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Co słychać… Sukces Zarządu SSMCzytaj 
w numerze:

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

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

Z sercem na Ty Wzrost o: 369, 491, 501 i 650%

Złota polska. . .

Zie lony Konkurs 2011 
– zakończony

COOPERATIVE ENTERPRISES BUILD A BETTER WORLD

Spółdzielnie budują lepszy świat

Wyjątkowo piękną i długą mamy tegoroczną jesień.

Laureaci na tradycyjnym wspólnym zdjęciu – czytaj str. 2

Dwunożne myszy wygryzły dziurę 
w siatce okalającej boisko na os. 

„Tuwima” – patrz też str. 31

Niszczymy 
dalej
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T egorocznych laureatów Zie-
lonego Konkursu było ośmiu, 

a osiedli mamy siedem. Ta nietypo-
wa ilość, większa o jeden, spowo-
dowana została tym, że przydomo-
wym ogródkiem na osiedlu „Cen-

trum” opiekują się dwie osoby.
Paweł Żmuda jeden z wyróżnio-

nych mówił jednak, że prowodyrem, 
w pozytywnym tego słowa znacze-
niu, jest p. Zofia Drabik. On jej poma-
ga i nie ukrywa, że sąsiadka skutecz-

nie go zmobilizowała do zajmowania 
się ogródkiem. A mówiąc o ich wspól-
nym już teraz hobby ubolewał, że ja-
ko społeczeństwo nie umiemy szano-
wać, że często widzi, jak ktoś prze-
chodząc musi coś urwać, kopnąć.  

Zielony Konkurs 2011– zakończony

Pan Paweł jeszcze kilka razy zabie-
rał głos. Spotkanie laureatów było nie-
zwykle sympatyczne i odbyło się w ro-
dzinnej wręcz atmosferze. Otwierając 
je Zbigniew Lekston, prezes Zarzą-
du SSM, podkreślił, że jest ogromnym 
zwolennikiem konkursu, chociaż sam 
ręki do kwiatów nie ma. Konkurs jest 
potrzebny, bo na naszych oczach za-
chodzą zmiany w wizerunku zarówno 
zasobów SSM, jak i miasta.

ciąg dalszy na str. 6
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

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

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

Wzrost o 491, 501, 650 i 369%

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu

4 października Zarząd SSM otrzymał zawiadomienie o decyzji Prezyden-
ta Miasta wypowiadającej i aktualizującej opłatę roczną z tytułu wie-

czystego użytkowania gruntu.
Decyzja dotyczy działek przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie i Władysława Rey-

monta oraz przy ul. Alfonsa Zgrzebnioka i Hutniczej.

Zgodnie z nią nastąpił znaczny 
wzrost opłat z tego tytułu ponoszo-
nych przez Spółdzielnię.

Wzrost ten wynosi dla działki:
- przy ul. Hutniczej – 369%.
- przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 

 – 491%
- przy ul. Władysława Reymonta 

– 501%
- przy ul. Alfonsa Zgrzebnioka 52 

– 650%
Tak wysoki wzrost opłat uzasadniono 

rzekomą zmianą wartości gruntu opar-

tą o stosowny operat szacunkowy.
Niezwłocznie po otrzymaniu pisma 

Zarząd SSM podjął sie interwencji i zło-
żył odwołanie do Samorządowego Ko-
legium Odwoławczego w Katowicach.

Na 8 listopada br. wyznaczono ter-
min rozprawy przed SKO. W jej trakcie 
podjęte zostanie orzeczenie czy dzia-
łanie UM w Siemianowicach jest zgod-
ne z obowiązującą ustawą.

O wyniku rozprawy i odwołania SSM 
poinformujemy w kolejnym wydaniu 
„MS” pes 

Święty Mikołaj w Michałkowicach

Od kilkudziesięciu lat, jedną 
z najbardziej znanych im-

prez odbywających się w osiedlu 
„Michałkowice”, jest spotkanie ze 
św. Mikołajem. Co roku przyciąga 
ono coraz więcej dzieciaków. Zeszły 
rok był pod tym względem rekordowy. 

Rada Osiedla i osiedlowa admini-
stracja zapraszają na kolejne spotka-

nie z Mikołajem, które odbędzie się 
w środę, 7 grudnia br. od 16.30 w mi-
chałkowickiej harcówce przy ulicy Ja-
na Hadamika. Nie zabraknie, jak zwy-
kle, dobrej zabawy i masy niespodzia-
nek. 

Zapisy do 2 grudnia br. przyjmu-
je administracja os. „Michałkowice”. 
Nie ma co zwlekać! rg
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WYKONANIE RZECZOWE
Planu remontów elewacji ze względu na wady technologiczne budynków i ubytki ciepła za 9 miesięcy 2011 roku

lp. Adres budynku

Planowana 
powierzchnia 
docieplenia 

m2

Stan zaawansowania robót Uwagi

I - DOCIEPLENIA BUDYNKÓW
I
1
2
3
4

„CHEMIK”
Walerego Wróblewskiego 51-53
Walerego Wróblewskiego 55
Walerego Wróblewskiego 55a
Niepodległości 64-66

4.650
1.080
1.080
1.800

80% termin zakończenia 15. 11. br.
100,00%

45% termin zakończenia 15. 11. br.
100,00%

Całość budynku
Całość budynku
Całość budynku
Str. zachodnia

RAZEM 8.610
II
1

„CENTRUM”
Komuny Paryskiej 3 2.500

100,00% Całość budynku

RAZEM 2.500
III
1

„TUWIMA”
Okrężna 13 1.220

100,00% Całość budynku

RAZEM 1.220
IV
1

„MICHAŁKOWICE”
Przyjaźni 24-26 1.700

70% termin zakończenia 15. 11. br. Remont elewacji

RAZEM 1.700
OGÓŁEM DOCIEPLENIA 14.030

II - ZABEZPIECZENIE ELEWACJI Z PŁYT ACEKOLOWYCH

1

2

Przyjaźni 8, 10 

Wojciecha Korfantego 1

3.060

2.200

przesunięto na rok 2012 

przesunięto na rok 2012

zabezpieczenie płyt ac. 
+ docieplenie balkonów
zabezpieczenie płyt ac. 
+ docieplenie balkonów

