku 2008 zrezygnowaliśmy z wy-
dawania ciepłych posiłków z powodu 
braku chętnych.

3. W ramach pracy z dziećmi zorga-
nizowano 9 imprez, w których udział 
wzięło ok. 270 osób, w tym imprezę dla 
60 dzieci ze Stowarzyszenia Rodzin 
Zastępczych „Nowy Dom”.

Były to imprezy typu: dziecięce bale 
przebierańców, obchody Dnia Dziec-
ka, sportowe sobótki, dyskoteki dzie-
cięce itp.

4. W 2008 roku w placówkach SSM 
działały 2 kluby Seniora.

Członkami klubów jest aktualnie po-
nad 240 osób. W trakcie spotkań klu-
bowych organizowane są obchody 
rocznic i świąt, spotkania z ciekawymi 
osobami. Wielką popularnością cieszą 
się zabawy taneczne.

Łącznie w minionym roku zorganizo-
wano 72 imprezy, 9 wycieczek auto-
karowych oraz wczasy letnie nad mo-
rzem.

5. W placówkach zorganizowano 
12 imprez teatralnych, profilaktycz-
nych, rozrywkowych i występów arty-
stycznych. Uczestniczyło w nich ponad 
900 osób. Były to występy zespołów 
oraz artystów zawodowych i amator-
skich, między innymi prezentowano:

- spektakl „Mały książę” wystąpił ak-
tor krakowski Tadeusz Kwinta,

- spektakl profilaktyczny „Zdążyć 
przed Panem Bogiem” z Krakowa,

- „Płonącą pochodnię” – spektakl 
w wykonaniu aktorów teatru St. Wy-
spiańskiego,

W DK „Chemik” koncertowali arty-
ści Teatru Rozrywki z Chorzowa (Mar-
ta Tadla).

6. Znaczącą formą jest działalność 
w zakresie sportu i rekreacji. Prowa-
dzona jest ona w oparciu o Tereno-
we Ognisko TTKF „Rytm”. W Ogni-
sku zrzeszonych jest 55 osób. W roku 
2007 działały 4 sekcje z najliczniejszą, 
bo skupiającą 32 osoby sekcją gimna-

styki rekreacyjnej kobiet.
Najważniejszą imprezą adresowa-

ną do młodzieży jest coroczny turniej 
„Piłka nożna w naszym osiedlu”. Re-
prezentowane były wszystkie osiedla. 
W turnieju startowało 25 drużyn, to jest 
około 220 uczestników. Rozegrano 60 
meczy, zdobyto 180 bramek.

Zorganizowaliśmy też nowe zajęcia 
Jogi dla 25 osób.

7. W zamierzeniach na rok 2008 zało-
żyliśmy realizację zadań związanych ze:

- zwalczaniem patologii społecznych, 
w tym walką z alkoholizmem,

- narkomanią wśród dzieci i młodzieży.
Służyły temu teatralne spektakle pro-

filaktyczne. W spektaklach przygoto-
wanych przez 2 ośrodki profilaktyczne 
uczestniczyło ponad 280 osób. Zreali-
zowano też 4 programy profilaktyczne 
„Noe” prowadzone przez 3 terapeutów 
i trwające ponad 4 godziny. We wszyst-
kich spektaklach młodzież znajdowała 
się pod opieką pedagogów. Spektakle 
kończyły się długotrwałą i szczerą dys-
kusją, udzielano też porad w trudnych 
sytuacjach życiowych.

W 2008 roku DK „Chemik” rozpoczął 
współpracę z Miejskim Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej w zakresie organiza-
cji szkoleń dla osób niedostosowanych 
społecznie. Kursy odbyły się w sierp-
niu, wrześniu i październiku.

Dotacje
W roku sprawozdawczym przy współ-

pracy ze Stowarzyszeniem „Nasz Dom” 
pozyskaliśmy dotacje z Urzędu Miasta 
Siemianowice ŚI. w łącznej wysokości 
28.250 zł. Ze środków tych sfinanso-
wano spektakle teatru profilaktyczne-
go i akcje lato oraz zima.

 – cd. w kolejnym wydaniu „MS”.

A w „Chemiku” działo się i dzieje 
Zgodnie z paragrafem 3 punkt 6 Statutu, Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi działalność spo-

łeczno-wychowawczą, świetlice, kluby, zespoły artystyczne i kółka zainteresowań. Organizuje wśród miesz-
kańców wzajemną pomoc i krzewi kulturę współżycia.

Zostaną wycięte
Wkrótce przy ulicy Walerego Wró-

blewskiego 65 – przy pawilonach – 
usunięte zostaną dwa sprawiające spo-
re kłopoty drzewa. Rosnąca tam wierz-
ba i klon drobnolistny rozgałęziły się 
znacznie i niszczą elewacje budynków 
i poszycia dachowe. Oczywiście na ich 
usunięcie uzyskano zgodę Wydziału 
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. 
Zabieg ten jest konieczny do wykona-
nia, bo drzewa stały się również nie-
bezpieczne dla przechodzących tam-
tędy każdego dnia setek ludzi.
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- Muszę przyznać, że było dla mnie 
sporym zaskoczeniem, że Szanowna 
Kapituła po kilku latach zwróciła ponow-
nie uwagę na to, że budowa Rynku Byt-
kowskiego została dobrze wykonana. 
A nie było to łatwe zadanie, gdyż mu-
sieliśmy je zrealizować w bardzo krót-
kim czasie – mówi Ryszard Sklorz i re-
lacjonuje to, co realizowano w 2004 r.

Rynek Bytkowski został zbudowa-
ny w ciągu trzech miesięcy. 
Na etapie wykonawstwa czę-
sto dochodziło do nowych 
uzgodnień z projektantem, 
które przy projektowaniu 
trudno było przewidzieć i tym 
samym zaplanować. Uzgod-
nienia te szczególnie doty-
czyły zastosowania materia-
łu oraz przyjęcia właściwej 
technologii wykonania. Jed-
nakże mimo krótkiego czasu 
i napiętego terminu atmos-
fera wokół tej inwestycji by-
ła dobra, co pozwalało na ła-
twiejsze porozumiewanie się 
w spornych kwestiach. - Pa-
miętam też spore zaintereso-
wanie mieszkańców. Inwestycja była 
pod szczególnym nadzorem zamiesz-
kałych. Niektórzy obserwowali naszą 
pracę z okien balkonów, inni przycho-
dzili, pytali o przebieg budowy, robi-
li zdjęcia. Byli też nieliczni krytycznie 
nastawieni do inwestycji, którzy pyta-
li: komu to potrzebne? Z perspektywy 
czasu widać, że ci ostatni nie mieli racji 
– dodaje generalny wykonawca.

Czasami Ryszard Sklorz zastanawia 
się też nad tym, czy po latach zmienił-
by coś w wykonaniu. Po chwili namy-
słu twierdzi jednak, że projekt Rynku 
Bytkowskiego jest optymalny. Został 
on zrealizowany w formie koła z uwagi 
na położenie miejsca. Urbanistycznie 
projekt również został dobrze dobrany. 
Chociaż na pewno trzeba jeszcze wy-
konać wiele dodatkowych prac zwią-
zanych z modernizacją dróg, chodni-
ków i elewacji pobliskich budynków 
czy dalszym zagospodarowaniem ma-
łej architektury.

Tegoroczny laureat nagrody Byt-
kowa od kilku lat wykonuje zlecenia 
na rzecz Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Jego firma powstała 

w 1994 roku i początkowo realizowa-
ła zlecenia dla Katowic i Siemianowic 
Śląskich, do których trafił, wygrywa-

jąc przetargi w Urzędzie Miasta. Nieco 
później rozpoczął współpracę z SSM. 

Od tego czasu wykonuje na osiedlach 
mieszkaniowych Spółdzielni parkingi, 
nowe chodniki, drogi osiedlowe. Jed-
nak zakres działania firmy jest o wiele 
większy. Na stałe współdziała z jedną 
z zachodnich firm budującą nowe za-
kłady przemysłowe w Polsce. Ponad-
to, dla jednego z największych develo-
perów na Śląsku realizuje roboty dro-
gowe na budowanych przez niego no-
wych osiedlach mieszkaniowych. Naj-
większe z nich powstały w Katowicach 
przy ul. Panewnickiej, Zamiejskiej, Wil-
czewskiego oraz w Chorzowie przy 
ul. 3-go Maja. W tej współpracy liczy 
się wzajemne zaufanie oraz rzetelność 
wykonania i solidność.

Ryszard Sklorz zapytany o recep-
tę na sukces odpowiada: - Ciężka so-
lidna praca wsparta jakością wykona-
nia. Firma nie ponosi w zasadzie żad-
nych nakładów finansowych na rekla-
mę. Naszą reklamą są wykonane za-
dania i remonty. Cały czas stawiamy 
na jakość wykonawstwa. I za to jeste-
śmy przede wszystkim przez innych 
cenieni. To w konsekwencji przekłada 
się na fakt, że możemy liczyć na cią-

głość zleceń. Oczywiście wysoka ja-
kość wykonania wiąże się z tym, że 
muszą to robić dobrzy fachowcy, któ-
rzy mają prawo do solidnego wynagro-
dzenia. W mojej firmie od wielu lat pra-
cuje stały zespół, a ja powtarzam pra-
cownikom, że jest to nasze wspólne 
miejsce pracy. Stąd też to wyróżnie-
nie, chociaż przyznane indywidualnie, 
jest poniekąd także wspólne.

W ciągu kilkunastu lat dzia-
łalności firma „DAXBOR” 
przechodziła różne, czasami 
trudne momenty. Ze wzglę-
du na upadłość zlecenio-
dawców, pomimo wykonania 
powierzonego zadania, fir-
mie kilkakrotnie nie zapłaco-
no należnych faktur. Musia-
ła nawet przez kilka lat od-
rabiać straty finansowe. Na-
uczyło to jej właściciela wią-
zać się z takimi przedsiębior-
stwami, które budzą zaufanie 
i dają gwarancję bezpieczeń-
stwa. Jego zdaniem, do nich 
należy też Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa. 

Chociaż materiały stosowane w dro-
gownictwie na przestrzeni lat niewiele 
się zmieniły, to obecnie jest ich znacz-
nie większy wybór. Poza tym sprzęt 
stosowany przy budowie dróg, chod-
ników jest coraz bardziej nowoczesny 
i dostępny, co pozwala na lepsze, do-
kładniejsze i szybsze wykonanie robót. 
Żaden nowoczesny sprzęt czy materiał 
nie zastąpi jednak doświadczonej i fa-
chowej załogi, od której zależy solid-
ność wykonywanej pracy.

Jak chyba każdy właściciel większej 
firmy, Ryszard Sklorz przede wszyst-
kim marzy o urlopie.

- Gdy kieruje się blisko kilkunasto-
osobową firmą, to trudno o czas wolny. 
Nawet gdy przyjeżdżam po pracy do 
domu, to zawsze jest coś do uzgodnie-
nia, sprawdzenia, zaplanowania. Od-
bywa się to często kosztem mojego 
wolnego czasu oraz rodziny. Wydaje 
się, że na życie osobiste zawsze znaj-
dzie się czas. A jednak nie jest to takie 
proste. Dlatego pojechałbym na urlop, 
wakacje z rodziną. Mam nadzieję, że 
uda mi się to zrealizować w niedalekiej 
przyszłości – dodaje. mig

Od kilku lat w ramach obchodów Święta Bytkowa przyznawane jest wyjątkowe wyróżnienie. Jest nim „Laur 
Bytkowa”. Otrzymują go osoby zasłużone dla rozwoju tej dzielnicy. Do grona ludzi wyróżnionych nagrodą 

dołączył w tym roku Ryszard Sklorz – prywatny przedsiębiorca, właściciel firmy „DAXBOR”. To właśnie jego fir-
ma ponad pięć lat temu wybudowała Rynek Bytkowski. Obecnie, z perspektywy minionego czasu można ocenić, 
że inwestycja została dobrze zrealizowana. Tym właśnie kierowała się kapituła przyznająca „Laur Bytkowa”, co 
wyraźnie podkreślono w laudacji, jaką skierowano do drugiego tegorocznego laureata, a przypomnijmy, że Laur 
w tym roku otrzymał również Jacek Guzy, prezydent Siemianowic Śląskich.

Projekt był 
optymalny

Laur Bytkowa Ryszardowi Sklorzowi (z prawej) przekazuje 
ks. Konrad Zubel – pierwszy laureat wyróżnienia.
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Okna
Na redakcyjny dyżur zatelefonował 

lokator z ul. Wyzwolenia 8, który trzy 
lata temu złożył w administracji wnio-
sek o wymianę okna. Do dzisiaj nie 
otrzymał żadnej odpowiedzi w tej spra-
wie. Prosi o odpowiedź, kiedy jego po-
danie będzie pozytywnie załatwione.

W. K. (imię i nazwisko do wiad. red.) 
ZARZĄD SSM: Normalną proce-

durą w przypadku złożenia wniosku 
o wymianę okna jest wizyta komi-
sji, która kwalifikuje je do wymiany 
i sporządza w tej sprawie stosowny 
protokół będący zarazem odpowie-
dzią na podanie lokatora. Prosimy 
zatem o kontakt z kierownikiem ad-
ministracji w celu uzgodnienia spo-
sobu i terminu wymiany okien.