RAZEM 5.260
III - DOCIEPLENIE STROPODACHÓW

I
1

„CHEMIK”
Walerego Wróblewskiego 
39-41, 51-53,61-63

4.500 100,00%

RAZEM 4.500
II
1
2

„CENTRUM”
Spokojna 1-3
Michałkowicka 17-23

3.350 2012 przy dociepleniu budynku
w trakcie realizacji

RAZEM 3.350
III
1

„TUWIMA”
Wojciecha Korfantego 1-9 3.770 100,00%

RAZEM 3.770
IV
1

„MICHAŁKOWICE”
Władysława Sikorskiego 1 3.100 100,00%

RAZEM 3.100

V
1

„WĘZŁOWIEC”
Władysława Jagiełły 25, 27, 
29, 31 33, 35, 37, 39, 41

6.800 100,00%

RAZEM 6.800
OGÓŁEM DOCIEPLENIA 21.520

Najważniejszymi punktami było omó-
wienie i przyjęcia sprawozdań z reali-
zacji robót dociepleniowych oraz prac 
remontowych za 9 miesięcy br.

Komisje Rady przyjęły sprawozdania 
bez uwag, a jedynie Komisja GZM na 

swym posiedzeniu wniosła by w zesta-
wieniu rocznym ująć wszystkie zada-
nia wykonane w tym i nieplanowane, 
a wykonywane. Przedłożone sprawoz-
dania RN przyjęła. Z zadowoleniem 
przyjęto też informacje o przyspiesze-

niu dociepleń na rok 2012 r. poprzez 
rozpoczęcie robót na budynkach:

- ul. Niepodległości 64-66 – str. 
wschodnia i ul. Michałkowicka 17-23 – 
str. wschodnia i północna.

Rada dokonała także pozytywnej 
oceny działalności społeczno-kultural-
nej ze szczególnym uwzględnieniem 
„Akcji lato w mieście” prowadzonej 
przez DK „Chemik” – materiał przed-
stawimy w następnym wydaniu.

RN dokonała też wyboru biegłego 

Obradowała RN SSM

Przyjęcie sprawozdań, akcja lato
Przeprowadzone 24 października posiedzenie Rady Nadzorczej SSM mia-

ło w porządku obrad 9 punktów. Tradycyjnie poprzedzone posiedzenia-
mi w Komisjach przebiegło sprawnie i rzeczowo.



5MOJA SPÓŁDZIELNIA 11/2011

PEC narzuca warunki – my będziemy płacić! - ciąg dalszy

S u k c e s  Z a r z ą d u  S S M
Przed miesiącem prezentowaliśmy 

całą korespondencję krążącą mię-
dzy PEC Katowice (obecnie Tauron 
Ciepło) a Zarządem SSM i pisaliśmy:

„Od połowy sierpnia toczy się utarcz-
ka z PEC Katowice – główny dostaw-
ca ciepła do budynków SSM i ca-
łych właściwie Siemianowic Śląskich 
– o pozostawienie dotychczasowych 
parametrów dostarczanego ciepła. Ich 
obniżenie negatywnie odbiłoby się na 
naszych płatnościach za zużywaną 
energię cieplną.

Na takie dictum nie chcą zgodzić się 
władze SSM i zarządcy innych budyn-
ków mieszkalnych w Siemianowicach 
Śląskich. Jakby tego było mało PEC 
nie kwapi się do uwzględnienia wnio-
sku o zmniejszenie mocy zamówionej, 
a za tę moc naliczana jest całoroczna 
opłata stała – im mniej zamówimy tym 
mniej płacimy. Batalia toczy się o du-
że pieniądze.”

Teraz mamy ciąg dalszy.
Interwencja Zarządu i jednoznacznie 

negatywne stanowisko SSM, co do 
zakusów PEC spowodowały, że z ini-
cjatywy Zarządu Tauron S.A. w siedzi-
bie Zarządu SSM odbyły się rozmowy 
przedstawicieli obydwu stron, tj. Za-
rządu Spółdzielni z władzami dostaw-
cy energii cieplnej zużywanej na po-
trzeby centralnego ogrzewania i przy-
gotowania ciepłej wody użytkowej. 
W trakcie spotkania ustalono, że żą-
dania Spółdzielni dotyczące zmia-
ny – zmniejszenia – mocy zamówio-
nej zostaną zrealizowane. Zazna-
czyć w tym miejscu należy, że wnio-
sek Spółdzielni w sprawie zmniejsze-
nia mocy zamówionej został uwzględ-
niony w prawie 95%. Tauron przyjął 
wyliczenia Spółdzielni bez koniecz-
ności dokonywania jakichkolwiek do-
datkowych opracowań np. audyt ener-
getyczny. Ponadto, uzgodniono, iż 
w przyszłości przy ewentualnych ko-
lejnych wnioskach dotyczących zmia-
ny mocy zamówionej Tauron Ciepło 
nie będzie stawiał jakichkolwiek wa-
runków. Przy takiej postawie dostawcy 
ciepła obserwujemy zasadniczą zmia-
nę na korzyść odbiorców, co zdaniem 
Zarządu SSM związane jest ze zmia-

nami personalnymi w Zarządzie Tau-
ronu Ciepło i zrozumieniem, że na-
sza Spółdzielnia jest klientem wyka-
zującym się pełnym profesjonalizmem 
i rzeczowym oraz rozsądnym podej-
ściem do takiego zamawiania mo-
cy, który gwarantuje właściwy kom-

fort cieplny w mieszkaniach Członków 
SSM. Zdaniem przedstawicieli Tauro-
nu takie podejście nie jest zbyt częste 
w przypadku innych odbiorców. 

Przypomnijmy w tym miejscu, że 
Zarząd SSM zawsze uważał i nadal 
tak twierdzi, iż efektem prowadzo-
nych przez szereg lat kosztownych 
prac termomodernizacyjnych musi 
być zmniejszanie energochłonności 
i w konsekwencji zużycia energii ciepl-
nej dla potrzeb ogrzewania. Tym sa-
mym Członkowie muszą płacić mniej-
sze rachunki. Należy w tym miejscu 
zaznaczyć, że w ciągu ostatnich 10 
lat poprzez coroczne wnioski o zmia-
nę mocy zmówionej – opłaty stałej – 
udało się zmniejszyć zapotrzebowanie 
mocy na cele centralnego ogrzewania 
i podgrzania zimnej wody z 61 MW na 
nieco ponad 28 MW.

Trudno sobie wyobrazić jak wyglą-
dałyby nasze indywidualne rachun-
ki za c.o. i c.w.u., gdyby nie systema-
tyczne termomodernizacyjne działa-
nia SSM.

Podczas rozmów uzgodniono rów-
nież, że Tauron Ciepło wycofa z sądu 

skierowany przeciw Spółdzielni wnio-
sek o rzekome przekroczenie mocy 
w niektórych budynkach na osiedlu 
„Michałkowice” i tym samym odstąpi 
od odszkodowania.

Jednocześnie ustalono, że dostaw-
ca ciepła szczegółowo uzasadni swój 

wniosek w sprawie zmiany parame-
trów dostarczanego czynnika grzew-
czego wskazując na korzyści, jakie ta 
zmiana przyniesie odbiorcom. Dopóki 
Zarząd SSM nie zostanie jednoznacz-
nie przekonany o zasadności takiej 
zmiany stosunek SSM do tego wnio-
sku będzie negatywny

Na przyszłość
Niezależnie od tych ustaleń uzgod-

niono, jest to bodajże najważniej-
szy efekt spotkania, że w przyszłości 
w przypadku jakichkolwiek działań do-
stawcy w odniesieniu do odbiorcy, tj. 
SSM czynności te zostaną poprzedzo-
ne odpowiednimi konsultacjami. Takie 
rozwiązanie i uzgodnione stanowisko 
pozwoli na uniknięcie ewentualnych 
nieporozumień.

Zarząd SSM wyraża nadzieję, że 
przedyskutowane i wypracowane pod-
czas spotkania zasady współpracy 
pozwolą na równorzędne traktowa-
nie partnerów w dostarczaniu ener-
gii cieplnej.

Tauron Ciepło reprezentował za-
stępca Prezesa Grzegorz Bednarski.

pes

Efektem prowadzonych kosztownych prac termomodernizacyjnych musi 
być zmniejszanie zużycia energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania.

rewidenta do badania sprawozdania fi-
nansowego SSM za 2011 r. 

Najwięcej jednak czasu poświęcono 
dłużnikom, których zaproszono sied-
miu. Łączna kwota ich zaległości wy-

nosiła 60.474, 45 zł a w dniu obrad 
zmalała o 11.617 zł bowiem niektórzy 
zadłużeni dokonali częściowej spła-
ty zadłużenia. Rada w 3 przypadkach 
przyjęła zobowiązania zadłużonych, a 

w 4 podjęła uchwały o wykreśleniu z 
rejestru członkowskiego.

Obrady prowadził Wiesław Jaź-
wiec, przewodniczący Rady Nadzor-
czej SSM. pes
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- Siemianowice systematycznie 
zmieniają się na plus – mówił Lek-
ston – a Państwa hobby wpi-
suje się w te zmiany i dodaje 
im dodatkowego uroku. Jest 
mi bardzo miło, że mam moż-
liwość złożenia Wam gratu-
lacji z okazji podsumowania 
Zielonego Konkursu i uhono-
rowania Was mianem jego 
Laureatów i drobnymi rzeczo-
wymi nagrodami. W imieniu 
Zarządu SSM dziękuję Wam 
i wszystkim upiększającym 
budynki kwiatami, za Wasze 
piękne hobby. Wasze, jak i in-
nych pasjonatów zieleni, do-
konania zauważalne są, gdy 
tylko wejdzie się na osiedla. 
W tym konkursie nie ma zwy-
cięzców, bo wygranymi jeste-
śmy wszyscy.

Wiesław Jaźwiec – prze-
wodniczący Rady Nadzorczej 
SSM, powiedział: Spotkanie 
z Państwem, laureatami Zie-
lonego Konkursu to dla mnie 
ogromny zaszczyt i przyjem-
ność. Pozwólcie, że w imie-
niu Rady Nadzorczej złożę 
Wam podziękowania i gratu-
lacje, za Wasze podejście do 
estetyki domów i wkład pra-
cy, jaki wnosicie w poprawę 
wizerunku budynków. Na Wa-
szym hobby zyskują wszyscy, 
domy, osiedla i miasto. Ja 
również lubię kwiaty i jestem 
Wam wdzięczny za to co ro-
bicie. Życzę Wam by w przy-
szłości Wasza pasja nie zma-
lała i byście czerpali z niej jak 
najwięcej satysfakcji oraz by 
mieszkało i wiodło się Wam 
jak najlepiej.