Zakłóca ciszę
Z kolei lokatorka zamieszkała przy 

ul. Komuny Paryskiej 1 prosi o pomoc 
i interwencję w sprawie zakłócania ci-
szy i spokoju przez osoby mieszkają-
ce piętro wyżej. Sytuacja ta trwa już od 
ponad 8 miesięcy i nie pomagają tutaj 
żadne prośby i zwracanie uwagi.

Mieszkanka (imię i nazwisko do 
wiadomości redakcji)

ZARZĄD SSM: Nie pierwszy to raz, 
chociaż zdarza się to niezbyt często, 
apelujemy do wszystkich mieszkań-
ców o przestrzeganie, zwłaszcza 
w godzinach nocnych, Regulaminu 
porządku domowego. Jednocześnie 
radzimy w takich przypadkach skon-
taktować się ze Strażą Miejską, Po-
licją lub zgłosić tego typu sprawy 
na dyżurach Rady Osiedla. RO mo-
że wezwać na rozmowę dyscyplinu-
jącą osobę zakłócającą ciszę i naru-
szającą Regulamin i poinformować 
o konsekwencjach wynikających 
z jego nieprzestrzegania.

Parkingowe 
„zaniedbanie”, 

plac zabaw
Szanowni Państwo

Zwracam się do Państwa w sprawie 
pewnych dwóch, wg mnie, niecierpią-
cych zwłoki spraw związanych z wa-
runkami mieszkania na osiedlu Wę-
złowiec.

Otóż, zamieszkuję w bloku przy uli-
cy Jagiełły 7 i z niedowierzaniem, ale 
też już i z oburzeniem przyjmuję fakt, 

iż do dnia dzisiejszego Spółdzielnia nie 
poczyniła żadnych kroków związanych 
z wybudowaniem parkingu przed na-
szymi blokami. Jest to tym bardziej iry-
tujące, iż przed każdym z innych bloków 
takowe parkingi istnieją. Nie wiem, czym 
to jest spowodowane, ale w dzisiejszych 
czasach, gdy ilość samochodów wzra-
sta w zastraszającym tempie takowe 
zaniedbanie wydaje się być nie do za-

akceptowania. Według mnie z pewno-
ścią jest to sprawa ważniejsza aniżeli na 
przykład wymiana skrzynek na listy.

Już nieraz fakt ten był powodem stłu-
czek, uszkodzeń samochodów, ale jak 
widać nawet i to pozostało bez echa 
z Państwa strony.

Sytuacja jest o tyle kłopotliwa, iż 
w wypadku, odpukać, jakiegoś nie-
szczęśliwego wypadku nawet karet-
ka pogotowia nie da rady wjechać pod 
blok zablokowana samochodami usta-
wionymi wzdłuż budynków.

Dodaję przy tym, iż w żaden sposób 
nie jest to wina posiadaczy tychże sa-
mochodów, gdyż każdy chce mieć sa-
mochód pod swoim blokiem.

Taka sama sytuacja ma miejsce za 
każdym razem, gdy próbuje tu wjechać 
samochód MPGKiM.

W celu udowodnienia istniejących 
faktów proponuję wybrać się w godzi-
nach popołudniowych pod nasz blok 
i na własne oczy sprawdzić sytuację 
na parkingu.

Proszę o informację: czy planujecie 
coś Państwo w tym kierunku i ewentu-
alnie w jakim terminie?

Drugą natomiast sprawą jest brak ja-
kiegokolwiek, choćby najmniejszego, 
placu zabaw dla dzieci.

Chciałem spytać: czy w tej sprawie 
jest też jakowaś szansa na Państwa 
zainteresowanie?

Pozdrawiam i proszę o odpowiedź.
Z poważaniem - Marcin Zawada.

ZARZĄD SSM: Projekt techniczny 
budowy całego osiedla „Węzłowiec” 
wykonany pod koniec lat 70-tych 
ubiegłego wieku, zgodnie z obowią-
zującymi wówczas normami, nie 
przewidywał wybudowania więk-
szej ilości parkingów. Rada Osiedla 

i administracja, mając na względzie 
obecne kolosalne potrzeby w tym 
zakresie, systematycznie przezna-
czają sporą część funduszy remon-
towych na budowę parkingów, co 
jest zauważalne na osiedlu, gdyż 
miejsc tych sukcesywnie przybywa. 
W przygotowywanym aktualnie pla-
nie remontów na przyszły rok prze-
widziano budowę parkingu przy 
ul. Grunwaldzkiej 7a – od strony 
północnej. Obecnie opracowywana 
jest dokumentacja techniczna, a re-
alizacja zadania winna rozpocząć 
się w III kwartale 2009 r.

Odnośnie placów zabaw informu-
jemy, że RO opracowała już kon-
cepcję zagospodarowania terenu od 
strony południowej budynku, gdzie 
ma powstać skwer rekreacyjno-wy-
poczynkowy z urządzeniami zaba-
wowymi.

Ze szczegółami zamierzenia moż-
na się zapoznać podczas dyżurów 
Członków RO, na które w ich imie-
niu zapraszamy.

Na „Tuwimie” 
zdania podzielone

Szanowni Państwo
Jestem mieszkanką osiedla Tuwi-

ma już od ponad 20 lat. Z zaciekawie-
niem przyglądam się rozwojowi osie-
dla. Już dawno jestem babcią i uwa-
żam, że modernizacja starego placu 
zabaw przy ul. Wróbla była strzałem 
w dziesiątkę. Dzięki temu mogę spo-
kojnie swoje wnuki zostawić na po-
dwórku, doglądając je z balkonu. Jed-
nakże mój spokój w ostatnim czasie 
został zachwiany, ponieważ dowie-
działam się od sąsiadów, że w miej-
scu, gdzie teraz mój wnuk gra w pił-
kę, zamierza się wybudować 4 budyn-
ki wielorodzinne. Rozumiem sytuację 
młodych ludzi, którzy potrzebują da-
chu nad głową, ale co z dzieciakami, 
które też muszą się gdzieś wyszaleć 
w czasie wolnym od szkoły? Miło mnie 
zaskoczyła więc informacja wywieszo-
na na tablicy ogłoszeń, z której wyni-
ka, iż projektowane budynki zostały 
przesunięte maksymalnie, jak tylko na 
to pozwala prawo budowlane w stronę 
przedszkola, ale również fakt, że po-
wstanie nowe boisko do piłki nożnej 
i koszykówki. Mimo uciążliwości, jaka 

ciąg dalszy na str. 14

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 032-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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będzie wynikała z budowy, jestem za-
dowolona, iż myśli się również o dzie-
ciach mieszkających w pobliskich blo-
kach, a mój pogląd podzielają również 
inni rodzice i dziadkowie mający swo-
je pociechy.

Z pozdrowieniami J. Ś., ul. Wróbla
PS Proszę o zachowanie danych 

osobowych do wiadomości redakcji.

Witam serdecznie!
Jako członek Rady Osiedla „Tuwim” 

wysłuchuję wiele głosów sprzeciwu ze 
strony mieszkańców ul. Wróbla na te-
mat planowanej inwestycji na tymże 
osiedlu. Powyższe głosy można po-
dzielić następująco:

1. Wątpliwości natury
ekonomicznej:

Czy planowana inwestycja została 
tak zbilansowana, że w okresie ewi-
dentnego kryzysu finansowego nie 
zostaniemy obciążeni ewentualnymi 
kosztami w wypadku błędnej kalkula-
cji powyższej inwestycji.

2. Wątpliwości natury
technicznej:

Proszę o wyjaśnienie kwestii, czy ist-
niejąca infrastruktura techniczna jest 
na tyle wydolna, że po podłączeniu 
dodatkowych odbiorców mieszkańcy 
ul. Wróbla nie odczują negatywnych 
skutków w postaci kłopotów z ogrze-
waniem, ciepłą i zimną wodą i zrzu-
tem ścieków.

3. Wątpliwości natury
lokalizacyjnej:

Mieszkańcy wskazują, że nawet na 
naszym osiedlu są tereny, które mo-
gą być dodatkowo zabudowane bez 
szkody dla komfortu zamieszkania do-
tychczasowych lokatorów.
4. Wątpliwości natury społecznej:
Do budynków przy ul. Wróbla od 

strony frontowej przylegają parkingi, 
place postojowe oraz bliskie sąsiedz-
two sklepów. Od wewnątrz zaś znaj-
duje się plac zabaw. Już ten stan rze-
czy jest bardzo uciążliwy dla miesz-
kańców. Dodatkowo proponuje się 
nam dobudowanie wewnątrz osiedla 
4 budynków wraz z garażami, placa-
mi parkingowymi oraz oświetlonym 
boiskiem. Rodzi się pytanie, czy Pan 
Prezes sobie wyobraża, czy w takich 
warunkach jest możliwy należny nam 
wypoczynek.

Wobec faktu, iż w sprawie boiska 
zlokalizowanego na os. „Chemik” ma-
ją się wypowiedzieć w formie referen-
dum mieszkańcy bloków sąsiadujących 

z przedmiotowym boiskiem, domagam 
się w imieniu mieszkańców ul. Wróbla 
podobnego rozwiązania. Nie zgadzamy 
się na narzucanie nam odgórnych de-

cyzji. Niech sami mieszkańcy zadecy-
dują, jaki ma być sposób zagospodaro-
wania terenu wewnątrz osiedla.

Z poważaniem
Bolesław Zabawa

Członek Rady os. Tuwim.
ZARZĄD SSM: Po przedstawie-

niu nowej koncepcji budowy czte-
rech małych domów mieszkalnych 
i zagospodarowania terenu pomię-
dzy budynkami ul. Hermana Wróbla 
1 a 8, Zarząd SSM otrzymuje ślado-
wą ilość (dokładnie 3 osoby) kry-
tycznych uwag, mimo że informacje 
o możliwości zapoznania się z kon-
cepcją wywieszono prawie miesiąc 
temu. Niezależnie od głosów negu-
jących Zarząd otrzymuje listy z po-
parciem i zrozumieniem dla tego 
przedsięwzięcia.

Odpowiadając na pytania p. Bole-
sława Zabawy, wyjaśniamy:

1. Dla mieszkańców osiedla im. Ju-
liana Tuwima, a także pozostałych, 
nie istnieje żadne ryzyko związa-
ne z kosztami inwestycji, a przeciw-
nie, zamieszkali na osiedlu odniosą 
swego rodzaju korzyść, gdyż bez ko-
nieczności uszczuplania funduszu 
remontowego można będzie zmoder-
nizować znajdujące się tam boisko, 
drogę dojazdową oraz komplekso-
wo zagospodarować tereny zielone, 
łącznie z nowymi nasadzeniami. Te 
prace przewidziane są w planie in-
westycji, w jej kosztach, a te sfinan-
sowane zostaną ze środków, jakie 
wniosą przyszli użytkownicy.

2. Nie ma żadnych wątpliwości – 
nawet najmniejszych – czy istnieją-
ca infrastruktura techniczna (sieci 
centralnego ogrzewania, wodociągo-
wo-kanalizacyjne) podoła nowemu, 
stosunkowo niewielkiemu obciąże-
niu, jakie powstanie po wybudowa-
niu czterech domów. Przeświadcze-
nie to opieramy chociażby na fak-
cie znacznego obniżenia mocy za-
mówionej dla potrzeb c.o. – prawie 
o 4 MW. Osiągnięta w ten sposób 
rezerwa pozwoliłaby zasilić w ciepło 
blisko 500 mieszkań.

Podobnie przedstawia się sy-
tuacja w przypadku urządzeń do 
podawania wody i odbioru ście-
ków, gdyż w ostatnich latach, rów-
nież w tym przypadku, zanotowa-
no znaczny spadek zużycia wody 
i wytwarzanych ścieków za spra-
wą m.in. nowej generacji domo-
wych urządzeń, założenia liczni-
ków – obecne zużycie wynosi około 
2,8 m3 wody na osobę na miesiąc, 
a wcześniej zużywano ponad 10 ku-
bików, a więc blisko 4 razy więcej. 
Reasumując, obawa o wydolność 
infrastruktury technicznej jest bez-
zasadna, zaś lokalizacja pod wzglę-
dem możliwości pełniejszego jej 
wykorzystania wydaje się całkowi-
cie uzasadniona.

3. W ramach działań inwestycyj-
nych Spółdzielnia rozważa zagęsz-
czenie zabudowy mieszkalnej, cho-
ciażby w rejonie budynków ul. Woj-
ciecha Korfantego 10 a 14. Zabudo-
wa tego terenu wiązałyby się jed-
nak z likwidacją boiska, co będzie 
możliwe po wcześniejszym wybu-
dowaniu boiska przy ul. Hermana 
Wróbla.

4. W każdym osiedlu oprócz bu-
dynków mieszkalnych w celu za-
spokojenia podstawowych potrzeb 
muszą znajdować się tereny prze-
widziane pod drogi dojazdowe, par-
kingi, place gospodarcze i place 
zabaw, boiska i pawilony handlo-
we. To przecież nikt inny, jak sa-
mi mieszkańcy domagają się pla-
ców zabaw, boisk i dążenia te za-
wsze popierała Rada Osiedla „Tuwi-
ma”, chociaż wiadomym i zrozumia-
łym jest, że lokalizacja taka nie dla 
wszystkich jest zadowalająca. Bez-
sprzecznym natomiast jest, że urzą-
dzenia te, mimo tych niedogodno-
ści, powstają i funkcjonują z myślą 
o rozwijaniu sprawności fizycznej 
dzieci i młodzieży, co chyba jest ce-
lem nadrzędnym. Jednocześnie jest 
to sposób na wyciągnięcie młodzie-
ży z klatek schodowych, tj. ich ulu-
bionego, a przez dorosłych nielu-
bianego miejsca spotkań.

Potrzebny nowy podjazd
Witam!!

Jestem mieszkanką bloku przy 
ul. Wróblewskiego nr 73. Mimo, iż je-
stem nowym lokatorem (mieszkam 
w Siemianowicach Śl. niewiele ponad 

ciąg dalszy na str. 19



15MOJA SPÓŁDZIELNIA 11/2008

- Jestem zaszczycony możliwością 
złożenia Państwu gratulacji z oka-
zji uhonorowania Was mianem Lau-
reatów Zielonego Konkursu, konkur-
su, który z pomocą  „MS” organizu-
jemy od 15 lat. Cieszy nas, że coraz 
więcej mieszkańców uprawia kwiat-
ki i jest w tym jakaś Wasza cząstka, 
bo mają się na kim wzorować – mó-
wił Zbigniew Lekston, prezes Zarzą-
du SSM, otwierając spotkanie wyło-
nionych w osiedlach przez Rady Osie-

dli, administracje i redakcję „MS” lau-
reatów tegorocznej edycji konkursu. 
Spotkanie to zorganizowane po koniec 
października, tradycyjnie przy kawie, 
herbacie i ciastkach odbyło się w sie-
dzibie Zarządu. Przybyli na nie pra-
wie wszyscy wyróżnieni, bo nieobec-
na, z powodów zdrowotnych, była tyl-
ko jedna osoba – życzymy zdrowia.

Szanowni Państwo, w imieniu Ra-
dy Nadzorczej i Zarządu SSM dzię-
kuję Wam i wszystkim upiększającym 
budynki kwiatami, za Waszą pasję. 
W tym konkursie nie ma zwycięzców, 
bo wygranymi jesteśmy wszyscy. Pań-
stwo, bo czerpiecie satysfakcję ze swo-
jego hobby. Inni, bo oglądają Wasze 
dokonania i cieszą oczy pięknem Wa-
szych kwiatów. To dzięki Wam domy 
nabierają swoistego smaczku. Odna-
wiane przez SSM budynki i ich ele-
wacje stają się piękniejsze dzięki Wa-
szym barwnym ozdobnikom. Przyjmij-
cie Państwo słowa ogromnego uzna-
nia i te drobne upominki. Dziękuję raz 
jeszcze, bo do kwiatów trzeba mieć 
rękę i podobno należy z nimi rozma-
wiać – dodał prezes. Zebrani potwier-
dzili słowa o konieczności rozmawia-
nia z kwiatami.

Wzorem lat ubiegłych laureaci Zie-
lonego Konkursu uhonorowani zosta-
li książkami o tematyce ogrodniczej 
i o pielęgnowaniu kwiatów. Albumy by-
ły zaraz oglądane.

Później rozpoczęła się luźna roz-
mowa o kwiatach i codziennych spra-

wach. Zbigniew Lekston, poinformo-
wał obecnych, że w najbliższym czasie 
w Spółdzielni nie jest planowana żad-
na podwyżka, niewykluczone jednak, 
że zmienią się ceny energii i w górę 
pójdzie cena wody. Ostrożnie mówi się 
o 6%, ale może być więcej.

Z kolei laureaci Zielonego Konkur-
su 2008 mówili o problemach z psami, 
niesfornych dzieciakach buszujących 
przy rodzicach (którzy „nawet palcem 
nie kiwną”), po przydomowych ogród-

kach, pustych butelkach po piwie i in-
nych trunkach oraz niedopałkach wy-
rzucanych pod blok – bywa, że wprost 
z mieszkania. O potrzebach parkingo-
wych, bo samochodów przybywa. Ze-
brani zauważyli, że coraz więcej w lu-
dziach agresji i czasami z obawą na 
reakcję zwracają jakąś uwagę. Postu-
lowali, by funkcjonariusze policji, straży 
miejskiej częściej zaglądali na osiedla.

LAUREACI
ZIELONEGO KONKURSU 2008

Osiedle „Chemik”
Stefan Jesionek – W. Wróblewskiego 39a

Osiedle „Centrum”
Adelajda Mościńska – Kolejowa 6

Osiedle im. Juliana Tuwima
Maria Dymnicka – W. Korfantego 14a

Osiedle „Michałkowice”
Józef Grabowski – Pocztowa 13

Osiedle „Młodych”
Krystyna Wujak – Szarych Szeregów 4

Osiedle „Węzłowiec”
Marian Janicki – Jagiełły 33c

Osiedle „Bańgów”
Gerard Felis – ul. K. Szymanowskiego 1

Poruszono także problem gołębi, bo 
ptaki te upodobały sobie wicie gniazd 
przy dylatacjach i odchodami niszczą 
odnowione elewacje. Zauważono jed-
nak, że w budkach lęgowych założo-
nych przez Spółdzielnię pojawiły się 
pustułki i gdy tylko ten ptasi drapieżnik 
pojawi się na niebie, to gołębie czmy-
chają, gdzie tylko się da. Uwagi o miej-
scach, gdzie gołębie się zadomowiły, 
zostały zanotowane.

Wymieniając poglądy o kwiatach i ich 
utrzymaniu, podkreślano, że należy to 
lubić i nie zrażać się niepowodzenia-
mi. Niestety, mówili dbający o ogród-
ki, często zdarza się, że posadzone 
roślinki są kradzione, albo bezmyślnie 
niszczone. Pół biedy, gdy ktoś potrafi je 
sam rozmnażać, gorzej, gdy kupuje, bo 
traci znaczne pieniądze – mówiono.

Korzystając z okazji, poprosiliśmy ze-
branych o ocenę „MS” w związku z jubi-
leuszem 15-lecia gazety. Laureaci kon-
kursu nie wnieśli żadnych uwag i mówi-
li, że „MS” dostarcza im sporo wiedzy 

o Spółdzielni, że czekają na kolejny nu-
mer gazety, bo zawsze coś ciekawego 
można się z niej dowiedzieć. Spotka-
nie zakończyło wykonanie wspólnego 
zdjęcia laureatów przed siedzibą Za-
rządu SSM - foto patrz str. 1.

W spotkaniu uczestniczyli także: Ma-
rian Greiner, pełnomocnik Zarządu 
ds. technicznych i Aleksandra Prade-
lok z działu GZM. 

Tekst i zdjęcia: Piotr Sowisło

Zielony konkurs 2008
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W całych spółdzielczych zasobach 
zakończyły się już niezbędne przeglą-
dy instalacji centralnego ogrzewania 
oraz pomieszczeń, gdzie znajdują się 
węzły cieplne. W budynkach systema-
tycznie płukano instalację centralne-

go ogrzewania, usuwając gromadzący 
się w niej osad.

Opracowany przez Zarząd SSM
harmonogram prac

dotyczący przygotowania do sezo-
nu grzewczego oraz nadchodzącej zi-
my obejmował wykonanie szeregu za-
dań. Były to rutynowe kontrole sta-
nu technicznego instalacji centralne-
go ogrzewania, roboty związane z wy-
mianą niektórych urządzeń oraz dzia-
łania mające na celu doprowadzenie 
do jeszcze większych oszczędności na 
cieple i poprawy parametrów termicz-
nych budynków mieszkalnych.

Przygotowanie osiedli do zimy pole-
ga bowiem nie tylko na przeglądach 
budynków i instalacji. Wszystkie admi-
nistracje zlecają szereg innych prac, 
które poprawiłyby stan bezpieczeń-
stwa i komfortu zamieszkania lokato-
rom w czasie tej najtrudniejszej po-
ry roku. Stąd w wielu miejscach widać 
ekipy wymieniające słupy oświetlenio-
we, naprawiające schody w newral-
gicznych punktach ciągów pieszych, 
kładące nowe odcinki chodników, mon-
tujące nowe okna na klatkach schodo-
wych. W ostatnich tygodniach wyraź-
nie też wzrosło tempo prac docieple-
niowych. Wszyscy mają świadomość, 
że to już ostatnie dni z dodatnimi tem-

peraturami, a gdy nadejdą mrozy, ro-
boty te trzeba będzie zatrzymać. 

Wszystkie podejmowane przez Spół-
dzielnię działania nie zastąpią jednak

zaangażowania mieszkańców
w lepsze funkcjonowanie osiedla 

w czasie zimy. Stąd administracje cze-
kają na zgłoszenia dotyczące zauwa-
żonych usterek, uszkodzeń. A gdy na-
dejdą opady śniegu, nawet najlepszy 
dozorca nie zabezpieczy w pełni chod-
nika przed możliwością upadku idą-
cych tą drogą pieszych. Naszej ostroż-
ności nigdy za wiele. Podobnie służby 
techniczne będą liczyły na współpra-
cę kierowców pozostawiających swo-
je samochody na parkingach osiedlo-
wych. Nie będzie możliwe całkowite

usunięcie z nich śniegu
bez podporządkowania się wszyst-

kich kierowców ukazującym się ogło-
szeniom o konieczności podporząd-

kowania się innym niż zazwyczaj ry-
gorom parkowania. Coraz częściej 
występującym anomaliom pogodo-
wym nie możemy pozwolić się za-
skoczyć, więc lepiej chuchać na 
zimne i wcześniej przygotować się 
na wszelkie niespodzianki.

Raport z przygotowania do zimy na 
poszczególnych osiedlach prezentuje 
się następująco.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Od kilku dni na całym osiedlu są 

już napełnione skrzynki z piaskiem, 
a dozorcy zostali zaopatrzeni w odpo-
wiedni sprzęt do odśnieżania. Wcze-
śniej administracja osiedlowa dokona-
ła rocznego przeglądu budynków pod 
kątem zabezpieczenia ich przed nad-
chodzącym spadkiem temperatury.

Rozpoczęcie sezonu grzewczego na-
stąpiło zgodnie z planem i od tego cza-
su nie zanotowano większych awa-
rii. Ponadto, opracowano już harmo-
nogram odśnieżania osiedla, w którym 
w pierwszej kolejności będzie usuwa-
ny śnieg z głównych ulic, a następnie 
z dróg dojazdowych do garaży. Jesz-
cze przed zimą ADM osiedla „Tuwima” 
zamierza docieplić stronę północno-za-
chodnią budynku przy ul. Okrężnej 15.

Osiedle „Centrum”
Administracja osiedlowa wykorzy-

stała już przerwę w sezonie grzew-
czym na przeglądy instalacji central-
nego ogrzewania i zabezpieczono te 
wszystkie miejsca, gdzie nastąpiły 
ubytki w izolacji.

Natomiast w ostatnich tygodniach 
dokonano przeglądu różnych pomiesz-
czeń, m.in. pralni, suszarni, strychów, 
gdzie może dochodzić do strat cie-
pła. W drzwiach wejściowych do bu-
dynków oraz oknach na klatkach scho-
dowych uzupełniono brakujące szyby. 
Konserwatorzy i dozorcy mają już nie-
zbędny sprzęt w postaci łopat i zbija-

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

Przygotowania do zimy
Mimo, że w ostatnich tygodniach mieliśmy sporo dni, w których słoń-

ce przypominało nam jeszcze o letniej aurze i mogliśmy cieszyć się 
urokami złotej polskiej jesieni, to dla służb technicznych Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej był to napięty okres związany z rozpoczęciem 
nowego sezonu grzewczego oraz przygotowaniem osiedli mieszkaniowych 
do nadchodzącej zimy.

 Nowe schody przy Kruczej 2 w zimie na pewno ułatwią poruszanie się. 

Wyremontowane chodniki  
łatwiej będzie odśnieżać.Na coraz krótsze dni lekarstwem 

jest nowoczesne oświetlenie.
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ków do usuwania lodu czy zlodowacia-
łego śniegu.

Kierownictwo administracji zawar-
ło też umowy z trzema firmami, które 
będą odpowiedzialne za odśnieżanie 
osiedla, gdy dojdzie do opadów śnie-
gu. Daje to gwarancję sprawnego usu-
nięcia śniegu, zwłaszcza gdy porząd-
nie sypnie. Poza tym przy ul. Ryszar-
da Gansińca 2 na ukończeniu są prace 
związane z dociepleniem stropodachu.

Pod koniec października rozpoczął 
się kapitalny remont schodów w cią-
gu pieszym prowadzącym do budyn-
ku przy ul. Kruczej 2. Nowe scho-
dy z pewnością podczas zimy ułatwią 
okolicznym mieszkańcom poruszanie 
się na tym odcinku.

Osiedle „Młodych”
Przygotowanie do okresu zimowego 

obejmowało wykonanie szeregu prac 

zabezpieczających budynki i inne po-
mieszczenia przed utratą ciepła. Do-
zorcy i konserwatorzy nieco wcześniej 
niż w poprzednich latach zostali wypo-
sażeni w niezbędny sprzęt do odśnie-
żania. Wykonane przeglądy instalacji 
grzewczych wykazały, że znajdują się 
one w dobrym stanie technicznym.

W ramach poprawy bezpieczeństwa 
na osiedlu, niedawno przy placu po-
mnikowym, w rejonie ul. ZHP 7 i Al. 
Młodych 15 w kierunku ul. Szarych 
Szeregów wymieniono słupy oświe-
tleniowe. Nowe słupy wyposażone są 
w nowoczesne oprawy i energoosz-
czędne źródła światła.