Później rozpoczęła się luź-
na rozmowa o kwiatach i co-
dziennych sprawach. Całość 
została zdominowana dewa-
stacjami. Wspomniany już 
Paweł Żmuda nawiązał do 
słów Prezesa i zgodził się 
z jego wypowiedzią o zacho-
dzących zmianach. Nieste-
ty, zbyt często te dokona-
nia są bezmyślnie niszczone. Podob-
ne stanowisko prezentowali pozosta-
li uczestnicy i pytali m.in. p. Krzysz-
tof Glazer o zakładanie monitoringu. 
Zbigniew Lekston wyjaśniał, że SSM 

walczy z dewastacjami i nie zamierza 
się poddać nielicznej w sumie grup-
ce wandali. Oni ozdabiają ściany bo-

homazami, my je zamalowujemy. Od-
nosząc się do monitoringu zauwa-
żył, że w zasobach Spółdzielni coraz 
więcej miejsc jest objętych elektro-
nicznym okiem ale wszystkiego mo-

nitorować się nie da. Skutecznie jed-
nak możemy się zniszczeniom prze-
ciwstawić wyłącznie reagując sami 

na naganne zachowania, bo 
w nie ma możliwości, by poli-
cjant czy strażnik miejski by-
li wszędzie, na każdym kro-
ku, a kamera zastąpiła nasze 
reakcje. 

Poruszono też inne kwe-
stie. Krzysztof Glazer py-
tał, czy coś się już wyjaśniło 
z problemem ciepła, bo arty-
kuł w ostatnim wydaniu „MS” 
bardzo mu się podobał. W od-
powiedzi usłyszał, że kwestia 
ta jest jeszcze otwarta, ale 
Spółdzielnia w razie potrzeby 
będzie dochodzić swoich racji 
nawet przed sądem. 

Paweł Żmuda zabierając 
ponownie głos poruszył kwe-
stie terenu przy garażach na 
Jana Pawła II i pytał czy nie 
można coś z tam zrobić, bo 
po deszczach całość jest za-
lana. Wiesław Jaźwiec za-
uważył, że potrzeb jest jesz-
cze sporo i sukcesywnie się 
wykonuje wszelakie zadania. 
Tak jednak krawiec kraje jak 
mu materiału staje. Jolanta 
Sobek, wiceprezes Zarządu, 
zauważyła przy tej okazji, że 
pewne sprawy należy zgła-
szać na bieżąco i nie czekać 
na spotkania.

Czas przy kawie i herba-
cie mijał szybko. Wzorem lat 
ubiegłych laureaci Zielonego 
Konkursu uhonorowani zo-
stali książkami o tematyce 
ogrodniczej i o pielęgnowaniu 
kwiatów i dodatkowo talona-
mi z marketu NOMI na zakup 
5 litrowych puszek farb. Jedy-
nie laureaci z „Centrum” będą 
musieli podzielić się farbami, 
bo talon był jeden a ich dwo-
je. Talony wręczała nasza re-
dakcyjna koleżanka Urszula 
Madeja 

W spotkaniu uczestniczyli 
m.in. Marian Otczyk, wice-
prezes Zarządu ds. Technicz-
nych i Aleksandra Pradelok 

z działu GZM.
Miłe spotkanie zakończyło tradycyj-

ne wspólne zdjęcie przed budynkiem 
Zarządu SSM.

Tekst i zdjęcia: Piotr Sowisło

Zielony Konkurs 2011– zakończony
ciąg dalszy ze str. 2

Laureaci Zielonego Konkursu – 2011
Osiedle „Chemik”

- Władysław SZYDŁOWSKI, ul. Walerego Wróblewskiego 59 
 (balkon)

Osiedle „Centrum”
- Paweł ŻMUDA, ul. Jana Pawła II 17 (ogródek)
- Zofia DRABIK, ul. Jana Pawła II 17(ogródek)

Osiedle im. Juliana Tuwima
- Jan BŁASIŃSKI, ul. Hermana Wróbla 4b (ogródek

Osiedle „Michałkowice”
- Krzysztof GLAZER, ul. Władysława Sikorskiego 2b
(balkon)

Osiedle „Młodych”
- Adelajda BIENEK, ul. Walerego Wróblewskiego 2 
(balkon)

Osiedle „Węzłowiec”
- Adam MAGIERA, ul. Władysława Łokietka 2a 
(balkon)

Osiedle „Bańgów”
- Ryszard JEZIORSKI, ul. Władysława Reymonta 44 
(balkon)

Dobre rady pana Jana
My na zakończenie ogrodniczego sezonu ponownie 

przypominamy rady, jakich udzielił onegdaj Jan La-
skowski, laureat Zielonego Konkursu.

Jeszcze cały listopad można w dużych skrzynkach do-
konywać nasadzeń takich roślin jak: jałowce, tuje (ży-
wotniki), cyprysy, śnieżki czyli rośliny karłowate. Moż-
na również sadzić wszystkie rośliny cebulowe jak np. tu-
lipany, narcyzy, krokusy, hiacynty. Jako podłoża naj-
lepiej użyć pod iglaki – gotowego, a pod rośliny cebulo-
we i byliny substrat torfowy o odczynie 6 – 6,5 pH. Ta-
kie nasadzenia należy zabezpieczyć na zimę używając 
do tego celu kory z drzew iglastych. Do skrzynek dajemy 
korę mieloną. Z powodzeniem można użyć szyszek lub 
igliwia – warstwa ok. 5 cm.

Jeżeli na balkonie mamy pelargonie i chcemy je prze-
zimować, to rośliny należy krótko przyciąć i przenieść do 
pomieszczenia chłodnego... ale widnego. W lutym daje-
my je do pomieszczenia ciepłego i pozyskujemy sadzon-
ki, które zakwitną nam w maju.

Teraz należy też pamiętać o usunięciu przekwitłych 
kwiatów – na pewno nie dodają uroku balkonom. 

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

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

ZapoZnaj się Z terminem  Zachowaj harmonogram  ZapoZnaj się Z terminem

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

cym kilku miesięcy z myślą o tych, 
co planują jakieś wyjazdy, przed-
stawiamy harmonogram odczytów 
podzielników kosztów ogrzewania.

Zawiadamiamy, 
że odcZyty wykonywane będą tylko 

w godZinach popołudniowych,  
pocZątek ok. 1600,  

a w soboty od 1000.

Szczegółowe informacje znajdziecie 
Państwo na ogłoszeniach w gablot-
kach i na drzwiach wejściowych do bu-
dynku. Jednak już teraz warto zaznajo-
mić się z terminami i skonfrontować je 
z własnymi zamierzeniami i planami.

Przypominamy, że zgodnie z obo-
wiązującym regulaminem rozliczeń 
centralnego ogrzewania przewidzia-
no tylko: 

JEDEN TERMIN ODCZYTU
PODSTAWOWY ORAZ
JEDEN DODATKOWY.

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

Termin Budynek, adres

16.11.  
środa

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

Bohaterów Westerplatte 4-6;

17.11. 
czwartek

ZHP 10,11; Szarych Szeregów 3-4;  
Bohaterów Westerplatte 8-10;

18.11.  
piątek

Wojciecha Korfantego 1a-b;  
Jana N. Stęślickiego 1-3; 

Bohaterów Westerplatte 12; ZHP 9

19.11. 
sobota

Wojciecha Korfantego 1c, 4a;  
Al. Młodych 10-11; ZHP 7

21.11.
poniedziałek

Wojciecha Korfantego 2a,4b;  
Al. Młodych 12-13;  

Jana N. Stęślickiego 4; 5-6;

22.11. 
wtorek

Wojciecha Korfantego 2b-c; Al. Młodych 
1,2, 14-15; Ryszarda Gansińca 2-4

23.11. 
środa

Wojciecha Korfantego 9a;  
Al. Młodych 3-4, 8-9;  

Ryszarda Gansińca 6-7

24.11. 
czwartek

Wojciecha Korfantego 9b; ZHP 1-2; 
Al. Młodych 5-6; Ryszarda Gansińca 8-9

25.11. 
piątek

Wojciecha Korfantego 9c; ZHP 3-4;  
Al. Młodych 7; Ryszarda Gansińca 10-11;

26.11. 
sobota

Spokojna 1, 3a-c

28.11. 
poniedziałek

ZHP 5-6; Michałkowicka 17-23

12. 12.
poniedziałek

Hermana Wróbla 1a, b; 3a, b; 5a, b

13. 12.
wtorek

Hermana Wróbla 2a, b, c, d, e; 7a, b

14. 12.
środa

Hermana Wróbla 4a ,b; 7c, d

15. 12.
czwartek

Hermana Wróbla 6a, b; 8a, b; 
ks. Jana Kapicy 5

Termin Budynek, adres

16. 12.
piątek

Hermana Wróbla 6c, d; 9a, b, c

2012 rok

9. 01.
poniedziałek

M. Skłodowskiej-Curie 61; 63; 65; 67; 69a-b;
Niepodległości 26

10. 01.
wtorek

M. Skłodowskiej-Curie 71a-b; 73; 75; 77; 79a;
Niepodległości 28

11. 01.
środa

M. Skłodowskiej-Curie 79b; 83; 85; 87a-b; 89;
Niepodległości 22; 24

12. 01.
czwartek

Pocztowa 8; 9; 10;
Piaskowa 8; Brzozowa 12;

Niepodległości 30; 32

13. 01.
piątek

Pocztowa 11; 12; 13;
Krucza 1; 1a; 2; 2a; 3;

Walerego Wróblewskiego 6; 8

14. 01.
sobota

Walerego Wróblewskiego 2; 4

16. 01.
poniedziałek

Pocztowa 14a-d;
Jana Pawła II 21, 22;

Konstantego Damrota 1b;
Władysława Łokietka 18-24

17. 01.
wtorek

Pocztowa 15a-c;
Jana Pawła II 17; 18a-b;

Plac Skrzeka i Wójcika 5a-b

18. 01.
środa

Władysława Sikorskiego 2a-c, 4f-g;
Tadeusza Kościuszki 3, 3a, 10;

Plac Skrzeka i Wójcika 6a-b

19. 01.
czwartek

Władysława Sikorskiego 4a-e;
Jedności 1a, b, c;

Hutnicza 3, 3A;
Plac Skrzeka i Wójcika 7a-b

20. 01.
piątek

Hutnicza 3b; 4; 5;
Kościelna 12; 12a;

Pocztowa 1; 1a
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Co słychać w Radach Osiedli?
Wrześniowe i październikowe zebrania Rad Osiedli SSM zdominowały podsumowania dotyczące wykonanych 

w ostatnich kilku miesiącach robót remontowych i przygotowania do zimy. Mówiono też o bieżących spra-
wach i problemach mieszkańców oraz wstępnie dyskutowano na temat przyszłorocznych planów. Jak zwykle po-
jawiła się tematyka związana z parkingami i bezpieczeństwem na osiedlach. Zagadnienia poruszane na posiedze-
niach relacjonowali nam szefowie Rad.

Rada Osiedla „Centrum” 
Przewodniczący RO Andrzej Ja-

giełło: Na pierwszym powakacyj-
nym spotkaniu Rady Osiedla „Cen-
trum”, jakie miało miejsce we wrze-
śniu, w obecności naszych nowych 
członków: Stanisława Solowskiego, 

Tadeusza Dudka i Zbigniewa Kraw-
czyka, dokonaliśmy między innymi 
oceny prac przygotowawczych do se-
zonu grzewczego i zimowego, które 
jak się okazuje przebiegały prawidło-
wo. Z kolei w październiku omówili-
śmy realizację zadań dotyczących in-
frastruktury i zagospodarowania tere-
nów na osiedlu. Poza tym, po raz ko-
lejny odbyło się spotkanie z dłużni-
kami, mające na celu przeprowadze-
nie rozmów z tymi osobami, pytając 
o przyczyny niepłacenia czynszu. Sta-
raliśmy się coś im doradzić oraz zmo-
bilizować do wnoszenia opłat. 