Jednocześnie przy ul. ZHP 11 trwa-
ją ostatnie w tym roku prace docieple-
niowe na tym osiedlu. Jeżeli pozwo-
lą na to warunki pogodowe, to pla-
nuje się zakończyć te roboty jeszcze 
w tym roku.

Osiedle „Michałkowice”
Tradycyjnie, jak co roku przed nadej-

ściem zimy, osiedlowa administracja 
dokonała przeglądów instalacji grzew-

czych oraz budynków mieszkalnych. 
Przeprowadzone działania nie wykaza-
ły poważniejszych uszkodzeń, nastąpiła 
jedynie wymiana pojedynczych odcin-
ków instalacji centralnego ogrzewania, 
które były już wcześniej zaplanowane.

Na końcowym etapie jest docieplenie 
budynku przy ul. Pocztowej 15, natomiast 
niedawno rozpoczęto malowanie docie-
plonego budynku przy ul. Stawowej 6.

Osiedle „Węzłowiec”
Przygotowanie osiedla do okresu zi-

mowego nastąpiło w oparciu o obo-
wiązującą w tym zakresie w Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej in-
strukcję z 15. 02. 2002 roku. W związ-
ku z tym ADM „Węzłowiec” jeszcze we 
wrześniu przygotowała instalacje cen-
tralnego ogrzewania i urządzenia do 
sezonu grzewczego.

Ponadto, dokonano przeglądu stanu 
chodników i dróg osiedlowych, a wy-
stępujące ubytki naprawiono we wła-
snym zakresie. W budynkach miesz-
kalnych sprawdzono też stan wszyst-
kich głowic termostatycznych na klat-
kach schodowych i okazało się, że 
w minionym okresie doszło do kradzie-
ży trzech tego typu urządzeń na całym 
osiedlu. W porównaniu do lat poprzed-
nich jest to znacząca poprawa.

W ostatnich kilku tygodniach wy-

mieniono też 21 słupów oświetlenio-
wych na stalowe wraz z nowoczesny-
mi oprawami. Podobnie jak na innych 
osiedlach SSM podjęto decyzję, aby 
przy odśnieżaniu nie stosować żad-
nych środków chemicznych, dlatego 

wyposażono już wszystkie pojemniki 
w niezbędną ilość piasku. Na osiedlu 
trwa jeszcze docieplenie ściany bal-
konowej budynku przy ul. Władysła-
wa Jagiełły 3.

Zakres prac związanych z przygoto-
waniem do zimy był również jednym 
z tematów przeprowadzonego 21 paź-
dziernika br. posiedzenia Rady Osie-
dla „Węzłowiec”. Informacja ta została 
pozytywnie oceniona przez członków 
tego gremium.

Osiedle „Chemik”
Administracja osiedlowa zakończy-

ła już wszystkie prace konserwacyjne 
i remontowe związane z nadchodzą-
cym okresem zimowym. Zanim spad-
nie pierwszy śnieg, trzeba uprzątnąć 
tutaj maksymalną ilość liści, które za-
legają niemalże na każdym trawni-
ku. W ostatnim czasie zamontowano 
też szereg nowych słupów oświetle-
niowych przy ul. Alfreda Zgrzebnio-
ka 51, Niepodległości 58-60 oraz 
ul. Niepodległości 59.

Ponadto, wykonano nowe chodniki 
w pobliżu budynków ul. A. Zgrzebnio-
ka 39 i ul. Walerego Wróblewskiego 
39. Na ukończeniu są także prace docie-
pleniowe budynku przy ul. W. Wróblew-
skiego 43 oraz ściana wschodnia bu-
dynku przy ul. W. Wróblewskiego 73. 

Osiedle „Bańgów”
Podobnie jak to miało miejsce w in-

nych rejonach SSM, również tutaj za-
kończono przygotowanie osiedla do 
nadchodzącej zimy. Wszystkie prace 
przeprowadzono dosyć sprawnie i przy 
tej okazji nie zanotowano poważniej-
szych usterek czy uszkodzeń w budyn-
kach lub instalacji grzewczej. migs

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

Kapitalny remont dachu przy Jana Polaczka 2a na zimę jak znalazł.

Sukcesywnie dobiegają końca tegoroczne,  
zaplanowane docieplenia budynków.
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Po zimie przyjdzie przecież wiosna 
i dzieciaki złaknione huśtania, kiwania 
się na kiwaczkach będą, widząc puste 

miejsce po ulubionej zabawce, rozka-
pryszone pytały: kiedy pójdziemy na 
huśtawki, bo już zapomną, jak widząc 
przewróconego kiwaczka, mówiły: Ma-
mo, patrz, co oni mu zrobili!!!

Niezależnie od smutnych minek dzie-
ciaków warto pomyśleć, iż zniszczona 
w jednym miejscu huśtawka przekłada 
się na niemożność założenia drugiej 
w innym miejscu, bo naprawa, wymia-
na zdewastowanej to zabranie takiego 
urządzenia innym. Może to zdanie po-
ruszy sumienia młodocianych wyrost-
ków lub ich opiekunów odpowiedzial-
nych za wychowanie i wytłumaczenie, 
co wolno, a czego nie wolno robić.

Na przestrzeni lat i pisania o dewa-
stacjach wymieniliśmy setki różnora-
kich przedmiotów, które były niszczo-
ne. Lista tych urządzeń i rzeczy byłaby 
już na tyle długa, że sporo czasu zaję-
łoby ich wyliczanie. Teraz pojawia się 
na niej i to, niestety, coraz częściej ko-
lejny przedmiot. Są to

czujniki ruchu
współpracujące z oświetleniem. 

Urządzenia te poprawiają komfort za-
mieszkania, gdyż powodują włącze-
nie oświetlenia w momencie wykry-
cia ruchu, np. przechodzący człowiek, 
czyli tym samym wpływają na znacz-
ne oszczędności energii elektrycznej, 
bo żarówka zapala się i świeci w okre-
ślonym miejscu lub w kilku punktach 
tylko wtedy, gdy coś uruchomi czuj-
kę. Czas świecenia też określony jest 
znacznie krótszy niż w dotychczaso-
wych rozwiązaniach, co zsumowane 
daje znaczne oszczędności. Te nie-
wielkich rozmiarów czujki mogą bez-

awaryjnie służyć latami, bo właściwie 
nie ma się w nich co psuć. Mogą, lecz 
nie w naszych zasobach. Ich niszcze-

nie zaczęło się od zrywania instalacji 
lub uderzania w nie. Teraz mamy no-
wą jakość:

PODPALANIE.
Jakiś tuman, lub kilku głupoli, pod-

pala czujki. Ostatnio kilka spalono na 
os. „Młodych”. Ten jakiś nieznany tu-
man chyba nie wie, że ogień potrafi się 
błyskawicznie rozprzestrzenić i swo-

ją idiotyczną zabawą może doprowa-
dzić do tragedii w całym budynku. Tyle 
przestroga, a teraz koszty:

- wymierny
– wymiana jednego urządzenia wraz 

montażem to ponad sto złotych, które 
tradycyjnie pokryje administracja, - zu-
żyta zbędnie energia, gdy ileś lamp pa-
li się non stop,

- niewymierny
– kto i ile ma zapłacić za zszarpane 

nerwy zamieszkałych w tych klatkach 
schodowych, gdzie doszło do dewa-
stacji czujników. W efekcie światło al-
bo pali się tam całą dobę, albo w ogó-
le. Pierwsza sytuacja powiększa kosz-
ty eksploatacji, natomiast druga zdecy-
dowanie utrudnia poruszanie się w bu-
dynku, zwłaszcza w godzinach wie-

czornych i nocnych i przekłada się na 
spadek poczucia bezpieczeństwa.

Jedno jest pewne – mimo postępu 
informatycznego i rozwoju technologii 
daleko nam do przyjęcia tych rozwią-
zań pod nasze strzechy.

Być może wkrótce rozpocznie-
my publikację swoistej listy zniszczo-
nych przedmiotów. Może kolumny wy-
mienionych przedmiotów uzmysłowią 
wszystkim, jak wiele tracimy. Czekamy 
na Państwa opinie.

W minionym czasie na osiedlach za-
notowano:

„BAŃGÓW”
- ul. Władysława Reymonta 2 – wy-

bito szybę w budynku stacji wymienni-
ków ciepła;

- ul. Władysława Reymonta 44 – 
zniszczono samozamykacz w drzwiach 
wejściowych.

„CENTRUM”
- ul. Ryszarda Gansińca 2 – upstrzo-

no elewację zewnętrzną.

„MICHAŁKOWICE”
- ul. Wyzwolenia 8 – na placu za-

baw połamano ławkę, zniszczono re-
gulamin placu zabaw i instrukcje użyt-
kowania;

- ul. Władysława Sikorskiego 2, 4 
– z klatek schodowych skradziono ta-
blice informacyjne.

„J. TUWIMA”
- ul. Wojciecha Korfantego 1 A, 2 C 

– bohomazy na ścianach;
- ul. Wojciecha Korfantego 17 – 

zniszczono kosz na śmieci;
- ul. Okrężna – na placu zabaw 

zniszczono huśtawkę „kiwak”.
- ul. Hermana Wróbla 7 (plac za-

baw) – zdewastowano huśtawkę łań-
cuchową oraz połamano gałęzie drze-
wa. Piotr Sowisło

P l a c e  z a b a w ,  p a l o n e  c z u j n i k i
Przeglądając informacje o zdewastowanych przedmiotach, bez trudu zauważyć można, że dominują w nich po-

zycje o zniszczonych urządzeniach zabawowych, rekreacyjnych, a więc wszelakich huśtawkach, ławkach. 
Czyżby nasze osiłki przyjęły, że są to wyłącznie jednoroczne urządzenia i swoje już w bieżącym roku wykonały? 
Jesień w pełni, a w zimie nie będą potrzebne? Jeżeli tak, to śpieszymy powiadomić, że tylko niektóre gatunki ro-
ślin należą do jednorocznych, a wszystkie urządzenia, i to nie tylko zabawowe, mają przewidziany zdecydowanie 
dłuższy czas użytkowania, o ile nie trafią na bezmózgowców skracających ich „żywot”.
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rok) zauważyłam, że SSM bardzo du-
żo robi dla mieszkańców, za co należą 
się wyrazy uznania.

Obecnie blok, który zamieszkuję, jest 
ocieplany, jednak w związku z ocieple-
niem istnieją pewne niedogodności, 
które musimy „przecierpieć” i tyle, gdy-
by nie pewien dosyć istotny szczegół. 
W związku z wykonywanymi pracami 
główne wejście do budynku zostało za-
grodzone i nie można tamtędy prze-
chodzić. Zostało natomiast otwarte dru-
gie wejście do budynku (od strony przy-
stanku autobusowego) i wszystko było-
by dobrze, gdyby nie fakt, że wejście 
to nie posiada podjazdu dla wózków 
dziecięcych. Jestem mamą kilkumie-
sięcznego synka i nie mam jak wyjść 
na zakupy, do banku itp. i praktycznie 
cały dzień siedzę w domu, a przecież 
oprócz zakupów i spacerów z dziec-
kiem, mam jeszcze inne sprawy do za-
łatwienia!! 15. 10. musiałam iść z dziec-
kiem na szczepienie, a nie miałam jak 
wyjść – chodnik pod blokiem został 
ogrodzony i można było tylko schodzić 
krętymi schodami prowadzącymi na 
parking albo wyjściem z drugiej stro-
ny bloku. Niestety, musiałam przejść 
po terenie zagrodzonym z dzieckiem 
w wózku, narażając je tym samym na 
niebezpieczeństwo, że jakiś materiał 
budowlany spadnie na wózek!!

Sytuacja ta nie dotyczy tylko docie-
plenia budynku. Gdy główne wejście 
jest otwarte, to również jest problem 
z „wjechaniem” do klatki, ponieważ ka-
mienny podjazd, który się tam znajduje, 
jest źle umiejscowiony - gdy są otwar-
te drzwi jest zbyt mało miejsca, by wje-
chać po tym podjeździe, ponieważ jest 
on zrobiony za blisko i trzeba manew-
rować, żeby wózek się nie wywrócił!!

Chciałabym prosić, aby problem ten 
został rozwiązany. Najlepiej byłoby 
przy głównym wejściu do budynku wy-
budować nowy METALOWY podjazd, 
np. z drugiej strony schodów, aby nie 
było możliwości, żeby wózek się z nie-
go zsunął oraz wybudować podjazd 
dla drugiego wyjścia, bo obecnie je-
stem „uwięziona” z dzieckiem w do-
mu, a sytuacje, gdy drugie wejście jest 
otwarte zamiast głównego, mogą się 
powtarzać.

Chciałam nadmienić, że blok przy 
ul. Wróblewskiego nr 71 ma bardzo 

ładny podjazd, z którego na pewno wy-
godniej i bezpieczniej się korzysta.

Z poważaniem M.
PS Moje dane personalne TYLKO 

do wiadomości redakcji „MS” i Zarzą-
du SSM.

ZARZĄD SSM: W imieniu admi-
nistracji osiedla przepraszamy za 
przejściowe trudności z dojściem 
do budynku, co spowodowane jest 
koniecznością zapewnienia bezpie-
czeństwa zamieszkałym w związ-
ku z prowadzonymi pracami. Obec-
nie roboty te dobiegają końca i pro-
blem zniknie.

Informujemy, iż zgodnie z Pani su-
gestią ADM osiedla „Chemik” roz-
waży możliwość wykonania bardziej 
wygodnego podjazdu dla wózków.