Sporo dyskutowaliśmy o bieżących 
sprawach dotyczących osiedla. Trwa 
remont parkingu przy ulicy Powstań-
ców 54. Na ten rok przewidziany jest 
też kolejny parking – przy ulicy Kru-
czej. Ta sprawa leży nam na sercu. 
Mamy nadzieję, że uda się rozpocząć 
prace jeszcze w tym roku. Wszyst-
ko zależy od warunków atmosferycz-
nych. Ważną kwestią jest droga do-
jazdowa do cmentarza w rejonie bu-
dynków przy ul. Powstańców. Wciąż 
nie ma porozumienia z Kościołem, bę-
dącym właścicielem jej części, co do 
remontu. Mamy nadzieję, że strony 

ostatecznie się dogadają. My również 
będziemy interweniowali w tej spra-
wie. Wkrótce zorganizowane zostanie 
spotkanie z właścicielami garaży przy 
ulicy Powstańców w związku z wy-
konaniem podjazdu, mające na ce-
lu omówienie ewentualnej partycypa-

cji w kosztach. Chcę poruszyć tu jesz-
cze jedną sprawę, a mianowicie bez-
pieczeństwo na osiedlu, o którym była 
mowa również na majowym zebraniu 
osiedlowym członków SSM. Dostrze-
gam większą ilość patroli Straży Miej-
skiej i Policji na ulicach, z czego się 
oczywiście cieszę. Jest na razie spo-
kojniej, zobaczymy co będzie dalej. 

Rada Osiedla „Młodych”
Przewodniczący RO Jerzy Kurza-

wa: Zbliża się koniec roku. Dla Admi-
nistracji Osiedla Młodych to czas in-
tensywnej pracy - przygotowanie do 
„akcji zima”, przeglądy jesienne. Na 
chwilę obecną administracja wspól-
nie z przedstawicielami RO dokonała 
przeglądów jesienno-zimowych, uwa-
gi i spostrzeżenia pomogą w spraw-
nym zarządzaniu zasobami miesz-
kaniowymi, a jednocześnie stanowią 
materiał wyjściowy do opracowania 
planu remontów na rok 2012. Koniec 
roku to też czas na analizę realizowa-
nego planu remontowego oraz finan-
sowego i podsumowanie: co zostało 
zrobione, a co jeszcze jest do wyko-
nania. Należy podkreślić, że wszyst-
kie założenia są realizowane termino-
wo, chociaż nastąpiły pewne korek-

ty. Na przykład jeśli chodzi o parking 
przy ulicy Franciszka Zubrzyckiego 
– doszliśmy do wniosku, że wykona-
nie parkingu przy ulicy Szarych Sze-
regów oraz drogi pożarowej w tym re-
jonie jest sprawą priorytetową i nale-
ży to wykonać w pierwszej kolejno-

ści. Termin wykonania parkingu przy 
ulicy F. Zubrzyckiego został przesu-
nięty na przyszły rok. Parking zlokali-
zowany przy szkole nr 8 (ZSS) na te-
renach miejskich w końcu został wy-
konany po wielu monitach RO. Dzięki 
aktywnej postawie prezesa SSM Zbi-
gniewa Lekstona udało się dojść do 
porozumienia między Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniową, a Urzę-
dem Miasta w kwestii podziału kosz-
tów i tym samym wykonania nowego 
parkingu. W efekcie został rozwiązany 
problem parkowania samochodów ro-
dziców dowożących dzieci do szkoły. 
Po raz kolejny dyskutowaliśmy też na 
temat potrzeby wykonania podjazdu 
dla osób niepełnosprawnych przy Ze-
spole Szkół Sportowych. Teren gdzie 
miałby powstać należy do Miasta, dla-
tego ponownie będziemy zwracać się 
do władz Siemianowic Śląskich z na-
dzieją, że zostanie on wreszcie zbu-
dowany. Sprawa bowiem ciągnie się 
już 5 lat. Stałym punktem naszych 
dyskusji jest zagospodarowanie tzw. 
Placu Pomnikowego. W tej sprawie 
problemem jest finansowanie inwesty-
cji, ponieważ nie możemy korzystać 
z funduszu remontowego. Na ostat-

Os. „Młodych”: Wykonany parking  
przy Zespole Szkół Sportowych.

Os. Węzłowiec”: W przyszłym roku rusza pierwszy etap 
prac przy remoncie boiska.
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ciąg dalszy na str. 10

nim posiedzeniu Rady Osiedla omówi-
liśmy wstępne założenia do planu re-
montów na 2012 r. Na następnym po-
siedzeniu, jakie będzie miało miejsce 
9 listopada chcemy przyjąć plan na 
rok przyszły. Na zakończenie chciał-
bym wszystkim podziękować, którzy 
mi zaufali i oddali głos na moją osobę 
w wyborach do Sejmu RP.

Rada Osiedla „Chemik”
Przewodniczący RO Jan Dudek: 

Na pierwszym powakacyjnym ze-
braniu członków Rady Osiedla kie-
rownik administracji, Halina Napo-
ra, przedstawiła sprawozdanie z wy-
konania planu remontów pod wzglę-
dem rzeczowym i finansowym za 
pierwszych siedem miesięcy bieżą-
cego roku. Oprócz tego, „na tapecie” 
były również spawy dotyczące przy-
gotowania osiedla do zbliżającej się 
zimy. Zwrócono wówczas między in-
nymi uwagę na fatalny stan chodni-
ka prowadzącego do Strefy Rozryw-
ki „Renoma” oraz zasygnalizowa-
no problem związany z pęknięciami 
w jezdni przy ulicy Walerego Wró-
blewskiego 39-41. Obecnie obie 
sprawy są już załatwione. Na wrze-
śniowym posiedzeniu rozmawiano 
także o nie wykonanych dotychczas, 
a planowanych pracach, takich jak: 
montaż kabli grzewczych w rynnach 
budynków przy ulicy Niepodległo-
ści 57-59, 60, 64-66 oraz robotach 
dekarskich na budynkach przy uli-
cy Niepodległości 61B i Walere-
go Wróblewskiego 53A i C. Otrzy-
maliśmy zapewnienie, że zostaną one 
zrealizowane jeszcze w tym roku. Ko-
lejna sprawa, o której rozmawialiśmy, 
dotyczyła oświetlenia zewnętrznego 
osiedla. Zasygnalizowaliśmy koniecz-
ność wymiany starych, uszkodzonych 
słupów elektrycznych należących do 
gminy. Taki wniosek trafi do Urzędu 
Miasta. 

Na kolejnym naszym spotkaniu bę-
dziemy podsumowywać realizację pla-
nu remontów za ten rok, a także zaj-
miemy się robotami remontowymi, ja-
kie czekają nas w 2012 roku. Jest wie-
le do zrobienia.

Rada Osiedla
imienia Juliana Tuwima

Przewodniczący RO Adam Górec-
ki: Na ostatnich zebraniach, Rada 
Osiedla zajęła się omówieniem wyko-
nania dotychczasowych robót remon-
towych przewidzianych na rok 2011, 
zarówno pod względem rzeczowym, 

jak i finansowym, a także przyjrzeli-
śmy się realizacji trwającym obec-
nie pracom. Chodzi tu między inny-
mi o roboty dekarskie, wymianę zawo-
rów podpionowych centralnego ogrze-
wania przy ulicy Okrężnej, wymia-
nę pionów zimnej, ciepłej wody oraz 
cyrkulacji w poszczególnych budyn-
kach osiedla. Administracja przystę-

puje do przeprowadzenia corocznych 
przeglądów technicznych dotyczących 
szczelności sieci gazowych i prawidło-
wego funkcjonowania sieci wentyla-
cyjnych. Mieszkańcy powinni umożli-
wić ich przeprowadzenie – co niekie-
dy bywa problemem – przede wszyst-
kim dla własnego bezpieczeństwa, bo 
o to w tym chodzi. Na zebraniu omó-
wiliśmy wstępnie zagadnienie przygo-
towanie osiedla do sezonu zimowe-
go. Szerzej tę kwestię będziemy poru-
szać podczas kolejnego posiedzenia. 
Po raz kolejny zwracam się z apelem 
do mieszkańców, by zwracali uwagę 
na osoby dewastujące mienie. Sporo 
pieniędzy marnuje się w ten sposób, 
a można by za to coś więcej zrobić. 
Jeśli chodzi o sprawę „wesołego mia-
steczka” przy ulicy Hermana Wróbla, 
ja ustosunkowałbym się do tego w ten 
sposób: Musi zaistnieć wzajemna wy-
rozumiałość. Szanujmy się nawzajem. 
Starsi mieszkańcy muszą być wyrozu-
miali dla młodszych, chcących się wy-

szaleć – to tylko kilka dni. Z kolei wy-
dzierżawiający teren musi mieć świa-
domość, iż ustawione atrakcje dla 
dzieci są w bliskim sąsiedztwie budyn-
ków mieszkalnych i im bliżej wieczora, 
tym byłoby wskazane stopniowe wyci-
szanie tych karuzel itp. 

Rada Osiedla „Węzłowiec”
Przewodniczący RO Wiesław Jaź-
wiec: W trakcie powakacyjnych po-
siedzeń Rady Osiedla poruszali-
śmy kilka istotnych tematów. Omó-
wiliśmy realizację planu rzeczowo-
-finansowego, przygotowanie osie-
dla do zbliżającego się sezonu zi-
mowego oraz projekt planu remon-
tów na rok 2012. Zajęliśmy się też 
bieżącymi problemami, jakie poja-
wiły się w okresie wakacji, gdy RO 
nie obradowała. Co do pierwsze-
go zagadnienia, to stwierdzono, że 
większość zaplanowanych prac re-
montowych na osiedlu została wy-
konana, bądź jest w trakcie realiza-
cji, zgodnie z założeniami. Jeśli cho-
dzi o przygotowanie do zimy, oceni-
liśmy, że przebiegało ono prawidło-
wo. Trzecia kwestia dotyczyła pro-
jektu Planu Remontów na przyszły 
rok. Do najważniejszych spraw, jakie 
czekają osiedle zaliczają się moder-
nizacje budynków na II etapie osie-
dla – renowacje elewacji wraz z re-
montem balkonów. Blok przy ulicy 
Władysława Jagiełły 25, będzie 
pierwszym, jaki zostanie wykonany 
w przyszłym roku. Ponadto będzie 

przeprowadzana modernizacja kolej-
nych klatek schodowych osiedla wraz 
z w wymianą oświetlenia na czujniko-
we, wymiana pionów ciepłej i zimnej 
wody oraz cyrkulacji. Dochodzą do te-
go między innymi roboty dekarskie na 
kolejnych budynkach, powoli zmierza-
jące ku końcowi, remont drogi w re-
jonie budynków przy ulicy Władysła-
wa Jagiełły 7 i 9, a także realizacja 
pierwszego etapu robót związanych 
z remontem starego boiska, znajdują-
cego się obok boiska do piłki nożnej, 
tj. przy ulicy Wł. Jagiełły 27. 

Podczas październikowego zebrania 
poruszyliśmy sprawę bezpieczeństwa 
na „Węzłowcu”. Oceniliśmy, iż utrzy-
muje się ono na podobnym pozio-
mie, jak miało to miejsce w roku ubie-
głym. Nie ma tu jakiś „rażących” wła-
mań, dewastacji. Natomiast z informa-
cji Policji wynika, że są przypadki kra-
dzieży samochodów. Wynika to być 

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

Os „Chemik”: Remont chodnika 
prowadzącego do „Renomy”
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może z tego, iż nasze osiedle posiada 
drogi wylotowe do Chorzowa i Kato-
wic, tym samym złodzieje mają więk-
sze możliwości „ewakuacji”. Jest oczy-
wiście osiedlowy monitoring. Ma on 
wpływ na poziom bezpieczeństwa 
na osiedlu, jednak jest on skiero-
wany przede wszystkim na ochro-
nę mienia spółdzielni przed dewa-
stacjami, nie obejmuje on zasięgiem 
wszystkich osiedlowych parkingów. 