Wł. Jagiełły 39d
Uciążliwy lokator

Dzień dobry
Droga Spółdzielnio. Chciałbym się 

dowiedzieć, jaka kara może spotkać 
lokatora, który od kilku lat zatruwa 
życie sąsiadów? Poniżej opisuję do-
kładnie, o co chodzi, mianowicie cho-
dzi o lokatora (…) zamieszkałego na 
Wł. Jagiełły 39d w Siemianowicach Śl.

Lokator ten od kilku lat nie daje swo-
im głośnym zachowaniem w godzi-
nach wieczornych i nocnych żyć spo-
kojnie innym. Codzienne jego libacje 
ze swoimi kolegami, jak się domyślam, 
alkoholowe spędzają sen z powiek nie 
tylko mnie, ale i sąsiadom. Zza ścian 
dodatkowo wydobywają się odgłosy… 
jakby ktoś rzucał cegłami albo klocka-
mi o podłogę, a także słychać bardzo 
głośne trzaskanie drzwiami – do póź-
nych godzin nocnych. Nawet trzy in-
terwencje Policji i wypisane manda-
ty nie przynoszą oczekiwanych rezul-
tatów (ostatni raz 15 stycznia 2007 r.). 
Koledzy dalej u niego przesiadują – 
wszystko zaczyna się późnym wieczo-
rem. Dlatego proszę Szanowną Spół-
dzielnię o zastosowanie jakiegoś po-
stępowania względem tego lokatora, 
bo po prostu tego się nie da dłużej 
wytrzymać. Może jakieś „zastrasze-
nie” przez napisanie do niego pisma 

od Spółdzielni i przedłożenie mu tego, 
co może mu grozić, jeśli dalej będzie 
urządzał libacje i utrudniał życie sąsia-
dom w nocy (domyślam się, że nie tyl-
ko alkoholowe, ponieważ dźwięki, któ-
re stamtąd dochodzą nawet po upoje-
niu alkoholowym nie są tak dziwne, bo 
miałem już różnych sąsiadów. Chyba 
tylko ktoś w amoku narkotycznym mo-
że się tak dziwnie zachowywać.)

Ze względu o bezpieczeństwo moje 
i mojej rodziny proszę o pełną dyskre-
cję i anonimowość.

Lokator.
ZARZĄD SSM: Szanowni Miesz-

kańcy. Mieszkamy pod wspólnym 
dachem i wspólnie winniśmy pod-
porządkować się pewnym zasadom. 
Ponawiamy więc apel o przestrze-
ganie, zwłaszcza w godzinach noc-
nych, Regulaminu porządku domo-
wego. Jednocześnie radzimy w ta-
kich skrajnych przypadkach skon-
taktować się ze Strażą Miejską, Po-
licją lub zgłosić tego typu sprawy 
na dyżurach Rady Osiedla. RO mo-
że wezwać na rozmowę dyscyplinu-
jącą osobę zakłócającą ciszę i naru-
szającą Regulamin i poinformować 
o konsekwencjach wynikających 
z jego nieprzestrzegania.

Wyrażamy również nadzieję, że 
publikacja tych listów i skarg Czy-
telników wpłynie na sprawców za-
kłócania spokoju i zaniechają oni 
zachowań uciążliwych dla innych 
zamieszkałych.

ul. Gansińca 2
Wstyd kogoś zaprosić

Mieszkam w bloku przy ul. Gansińca 
2. Nie dość, że jacyś kretyni pomalo-
wali nam cały blok na zewnątrz, to do 
tego większość lokatorów świetnie do-
pasowała nasz blok od środka. Nieste-
ty, mało kto sprząta klatkę schodową, 
przez niesprzątany brud, kurz i niedo-
pałki papierosów trzeba się przedzie-
rać. Aż wstyd kogoś zaprosić, pomi-
jając to, że i mnie obrzydzenie bierze, 
gdy pokonuję tę usłaną brudem drogę 
do własnego mieszkania.

Czy nie można by zatrudnić kogoś 
do sprzątania, a wszystkich lokatorów 
obciążyć kosztami?

Nie widzę powodu, dla którego nie-
którzy mają sprzątać, a niektórzy nie.

ciąg dalszy na str. 20

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 032-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

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

ciąg dalszy ze str. 14
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Myślę, że moja propozycja jest roz-
wiązaniem, ponieważ gwarantuje czy-
stość, a koszty podzielone są sprawie-
dliwie na wszystkich – brudasów też.

Mieszkanka (dane do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Podzielamy Pani 

oburzenie związane z dewastacjami 
i niesmak wynikający ze stanu klat-
ki schodowej. Są to problemy, jakie 
od lat piętnuje redakcja „MS”.

Kwestia zlecenia sprzątania zależ-
na jest wyłącznie od zgody wszyst-
kich zamieszkałych. Jeżeli taka bę-
dzie, to nie ma przeszkód, by za-
trudnić sprzątaczkę do utrzyma-
nia czystości w klatce schodowej. 
Koszty jej zatrudnienia muszą jed-
nak ponieść wszyscy zamieszkali.

Administracja osiedla „Centrum” 
jest w stanie udzielić niezbędnej 
pomocy i wskazać osobę, z którą 
mieszkańcy mogliby zawrzeć sto-
sowną umowę.

Przecieka dach
Szanowna Redakcjo!
Za Waszym pośrednictwem chciałam 

serdecznie podziękować SSM za po-
krycie 50% kosztów nawierzchni dro-
gi dojazdowej pomiędzy garażami przy 
ul. Przyjaźni, a szczególnie kierowni-
kowi administracji „Michałkowice” panu 
Błachno za zaangażowanie, a przede 
wszystkim za cierpliwość, jaką się wy-
kazał. Chciałam poruszyć jeszcze jed-
ną kwestię garaży. Otóż, kilka miesię-
cy temu zwracałam się za Waszym po-
średnictwem do SSM w sprawie ww. 
drogi i między innymi otrzymałam od-
powiedź na łamach Waszej gazetki, 
że naprawa elewacji, drzwi oraz pokry-
cie dachowe garaży należy do SSM. 
Ja wraz z moim sąsiadem garażo-
wym zwróciliśmy się z prośbą o napra-
wę dachu w garażach nr 17 i 18 przy 
ul. Przyjaźni i niestety, dostaliśmy ne-
gatywną odpowiedź z administracji os. 
„Michałkowice”. W związku z tym mam 
pytanie: do czyich obowiązków należy 
naprawa dachu w garażach, do użyt-
kownika czy właściciela garaży? Nad-
mieniam, że garaże nie są wyodręb-
nioną własnością. Od chwili oddania 
garaży do użytkowania nie były napra-
wiane dachy, a minęło już sporo lat. 
Dachy przeciekają i kapiąca woda po-
zostawia ślady na stojących tam sa-
mochodach. Powstałe plamy są bar-
dzo trudne do usunięcia i tym samym 
niszczą lakier samochodów.

Bardzo proszę o jednoznaczną od-
powiedź w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku:
Małgorzata Malicka,  

zamieszkała ul. Przyjaźni 24.
ZARZĄD SSM: Zgodnie z Regu-

laminem obowiązków użytkownika 
garaży i Spółdzielni, remont kapital-

ny poszycia dachowego należy do 
SSM, zaś bieżąca konserwacja da-
chu do użytkownika. Prosimy za-
tem o złożenie w ADM stosownego 
wniosku o wykonanie remontu. Na 
jego podstawie powołana zostanie 
Komisja, która zdecyduje, czy re-
mont jest zasadny, czy nie. W przy-
padku stwierdzenia, że naprawę na-
leży wykonać, ADM niezwłocznie 
zleci wykonanie prac.

Nie dewaluujcie
odznaczenia

Zdziwiła mnie wiadomość poda-
na w artykule „Pracowite posiedze-
nie” w poprzednim numerze „MS”, 
a mianowicie o wniosku pana Bregu-
ły dotyczącym przyznania odznaczeń 
członkom RO. Czy pan Breguła, ja-
ko członek RN zgłaszając ten wnio-
sek, dokonał analizy pracy poszcze-
gólnych członków RO. Przecież więk-
szość członków RO to osoby, które są 
bo są, a nawet w większości nie bio-
rą udziału w posiedzeniach i pracach 
RO, co udowodniła skarga zamiesz-
czona w rubryce „Dyżur redaktora” te-
go samego numeru „MS”. Z tego co 
pamiętam, to osoby odznaczone „Za-
służony dla SSM” są zwolnione z opła-
ty na rzecz funduszu remontowego 
(jeżeli się mylę, to proszę mnie spro-
stować), a jeżeli mam rację, to niedłu-
go RO staną się skupiskiem kolesi. Na 
koniec mam apel do Zarządu SSM, 
aby nie dopuścił do dewaluacji tego 
odznaczenia, bo wielu prawdziwych 
działaczy, którzy posiadają te odzna-
czenia poczuje się zawiedzionych.

Tadeusz Sieja, ul. Grunwaldzka.
ZARZĄD SSM: Wniosek p. Bro-

nisława Breguły złożony podczas 
posiedzenia Rady Nadzorczej miał 
na celu dokonanie swoistego prze-
glądu, czy wśród Członków, którzy 
ostatnio zakończyli działalność spo-
łeczną w Radzie Nadzorczej i Ra-

dach Osiedli nie znajdują się poje-
dyncze osoby spełniające kryteria 
zawarte w Regulaminie odznaki „Za-
służony dla Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej” i nie miał 
na celu uhonorowania bez wyjątku 
wszystkich tym wyróżnieniem nieza-
leżnie od ich zaangażowania i posta-
wy, czyli tzw. sztampowym potrakto-
waniem. Odznaka ta wręczana jest 
niezmiernie rzadko, po bardzo wni-
kliwym rozpatrzeniu każdej zgłoszo-
nej kandydatury.

Możemy Pana zapewnić, że zarów-
no Rada Nadzorcza Spółdzielni, jak 
i jej Zarząd nie dopuszczą do zde-
waluowania tego zaszczytnego wy-
różnienia.

Informujemy jednocześnie, że uho-
norowany odznaką „Zasłużony dla 
SSM” nie jest zwolniony z opłacania 
funduszu remontowego i ponosi go 
w pełnej wysokości jak wszyscy za-
mieszkali.

Otwierajcie nam drzwi!!!
Witam serdecznie!!!
Chciałam napisać do wszystkich 

mieszkańców, konkretnie na osiedlu 
„Chemik”, aby łaskawie otwierali nam 
drzwi (gdzie są euroskrzynki), kie-
dy ktoś dzwoni na domofon i umoż-
liwili roznoszenie ulotek, a szczegól-
nie gazet, które wcale nie są takie lek-
kie i jest ich do roznoszenia na tym 
osiedlu ponad 1000. Niektóre firmy 
dają ulotki do specjalnych skrzynek 
umieszczonych przed drzwiami, na-
tomiast niektóre firmy wymagają, aby 
roznosić je właśnie do euroskrzynek, 
ponieważ potem są kontrole i jeśli nie 
ma ich w euroskrzynkach, dostaje-
my upomnienia od firm, a może to się 
skończyć utratą pracy. Młodzi ludzie, 
którzy chcą sobie jakoś dorobić, mu-
szą się nadźwigać i jednocześnie na-
słuchać głupich skarg i bulwersujące-
go zachowania ludzi, którzy niekiedy 
nawet próbują szarpać tych młodych 
ludzi, byleby nie włożyli jednej gazetki 
do skrzynki. Też dostaję ulotki i otwie-
ram tym ludziom drzwi bez żadnych 
skarg itp. W końcu to ich praca, a co 
szkodzi nacisnąć jeden guzik na do-
mofonie, a później wziąć sobie tę ulot-
kę. Jeżeli ktoś nie chce tych reklam, 
to wystarczy powiedzieć „proszę nie 
wkładać pod ten czy tamten nr skrzyn-
ki”. Nie mówię tu o wszystkich miesz-
kańcach tego rejonu, ponieważ są też 

ciąg dalszy ze str. 19

ciąg dalszy na str. 22
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tacy, którzy są bardzo uprzejmi: otwie-
rają drzwi i jeszcze można sobie z nimi 
spokojnie porozmawiać o wszystkim 
i takich ludzi na pewno każdy szanu-
je i dziękujemy im za to, że są wyrozu-
miali. Ale co zrobić z takimi ludźmi, co 
pyskują, szarpią i specjalnie zamykają 
drzwi przed nosem, gdy ma się w ręku 
np. 200 ciężkich gazet?

Z poważaniem – Aneta
ZARZĄD SSM: W imieniu Czytel-

niczki prosimy o podejście ze zro-
zumieniem do treści zawartych 
w liście i umożliwienie roznoszą-
cym ulotki, gazety wejście do klatki 
schodowej w celu włożenia do euro-
skrzynek dostarczanych przez nich 
materiałów.

Dla wielu osób takich np. jak 
p. Aneta, roznoszenie gazet, ulotek 
nie jest jedynie sposobem na doro-
bienie, ale często jest jedynym źró-
dłem dochodu, bo w ten sposób za-
rabiają na życie i utrzymanie rodzin.

Szyba 
potrzebna od zaraz

Witam!
Mieszkam przy ulicy Grunwaldzkiej 

6c. Zwracam się z pytaniem do spół-
dzielni mieszkaniowej... Parę lat temu 
na klatce została wybita jedna z szyb, 
(jeszcze w starych drzwiach od we-
wnętrznej strony klatki, gdyż drzwi ze-
wnętrzne są wymienione na nowe) za 
nią została wstawiona płyta, która była 
już nawet kilka razy malowana. Miesz-
kam na parterze zaraz przy klatce. Wy-
chodząc z domu wieczorem, zawsze 
zastanawiam się, czy akurat nie stoi 
tam sobie jakiś „gagatek” (wiadomo, 
jak to dzisiaj jest z przestępczością). 
Nie wspomnę już o tym, że jest to ulu-
bione miejsce spotkań młodzieży osie-
dlowej. Podejrzewam, że brak widocz-
ności na klatkę, dzięki płycie, bardzo 
im odpowiada, bo rano znajduję tam 
tylko puste butelki po piwie.

Bardzo prosiłabym o odpowiedź: czy 
Spółdzielnia ma w planach wstawienie 
nowej szyby?

Dziękuję za informację.
Pozdrawiam – Mieszkanka

(dane do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Administracja osie-

dla „Węzłowiec” zaszkliła fragment 
nieotwieranego skrzydła i na wnio-

sek mieszkańców parteru zlikwido-
wała drugie drzwi w wiatrołapie.

Kaloryfery
mają być gorące!!!

Witam!!!
Jestem mieszkanką bloku przy uli-

cy Wyzwolenia 10b i zastanawiam się, 
którego pięknego dnia stwierdzę, że 
kaloryfery, które są u mnie w mieszka-
niu zaczną grzać tak jak powinny??? 
(dodam, że przy całkowicie otwartym 
zaworze, bo nie dla wszystkich jest 
to zrozumiałe, jak np. dla Pań, które 
pracują w administracji spółdzielni. Ich 
kompetencja i podejście do spraw loka-
torów pozostawiają naprawdę wiele do 
życzenia. Szkoda, że przy tak wielkim 
bezrobociu w naszym kraju nie można 
odszukać kilku osób, które chętnie pra-
cowałyby w administracji spółdzielni).

Ale wróćmy do sprawy kaloryferów. 
Za oknem temperatura poniżej 10 
stopni C, a moje kaloryfery w ciągu 
dnia są ledwo co letnie!!! Wspomniane 
wyżej „kompetentne” Panie stwierdzi-
ły, że moje kaloryfery są niesprawne!!! 
Śmiech na sali!!!

Niesprawny, to jest sposób rozumo-
wania osób, które są odpowiedzialne 
za ogrzewanie mieszkań oraz osób, 
które to ogrzewanie zlecają.

Widać wszyscy wychodzą z założe-
nia, że w godz. od 8.00 do 18.00 nie 
warto grzać, skoro wszyscy są w pra-
cy i nikt się nie zorientuje, że kaloryfe-
ry są zimne!!!!

Zatem informuję, że nie wszyscy są 
w pracy lub poza domem w tych go-
dzinach. Dodam, że niektórzy mają 
malutkie dzieci i jakby na to nie pa-
trzeć, w mieszkaniu musi być cie-
pło!!! Pytam zatem: co się dzieje 
z moją 100% składką za ogrzewa-
nie w okresie zimowym, którą regu-
larnie płacę za coś, czego nie mogę 
doświadczyć???!!!

Myślę, że byłoby prościej zwrócić ją 
lokatorom, a każdy z nich zrobi sobie 
na środku pokoju ognisko, co będzie 
zdecydowanie lepszym sposobem na 
ogrzanie każdego mieszkania!!!!!

Zważywszy, że jest godzina 15.20 
i treść tego e-maila zostanie przeczy-

tana dopiero w dniu jutrzejszym da-
ję spółdzielni oraz ciepłowni czas do 
końca jutrzejszego dnia na rozwikła-
nie zagadki:

Dlaczego w naszych mieszkaniach 
jest zimno w ww. godzinach.

Od 30. 10. 2008 r. kaloryfery po od-
kręceniu na max mają być GORĄCE!!!

Pozdrawiam
Lokatorka (dane do wiad. red.)

ZARZĄD SSM: Trudno nam się od-
nieść do zarzutu o braku kompe-
tencji i niewłaściwym podejściu do 
mieszkańca, nie znając szczegółów 
co do przebiegu, jak i sposobu zała-
twienia Pani interwencji. W celu wy-
czerpującego przedstawienia sprawy 
zapraszamy Panią do złożenia wizy-
ty w Zarządzie SSM, gdzie Prezes lub 
jego Zastępcy w każdy poniedziałek 
od 12 do 17 przyjmują mieszkańców 
w ramach skarg i wniosków.

Wyjaśniając sprawę jakości ogrze-
wania, informujemy, że zgodnie 
z przepisami Prawa energetyczne-
go w naszym kraju obowiązuje sys-
tem ogrzewania ilościowo-jakościo-
wy. Podawana temperatura czynnika 
grzewczego dochodzącego do bu-
dynków zależna jest od ilości mocy 
zamówionej i temperatury zewnętrz-
nej w taki sposób, aby zapewnić 
w mieszkaniu temperaturę zgodną 
z normą, tj. minimum 18 maksimum 
20 stopni Celsjusza. Do uzyskania 
takich temperatur w mieszkaniu do-
stosowuje się na etapie projektowa-
nia moc zainstalowanych w miesz-
kaniu grzejników.

Informujemy również, że zgodnie 
z obowiązującą Tabelą temperatur 
np. przy temperaturze zewnętrznej 
plus 10 °C, temperatura grzejników 
winna wynosić w ich górnej części 
39,2 °C, a w dolnej ledwie 34,8 °C. 
Wartości te zmieniają się w zależ-
ności od temperatury zewnętrznej 
i np. przy minus 20 °C, zachmurzeniu 
zmiennym i prędkości wiatru 3 do 
8 m/sek wynoszą odpowiednio: na 
zasilaniu 95 °C i na powrocie 70 
stopni Celsjusza.

Podając powyższe parametry, in-
formujemy, że ŻĄDANIE, ABY KALO-
RYFERY BYŁY GORĄCE przy tem-
peraturach powyżej 0 °C JEST NIE-
REALNE.

ciąg dalszy na str. 24

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
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Dodatkowo informujemy, że przy 
temperaturze +12°C grzejniki mają 
prawo być zupełnie zimne.

Możemy Panią stanowczo zapew-
nić, że nikt nie wychodzi z założe-
nia, że w godzinach, gdy większość 
jest w pracy, to nie warto grzać. Jest 
to zupełnie nieuprawniony wniosek 
graniczący z pomówieniem.

Od redakcji: Tabelę temperatur 
i tekst Letnie kaloryfery, publikujemy 
na str. 26 i proponujemy zapoznać się 
z nią.

Za parkanem  
głęboki wykop

Witam!
Chciałam się zapytać, czy faktycznie 

nie było innej możliwości ogrodzenia 
budowy, którą rozpoczęto przy bloku 
na ul. Grunwaldzkiej 16. Jest dla mnie 
zadziwiającym, że chodnik, który do-
piero 2 lata temu został tam zbudo-
wany został zagrodzony płotem, tym 
bardziej, że wątpię, iż budynek, który 
nagle zaczął tam powstawać, będzie 
sięgał aż do ogródków pod blokiem 
Grunwaldzkiej 14, jak zostało posta-
wione ogrodzenie. Zwracam się więc 
z serdeczną prośbą przez gazetkę do 
Spółdzielni o udostępnienie chodnika 
mieszkańcom i przesunięcie ogrodzeń 
tak, aby można było, jak do tej pory, 
przejść tamtędy do sklepów.
Dziękuję – M. J. - dane do wiad. red.
ZARZĄD SSM: Niedawno SSM 

rozpoczęła budowę ostatniego 
w tym rejonie budynku wielorodzin-
nego o 9 mieszkaniach. Inwesty-
cja stanowi niewątpliwe utrudnienie 
i stwarza uciążliwość dla zamiesz-
kałych w jej sąsiedztwie, za co Za-
rząd SSM przeprasza. Informujemy, 
że budowa winna zostać zakończo-
na najpóźniej w lipcu 2009 r. a te-
ren wokół budynku uporządkowa-
ny i zagospodarowany najdalej w IV 
kwartale przyszłego roku.

Postawione na części chodni-
ka ogrodzenie, o którym pisze Czy-
telniczka „MS”, zostało usytuowa-
ne w tym miejscu na czas prowa-
dzonych robót ziemnych związa-
nych z wykonaniem przyłącza ka-
nalizacyjnego (głęboki wykop ok. 
5 m) i w celu zapewnienia bezpie-
czeństwa musi tam pozostać do za-
kończenia tych prac. Niezwłocznie 
po wykonaniu przyłącza i zasypa-
niu wykopu teren zostanie uporząd-

kowany, a chodnik udostępniony 
w jak najkrótszym czasie.

Ukrócić przejazdy 
ciężkich pojazdów

Na ul. Grunwaldzkiej parkują i prze-
jeżdżają samochody, które przekra-
czają 2,5 tony wagi! Odpowiednie służ-
by nic nie robią wobec tych wykroczeń 
drogowych. Przez to brakuje miejsca 

do parkowania dla przepisowych sa-
mochodów o masie do 2,5 tony.

Proszę nie podawać moich danych.
ZARZĄD SSM: E-mail Czytelnika 

kierujemy do służb odpowiedzial-
nych za bezpieczeństwo i ruch dro-
gowy z przekonaniem, że dołożą 
maksimum starań, by wyelimino-
wać takie przypadki.

Ciecz wyparowała…
Siemianowice 2008. 10. 06

Redakcja G.W.M.S.S.M. 
„Moja Spółdzielnia”

Szanowny „Zarządzie SSM”
Kierowanie mojej uwagi pod adre-

sem jak w tytule jest, jak przypusz-
czam, troszeczkę na wyrost obciąża-
niem tego gremium rozsądnych ludzi 
o… no, o co? Pozwolę sobie pozosta-
wić do wyboru osobie, która pod „au-
spicjami” SSM odpowiada na niektóre 
uwagi Członków Spółdzielni, czyniąc 
to na łamach czasopisma „Moja Spół-
dzielnia”. Wracając do meritum spra-
wy, chodzi konkretnie o temat: Ciecz 
wyparowała z elektronicznego p.k.o.

Szanowna/y Pani/Panie
Czy wiecie Państwo, w jakim prze-

dziale wieku była ta „mieszkanka”, ja-
kie wykształcenie posiadała ta osoba, 
czy potrafi ona odróżnić kolbę od kor-
by, a może, jak wiele Pań swoje za-
interesowania ogranicza do… A mo-
że jest ona filologiem - np. języka chiń-
skiego, może Pani/Pan wiecie: co to 
jest dwufluorochlorobromometan, któ-
ry to szkodliwy związek wozicie Pań-
stwo, może jeszcze do dzisiaj w samo-
chodzie, a może – lecz tego byłoby za 
dużo - cel tego artykułu jest wspania-
ły, gdyż ten sam problem jest zapewne 
u setek mieszkańców waszych zaso-
bów mieszkaniowych, co również sami 
potwierdzacie w drugiej części waszej 
odpowiedzi słowami „Po ociepleniu bu-

dynku na życzenie lokatorów odcięto… 
itd. A więc zaczęto, jak to sugerowali-
ście w prasie siemianowickiej „Racjo-
nalnie korzystać z ogrzewania, wody 
i gazu” i nie podwyżki gazu są utrapie-
niem użytkowników, lecz fakt, że Cie-
płownia Chorzów sprzedaje ciepło za 
70 % ceny, którą my płacimy. Kto zja-
da 130 % naszych opłat. Nie próbuj-
cie usprawiedliwiać kogokolwiek, gdyż 
mieszkając na osiedlu Chemik, wiem 
co przez 42 lata remontowano w tym 
temacie. Jakie pensje mają pośredni-
cy w tym zakresie, którzy mnożą się 
jak grzyby po deszczu (a nie z powodu 
zbyt szczelnych okien, o czym wiedzia-
ły już nasze babcie). Jeśli te 130% mu-
simy płacić, to chcielibyśmy, aby by-
ły one wydatkowane RACJONALNIE, 
tzn. 10% na pensje, a 120% na remon-
ty. I chcielibyśmy, jako spółdzielcy do 
rozliczeń tych pieniędzy mieć „wgląd.”

Jest i drugi aspekt tej sprawy, a mia-
nowicie, racjonalne korzystanie z ener-
gii cieplnej. Jaka może być większa ra-
cjonalność korzystania „z tego czegoś”, 
jak elektroniczny nadzór nad elektro-
nicznym p.k.o., który to nadzór, prak-
tycznie trzyma 2/3 grzejników przez 
dwa miesiące na „0”, a liczba mierzo-
nych, przepraszam wykazanych jedno-
stek pomiarowych… przepraszam, in-
formacyjnych, wzrosła na tych wskaź-
nikach, kolejno o 70 i 43… jednostek, 
które są jednak podstawą do nali-
czania „biletów narodowego banku”, 
jako opłaty za zużytą energię ciepl-
ną, a temperatura w tych pomieszcze-
niach nigdy nie przekroczyła 18 stopni 
Celsjusza. Jaką do jasnej… mamy za-
stosować jeszcze oszczędność w ra-
cjonalnym korzystaniu z czegoś, cze-
go się już więcej zakręcić nie da. Niech 
nikt już nie próbuje mnie przekonywać, 
że korzystam z ciepła, które zużywa 
mój sąsiad z góry lub z dołu. Rozlicze-
nia z nimi, dokonuję sam, jeżeli jest to 
konieczne, a swoje rachunki pokrywają 
regularnie. I tutaj należą się SSM ser-
deczne podziękowania za ocieplenie 
ścian, gdyż znikły nam, bez pożywki 
grzyby i staramy się zaoszczędzić na 
kawę, raz w tygodniu na śniadanie.

I na zakończenie również coś miłe-
go. W dniu dzisiejszym, po dłuższym 
okresie oczekiwana wspartego wielo-
krotnymi przypominaniami o proble-
mie, co czyniłem z wielką przyjemno-
ścią chociażby ze względu na uprzej-
mość pań z kierownictwa i sekretaria-

ciąg dalszy ze str. 22

ciąg dalszy na str. 28
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T a b e l a  t e m p e r a t u r y  9 5 / 7 0  ° C
Zachmurzenie zmienne. Prędkość wiatru 3-8 m/s

Temperatura 
zewnętrzna

°C

Temperatura 
zasilania

°C

Temperatura 
powrotu

°C
1 2 3

-20 95,0 70,0

-19 93,4 69,1

-18 91,8 68,2

-17 90,2 67,3

-16 88,6 66,4

-15 86,8 65,3

-14 85,0 64,2

-13 83,2 63,1

-12 81,4 62,0

-11 79,6 60,9

-10 77,8 59,8

-9 76,0 58,7

-8 74,2 57,6

-7 72,4 56,5

-6 70,6 55,4

-5 68,7 54,2

-4 66,8 53,0

-3 64,9 51,8

-2 63,0 50,6

-1 61,1 49,4

0 59,2 48,2

1 57,3 47,0

2 55,4 45,7

3 53,5 44,4

4 51,6 43,1

5 49,7 41,8

6 47,6 40,4

7 45,5 39,0

8 43,4 37,6

9 41,3 36,2

10 39,2 34,8

11 37,1 33,4

12 35,0 32,0

20 i 21 listopada br. na czterech ślą-
skich osiedlach rusza pierwszy Ślą-
ski Turniej Gier JAMBOX TV. Roz-
grywki są organizowane przez cyfro-
wą telewizję kablową JAMBOX z oka-
zji Światowego Dnia Telewizji. Od 3 li-
stopada br. na stronie organizatora moż-
na rejestrować się do turnieju. Gracze 
z osiedli w Katowicach, Radzionkowie 
oraz Siemianowicach Śl. będą rywalizo-
wać on-line przez telewizory podłączone 
do sieci telewizji kablowej JAMBOX.

Śląski Turniej Gier JAMBOX TV, to 
pierwsza taka inicjatywa w regionie. W tur-
nieju będą rywalizowały ze sobą cztery 
osiedla z aglomeracji śląskiej.  20.11. bę-

dą rywalizować uczestnicy z osiedla Ty-
siąclecia w Katowicach oraz z Radzion-
kowa. Z kolei 21. listopada zmierzą się 
ze sobą gracze z osiedla Giszowiec 
w Katowicach oraz z Siemianowic Śl., 
którzy mogą swych sił spróbować 
m.in. w DK „Chemik”, gdzie do dys-
pozycji będą mieli 4 stanowiska. Tytuł 
Mistrza zostanie przyznany w dwóch ka-
tegoriach: najlepszego osiedla oraz naj-
lepszego gracza. Wyniki turnieju zosta-
ną ogłoszone 21 listopada br. na stronie 
organizatora. Na uczestników czekają 
atrakcyjne nagrody m.in. Playstation Por-
table oraz odtwarzacze MP4.

- Poprzez turniej chcemy dowieść, że 
rozrywka w odbiorniku telewizyjnym to 
coś więcej niż programy TV. Interaktyw-
ne gry JAMBOX TV dają możliwość na-
szym abonentom prowadzić własne roz-
grywki, z sąsiadem, rodziną czy przyja-
ciółmi, nie wychodząc z domu. Świato-
wy Dzień Telewizji, obchodzony 21 li-
stopada, to doskonała okazja, by poka-
zać mieszkańcom naszego regionu, jak 
wygląda nowoczesna telewizja trzeciej 
generacji – mówi Łukasz Sukiennik, 
dyrektor marketingu JAMBOX.

W turnieju może wziąć udział każdy, kto 
ma na to ochotę. W tym celu należy zare-
jestrować się na stronie www.jambox.pl

L e t n i e  k a l o r y f e r y
Co jakiś czas pojawiają się pytania, dlaczego w po-

godne dni z temperaturą plus kilkunastu stopni ka-
loryfery są chłodne, a w domu nie jest ciepło i przeby-
wającym w mieszkaniu dokucza chłód.

W ślad za nimi wysnuwane 
są wnioski, że postępuje się 
tak celowo, w imię jakichś 
tam ukrytych interesów. Mó-
wi się przy tym, że kiedyś to 
trzeba było okna otwierać, 
bo tak było gorąco. To kiedyś 
raczej już nie wróci. Nikt z fe-
rujących takie wyroki nie za-
stanawia się nad ich absur-
dalnością, bo przecież wy-
twórca ciepła chce go sprze-
dać jak najwięcej, czyli ogra-
niczając dostawę, działałby 
na własną szkodę.

Głosy o chłodzie w miesz-
kaniu nieco nasilają się 
w chwili, gdy budynek zosta-
nie ocieplony, a na zewnątrz 
temperatura jest znacz-
nie powyżej zera w dzień, 
a w nocy spada o kilka, kil-
kanaście stopni.

Powody takich sytuacji są 
co najmniej dwa. Zastrzega-
my, że prezentujemy je bar-
dzo skrótowo.

Pierwszy
to przyjęty w Polsce sys-

tem ogrzewania ilościowo-
-jakościowy i stojąca na je-
go straży precyzyjna auto-
matyka uwzględniająca tzw. 
krzywą grzania. Już zatem 
na etapie wytwarzania cie-
pła w elektrociepłowni w od-
niesieniu do temperatury ze-
wnętrznej określa się tem-
peraturę wysokiego para-
metru zasilającego położo-
ne gdzieś tam stacje wy-

mienników z uwzględnie-
niem jej spadku na trasie 
i prędkości przepływu. Da-
lej temperatura dostarcza-
nego do kaloryferów cie-
pła, a jest to już niski para-
metr, również zależna jest 
od temperatury zewnętrznej 
i to do niej „stacja wymien-
ników dobiera” temperatu-
rę czynnika grzewczego do-
pływającego do kaloryferów. 
W tabeli temperatur wyka-
zana jest zależność tempe-
ratury na grzejniku w odnie-
sieniu do temperatury ze-
wnętrznej. Ustalone warto-
ści dodatkowo uwzględnia-
ją zachmurzenie i prędkość 
wiatru, bo te czynniki rów-
nież mają znaczenie.

Uwaga: Podane warto-
ści dotyczą zapewnienia 
w mieszkaniu temperatury 
zgodnej z normą, tj. od 18 
do 20°C.

Drugi…
to docieplenie domów. Ja-

koś zapominamy, że dobro-
dziejstwo ocieplenia budyn-
ków działa w dwie strony: 
ciepło nie ucieka z pomiesz-
czeń przez ściany, ale też 
i nie dostaje się do środka 
przez te ściany – one się po 
prostu mniej, bądź wcale nie 
nagrzewają z zewnątrz. Dom 
za sprawą ocieplenia staje 
się swoistym termosem, któ-
rego zasada działania jest 
powszechnie znana. pes

Ś l ą s k i  Tu r n i e j  G i e r
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tu, administracji osiedla Chemik, na-
stąpiło przekazanie placu budowy na 
wykończenie obejścia przy głównym 
wejściu do budynku i wjazdu do gara-
żu przy ulicy Zgrzebnioka 35.

W imieniu własnym 42-letni
mieszkaniec osiedla „Chemik”

Zygmunt Orlinski
Od redakcji: Frapuje nas liczenie, 

bo nie bardzo wiemy, dlaczego ca-
łość przyjęła postać 200%. Zastana-
wia także lekkość w pominięciu związ-
ku przyczynowo-skutkowego, tj. wzro-
stu ceny za gaz, ciepło z ponoszony-
mi w następstwie tego wzrostu opła-
tami indywidualnymi. Na łamach „MS” 
już dawno pisaliśmy, że przyjdzie 
czas, gdy więcej zaoszczędzić się nie 
da, a oszczędnością będą pieniądze, 
których w ogóle nie dopłacimy lub do-
płacimy je minimalnie przy zachowa-
niu dotychczasowego komfortu ogrze-
wania. Nikt nie jest w stanie wyobrazić 

sobie, ile płacilibyśmy za ciepło przy 
obecnych cenach, gdyby jego zużycie 
było na poziomie lat minionych, kie-
dy to w mieszkaniach często było jak 
w Afryce. Pierwszy raz myśl taką prze-

kazaliśmy bodajże 9 lat temu z chwi-
lą, gdy ciepło stało się towarem. Ba, 
już wtedy sygnalizowaliśmy, że w na-
stępstwie wyczerpania się możliwo-
ści oszczędzania nadejdzie czas rozli-
czania zużytego ciepła w stosunku do 
powierzchni. Nas również irytują pew-
ne składniki w rachunkach za prąd, 
gaz, wodę. Te składowe stałe, zmien-
ne itd. Frustracja z tego tytułu rośnie, 
bo przecież założeniem oszczędzania 
ciepła, energii, innych mediów jest po-
zostawienie w naszych portfelach pie-
niędzy - po to przecież decydujemy 

się na oszczędzanie, ale zmiany cen 
zjadają te oszczędności i nam się wy-
daje, że nie uzyskujemy efektu. Roz-
goryczenie rośnie tym bardziej, że ma-
my do czynienia z odwrotnym zjawi-
skiem: im bardziej oszczędzamy, tym 
większa staje się cena jednostkowa. 
Dodatkowo nie następuje wzrost do-
chodów, szczególnie emerytów.

Piszemy te kilka zdań nie po to, by 
polemizować – ilość wątków wzajem-
nie się przenikających jest zbyt duża 
– lecz by wskazać na złożoność za-
gadnienia.

xNataliax
Hutnicza, Sobieskiego, 

boisko
Pani e-mail otrzymaliśmy w chwili 

zamykania bieżącego wydania i prze-
kazaliśmy go rzecznikowi prasowemu 
UM Siemianowice Śląskie z prośbą 
o odniesienie się do poruszonych kwe-
stii i zawartych przemyśleń, uwag.

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 032-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

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

ciąg dalszy ze str. 24
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A przed nami andrzejki
Za kilkanaście dni andrzejki, lanie 

wosku i koniec czasu zabaw i swa-
woli przed adwentowym postem. Na 
andrzejkową zabawę, poza „podgląda-
niem” przyszłości, proponujemy kilka 
przepisów na coś dla ciała.

Frywolne śliweczki
6 suszonych śliwek bez pestek, pół 

filiżanki sherry lub białego wytrawnego 
wina, łyżka posiekanych orzechów la-
skowych, szczypta świeżo startej gał-
ki muszkatołowej, 3 cienkie plasterki 
boczku, wykałaczki koktajlowe. Śliw-
ki namoczyć przez 2 godziny w sherry, 
odsączyć na bibułce i napełnić odro-
biną posiekanych orzechów. Każdą 
owinąć przekrojonym wzdłuż plastrem 
boczku i zapiec 8-10 minut w piekarni-
ku - w wysokiej temperaturze.

Faszerowane kajzerki
4 kajzerki, 25 dag grzybów (leśnych 

lub pieczarek), 4 jaja, duża cebula, 
15 dag startego żółtego sera, masło, 
sól, pieprz. Skroić wierzchy z bułek, 
wydrążyć środki. Każdą bułkę nasma-
rować wewnątrz masłem. Oczyszczo-
ne grzyby i cebulę drobno pokroić, 
usmażyć i przyprawić. Do zagłębienia 
każdej bułki włożyć trochę nadzienia, 
wbić po jednym jaju i posypać żółtym 
serem. Wstawić do gorącego piekarni-
ka. Piec 20 minut.

Przystawka z jabłek i boczku
1 kg jabłek, 20 dag wędzonego bocz-

ku, majeranek lub kminek. Boczek po-
kroić w drobną kostkę, stopić w dużym 
rondlu, wyjąć skwarki. Jabłka obrać ze 
skórki, wyjąć gniazda nasienne i pokro-
ić na drobne cząstki. Ostrożnie włożyć 
do gorącego tłuszczu i, ciągle miesza-
jąc, dusić, aż staną się szkliste. Wtedy 
dodać majeranek lub kminek, skwarki 
i wymieszać. Odstawić z ognia. Poda-
wać na ciepło z chlebem.

Parówki w cieście
25 dag mąki, 10 cienkich parówek, 

2 dag drożdży, łyżka mleka, 2 łyżki 
śmietany, jajo, łyżka oleju, łyżeczka 
cukru, sól. Do mąki dodać drożdże roz-
mieszane z mlekiem, cukrem, śmieta-
nę, żółtko, olej i odrobinę soli. Wyrobić 
ciasto i rozwałkować na cienki placek. 
Parówki obrać z osłonek. Posmaro-
wać placek lekko spienionym białkiem, 
pokroić na paski szerokości 2 cm. Na 
każdym pasku położyć parówkę i spi-
ralnie owinąć ją ciastem. Luźno ułożyć 
na blaszce wysmarowanej tłuszczem, 
posmarować resztą białka. Upiec na 
złoty kolor. Podawać z keczupem.

Ludzie spod znaku 
Barana nie są zbyt 
pamiętliwi. Gdy im 
się ktoś narazi, od 

razu w oczy powiedzą mu, o co cho-
dzi. Potem są skłonni do kompromi-
sów. Tym bardziej, jeśli ten ktoś potra-
fi Barana przekonać, że tak naprawdę 
nie miał złych intencji.

Byk jest życzli-
wy ludziom i trudno 
mu się narazić. Jeśli 
jednak ktoś postą-

pi z nimi paskudnie, potrafi na długo 
odsunąć się od tego człowieka. A jeśli 
kontakty zostaną ponownie nawiąza-
ne, nie jest to już to samo. Lepiej, by 
do konfliktów nie dochodziło.

Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Bliź-
niąt, postępujesz tro-
chę niekonsekwent-

nie. Komuś, kogo lubisz, jesteś skłon-
ny wiele wybaczyć, dla innych bywasz 
przesadnie surowy. Każdy może jed-
nak liczyć, że prędzej czy później mu 
wybaczysz.

Raka można bar-
dzo łatwo urazić 
i każdą sytuację kon-
fliktową ogromnie 

przeżywa. Zazwyczaj cierpi w samot-
ności. Rak nawet, jeśli już komuś wy-
bacza, nie potrafi rozmawiać o konflik-
towej sprawie, co utrudnia ponowne 
nawiązanie kontaktu z tą osobą.

Pan Lew jest przy-
chylny ludziom i nie 
dopuszcza do siebie 
myśli, że ktoś celowo 

może chcieć mu zaszkodzić. Gdy na-
rasta konflikt, zawsze gotów jest do 
szczerej, długiej rozmowy, w czasie 
której on zazwyczaj powie pierwszy – 
no, to chodźmy na piwo.

Ludzie spod tego 
znaku są zazwyczaj 
zbyt zajęci sobą, że-
by analizować po-

stępowanie innych. Swoim krewnym 
i przyjaciołom są skłonni wybaczyć. 
Tym bardziej, jeśli dana osoba szcze-
rze przyzna, że popełniła błąd.

Wagi bardzo nie 
lubią, jeśli ktoś jest 
wobec nich nielojal-
ny. W takiej sytuacji 

odsuwają się od tych ludzi i bardzo 
trudno jest odzyskać ich zaufanie. 
Tym trudniej, im bardziej poprzednio 
ufały temu człowiekowi.

Uważaj, żeby Skor-
pionowi nigdy i w ni-
czym nie podpaść. 
Skorpiony nie wyba-

czają i zrobią wszystko, żeby Ci od-
płacić „pięknym za nadobne”. A, że 
bywają w tym względzie bardzo pomy-
słowe, lepiej się im nie narażać.

Strzelcy lubią ludzi, 
mają do nich życz-
liwy stosunek. Zro-
bią wszystko, żeby 
ewentualny konflikt 

załagodzić. Gdy jednak to się nie uda-
je, po prostu odsuwają się od takiego 
człowieka i to już na zawsze.

Na wspaniałomyśl-
ność Koziorożca za-
wsze możesz liczyć, 
pod warunkiem, że 

sprawa jest drobna i nie dotyczy pro-
blemów dla niego najważniejszych. 
No i… jeśli przykra sytuacja zdarzyła 
się raz, no, może dwa razy.

Spokojny, rzeczowy 
pan Ryba każdą kon-
fliktową sprawę po-
traktuje indywidual-

nie. Jeśli ktoś go mocno dotknął, trud-
no mu wybaczyć, jeśli idzie np. o róż-
nicę zdań, machnie ręką i będzie kon-
tynuować przyjaźń czy znajomość.

Pan Wodnik w bła-
hych sporach czy 
zatargach wiele mo-
że wybaczyć, z wy-

jątkiem jednego, na pewno nie daruje 
zdrady małżeńskiej. W takiej sytuacji 
może nawet żądać rozwodu i zapew-
nienia o miłości nic nie pomogą.

Czy umiesz 
wybaczać?
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Zabronienie komuś 

czegoś; 8. Sława, rozgłos; 9. Państwo 
mające identyczną flagę co nasze 
Siemianowice Śl; 10. Cichy odgłos; 
11. Korba w gwarze śląskiej; 12. Wy-
ciąg z gotowanych ziół; 13. Pospoli-
ta ryba morska; 14. Workowate za-
kończenie sieci; 16. Indianin z Atapa-
sków; 19. Złoty w herbie Siemianowic 
Śląskich; 20. Żona radży; 21. „Drzwi” 
do czołgu; 22. Nic; 23. Uskrzydlo-
ny nagusek; 28. Obsadzony kwiata-
mi w ogrodzie; 31. Podnośnik; 32. Fi-
gielek; 33. Kwiaty bez zapachu; 
34. Z pajęczaków; 35. Faza Księżyca; 
36. Z niego szyby lub butelki; 37. Od-
miana jabłoni renety.

PIONOWO: 1. Fryzura na wymianę; 
2. Cukierek w gwarze śląskiej; 3. Pod-
stawowy warunek; 4. Dużo praktycz-
niejsza od aparatu fotograficznego; 
5. Uczucie wielkiego przerażenia; 
6. Wybawca; 7. Natręt, nieproszony 
gość; 14. Główka maku z nasiona-
mi; 15. Trąba powietrzna; 17. Po ślą-
sku: parasol; 18. Dzielnica Siemiano-
wic Śląskich; 24. Mały most; 25. Bie-
głość nabyta przez długą praktykę; 
26. Młoda kaczka nieumiejąca jeszcze 
latać; 27. Rodak; 28. Karambol, wypa-
dek drogowy; 29. Dział fizyki, nauka 
o świetle; 30. Potrawa z bitego i sma-
żonego mięsa bez kości.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 29 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy prze-

syłać do 19 XI 2008 r. – na adres 
SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 z do-
piskiem Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – Krzyżówka nr 11/2008. Na-
grody za rozwiązaną krzyżówkę nr 
10/2008 z hasłem – Złota polska je-
sień, otrzymują:

Danuta BARZANTNY, zam. ul. Sta-
wowa 7;

Jan SZWACH, zam. Okrężna 4;

Anna ALESTRA, zam. ul. Ryszarda 
Gansińca 7.

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do działu 
GZM po odbiór nagród. Nagrodę głów-
ną, kolację dla 2 osób - ufundowa-
ła Restauracja „TELE CATERING”, 
ul. K. Świerczewskiego 31. Fundatorem 
pozostałych nagród jest Siemianowic-
ka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Ojciec wraca z wywiadówki i z dale-
ka woła do syna: 

- Aha, teraz wiem wszystko! 
- Tak? To, w którym roku była bitwa 

pod Chocimiem? 
  

Po pierwszej nocy w hotelu gość 
schodzi do recepcjonisty i mówi: 

- W kanapie, w naszym pokoju jest 
mnóstwo pluskiew!!! 

- No coś takiego, to niemożliwe prze-
cież trzy razy ją wyrzucałem i co te be-
stie znowu ją przyniosły? – odpowiada 
zdziwiony recepcjonista! 

  
Rozmawiają dwie koleżanki: 
- Wiesz, wczoraj musiałam aż trzy ra-

zy przesiadać się w parku. 
- A co, nagabywał cię ktoś? 
- Dopiero za trzecim razem... 

  
W domu państwa Kowalskich dzwoni 

telefon. Odbiera ich najmłodszy syn. 
- Czy to numer 222-94-387? 
- Tak. A jak Pan zgadł? 

  
Sprawa rozwodowa. 
- Co zarzuca pani mężowi twierdząc, 

że nie interesował się domem? – py-
ta sędzia. 

- Kiedy po czterech latach małżeń-
stwa poprosiłam, żeby przyniósł wę-
giel, spytał gdzie jest piwnica. 

  
- l jak ci się udała pierwsza rand-

ka z Teresą? pytają Kowalskiego ko-
ledzy. 

- Połowicznie. 
- Co to znaczy?
- Ja przyszedłem, a ona nie. 
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Konkurs „Czy znasz „MS”?
Do redakcji „Mojej Spółdzielni” trafiła tylko jedna prawidło-

wa odpowiedź na wszystkie 5 pytań w konkursie ogłoszo-
nym z okazji 15-lecia gazety. Jej autorką jest pani Krysty-
na Nowak z os. „Bańgów”. Gratulujemy wiedzy dotyczącej 
życia Spółdzielni i znajomości „MS”. Zapraszamy po odbiór 
nagrody podczas jednego z listopadowych Dyżurów Redak-
tora w poniedziałek, w godz. 15.30-16.30 do siedziby SSM 
przy ul. Westerplatte 20, pokój nr 5. mig

Mikołajki – zapraszamy

Ostatnie tygodnie sprzyjającej 
robotom remontowym jesien-

nej aury administracja osiedla „Tu-
wima” wykorzystuje na wykonanie 
szeregu prac poprawiających este-
tykę i komfort zamieszkania. Do nich 
należy modernizacja parterów budyn-
ków przy ul. Wojciecha Korfantego 
2 i 4. Roboty te rozpoczęły się od po-
malowania całych klatek schodowych 
oraz zamontowania czujników rucho-
wych, do których podłączono instala-
cję oświetleniową. Natomiast na par-
terach budynków, do wysokości lam-

perii, kładzione są płytki. Podobne, no-
we płytki ceramiczne w czerwonym ko-
lorze, ozdobią ściany przed wejściem 
do domów. ADM „Tuwima” dokona też 
modernizacji instalacji domofonowych 
oraz wymieni drzwi do bloków. 

Podobne prace realizowano wyko-
nywano w budynku przy ul. Walerego 
Wróblewskiego 26 – 32 na os. „Wę-
złowiec”.

Miejmy nadzieję, że odnowione do-
my posłużą lokatorom jak najdłużej 
i nie staną się obiektem zainteresowa-
nia okolicznych grafficiarzy.

P o t r z e b n e  n o w e  p a r k i n g i
Gdyby tak pokusić się o listę najbar-

dziej oczekiwanych przez miesz-
kańców prac remontowych i moder-
nizacyjnych na osiedlach, to z pewno-
ścią na jednym z pierwszych 
miejsc uplasowałaby się bu-
dowa nowych parkingów dla 
samochodów osobowych.

Te oczekiwania spółdziel-
ców nikogo nie dziwią, gdyż 
z roku na roku przybywa po-
jazdów. Coraz częściej prze-
ciętna rodzina Kowalskich ma 
już nie jeden, a dwa, a niekie-
dy trzy samochody, w przy-
padku, gdy dorosłe dziecko 
dojeżdża do pracy czy na 
studia. Ponadto, okazuje się, 
że parkingi budowane w okresie PRL-
-u często były tak projektowane, by nie 
ułatwiać życia tym szczęśliwcom, któ-
rzy jakimś sposobem zostawali właści-
cielami czterech kółek.

Od kilku więc lat Spółdzielnia sta-
je przed trudnym zadaniem rozbudo-
wy i przystosowania parkingów do ak-
tualnych potrzeb mieszkańców. Zada-
nie to jest trudne, bo są miejsca, gdzie 
już nic nie da się zrobić w tym wzglę-
dzie. Przy okazji dokładnie rozważa się 
możliwość zmniejszania pasa zieleni, 
zwężenia chodników tak, by wygospo-
darowywać dodatkową przestrzeń pod 
nowe miejsca postojowe i drogi dojaz-
dowe. Trzeba też pamiętać o obowią-

zujących przepisach przeciwpożaro-
wych nakazujących takie parkowanie, 
które umożliwia dojazd do każdej po-
sesji oraz o tak prozaicznym zadaniu, 

jak zapewnienie zieleni – wszak ta jest 
również potrzebna.

Aktualnie trwa modernizacja parkin-
gu dla samochodów osobowych przy 

ul. Jana N. Stęślickiego 3, 4, 5, 6 na 
osiedlu „Młodych”. W wyniku prowa-
dzonych prac teren ten zostanie po-
większony o kolejne miejsca postojo-

we, a cały plac będzie wyło-
żony kostką brukową. Przy 
okazji, ekipa remontowa wy-
buduje nową zatokę manew-
rową przeznaczoną dla po-
jazdów straży pożarnej i po-
gotowia ratunkowego. O pro-
wadzonych pracach miesz-
kańcy są powiadamiani po-
przez ogłoszenia na klatkach 
schodowych, ponieważ na 
czas robót nie można korzy-
stać z parkingu.

W sumie jego powierzchnia 
będzie wynosiła teraz ponad 700 m2. 
W ubiegłym roku ADM „Młodych” do-
konała wymiany oświetlenia przy tej 
ulicy. mig

Odnawianie budynków

Jedną z najbardziej znanych imprez organizowaną od 
ponad dwudziestu lat na os. „Michałkowice”, jest spo-

tkanie dzieci ze św. Mikołajem. Cieszy się ono nieustającą po-
pularnością wśród najmłodszych mieszkańców oraz ich rodzi-
ców. Rada Osiedla już dziś zaprasza na spotkanie z Mikoła-
jem, które odbędzie się w piątek, 5 grudnia o 16.00 w Gim-
nazjum nr 2 przy ul. Przyjaźni. Z pewnością, jak zwykle, zaba-
wa będzie wspaniała i nie zabraknie innych atrakcji. migs



Przypominamy, że na adres: gzm@ssm.siemianowice.com
można nadsyłać pocztą elektroniczną BEZPOŚREDNIE UWAGI, PROBLEMY

dotyczące działu GZM
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