Rada Osiedla „Michałkowice”
Przewodniczący RO Dariusz Bo-

chenek: Podczas wrześniowego po-
siedzenia Rady Osiedla podsumowa-
liśmy wykonanie dotychczasowych 
remontów, rozdysponowanie środ-
ków finansowych, a także okres wa-
kacyjny w zakresie przeglądów. Te-
matem naszych dyskusji była kwestia 
przeprowadzenia jeszcze w tym roku 
remontu parkingu przy ulicy Wyzwo-
lenia 6. Latem w tym rejonie podjęto 
już prace związane z likwidacją za-
lewiska wody przed budynkiem, któ-
ra czasami też wdzierała się do kla-
tek schodowych. Oprócz tego, roz-
mawialiśmy na temat docieplenia 
budynku przy ulicy Przyjaźni 24-26. 
Aktualnie dobiega ono końca, a sam 
budynek wygląda teraz bardzo ładnie. 
Kolejną kwestią, którą zajęliśmy się 
podczas naszych dyskusji, była spra-
wa malowania klatek schodowych bu-
dynku przy ulicy Przyjaźni 42. Na 
pierwszym powakacyjnym spotkaniu 
wstępnie rozmawialiśmy na ten temat, 
gdzie oceniliśmy, że wykonawca ro-
bi to wysoce niezadowalająco. W paź-
dzierniku, mimo zapewnień zastępcy 
prezesa SSM ds. technicznych Maria-
na Odczyka o przeprowadzeniu roz-
mowy z wykonawcą w tej kwestii, nie 
ma poprawy, a nawet jest jeszcze go-
rzej. Zwróciliśmy się po raz kolejny do 
Zarządu SSM o przeprowadzenie tam 
kontroli. Jeżeli roboty te nie ulegną po-
prawie, będziemy wnioskowali o zmia-
nę wykonawcy. Jeszcze jednym pro-
blemem poruszanym przez nas była 
sprawa uciążliwego lokatora budynku 
przy ulicy Przyjaźni 22, który nie sto-
suje się do zasad współżycia miesz-
kańców i regulaminu obowiązującego 
wszystkich – bez wyjątku. Jeśli cho-
dzi o nowe boisko wielofunkcyjne przy 
ulicy Przyjaźni, to jako Rada Osiedla 
chcielibyśmy, aby było ono cały czas 
pod nadzorem i z tym wnioskiem zwró-

ciliśmy się do administracji. Środki na 
większą ochronę się znajdą. Założyli-
śmy, że boisko będzie wizytówką osie-
dla i chcemy, by tak właśnie było. 

Listopadowe posiedzenie Rady 
Osiedla będzie bardzo ważne, gdyż 
rozmawiać będziemy już o przyszło-
rocznych remontach. 

Rada Osiedla „Bańgów”
Przewodniczący RO Mieczysław 

Hojda: Pod koniec września odbyło 
się pierwsze powakacyjne posiedze-
nie Rady Osiedla, na którym dokona-
liśmy oceny przygotowania osiedla do 
sezonu zimowego, wysłuchaliśmy in-
formacji kierownik administracji, Danu-
ty Morawiec, na temat realizacji pla-
nu rzeczowego i finansowego remon-
tów na naszym osiedlu za 8 miesięcy 
br., a także oceniliśmy przebieg Pik-
niku Osiedlowego, jaki odbył się 24 
września. Jeśli chodzi o główne tema-
ty, to jak zwykle w tym okresie przygo-
towanie do zimy znajduje się w cen-
trum uwagi Rady Osiedla. Na podsta-
wie przedstawionych informacji stwier-
dziliśmy, że wyniki tych prac są w pełni 
zadowalające. Stosunkowo wcześnie 
osiedle było przygotowane do sezonu 
grzewczego. Wszystkie roboty związa-
ne z zabezpieczeniem węzłów ciepl-
nych, a przede wszystkim oceną sta-
nu technicznego całej sieci centralne-

go ogrzewania zostały przeprowadzo-
ne w sposób właściwy. Podobnie rzecz 
ma się w przypadku zabezpieczenia 
chodników, dróg, a także służb admini-

stracji w odpowiedni sprzęt itd. 
Realizacja planu remontowo-fi-

nansowego jest przedmiotem cy-
klicznych analiz i ocen Rady Osie-
dla. Podczas wrześniowego zebra-
nia oceniliśmy, iż wszystkie prace 
remontowe wcześniej zaplanowa-
ne, zostały wykonane. Jeżeli cho-
dzi o wrześniowy Piknik, Rada Osie-
dla bardzo pozytywnie go oceni-
ła. Wszystkie założenia programo-
we i organizacyjne zostały zrealizo-
wane. Dziękujemy kierownictwu DK 
„Chemik”, gdyż to właśnie „Chemik” 
był głównym „ośrodkiem”, który ukła-
dał program artystyczny. Dzięki de-
cyzji Zarządu SSM udało nam się 
gościć dobry zespół „Abba Stars”. 
Cieszy też, że po raz kolejny na sce-
nie mogli zaprezentować się ucznio-
wie tutejszej Szkoły Podstawowej 
nr 16. Rada Osiedla uznała, ze tego 
typu imprezy będą organizowane co-
rocznie, a w razie istniejących moż-
liwości, postaramy się rozszerzyć 
ofertę kulturalną dla mieszkańców. 

W październiku Rada Osiedla prze-
analizowała zadłużenie lokatorów z ty-
tułu nie płacenia czynszów za miesz-
kania i lokale użytkowe za 9 mie-
sięcy 2011 roku. Z przedstawionych 
przed administrację informacji wyni-
ka, że największe zaległości są w lo-
kalach posiadających status odręb-
nej własności, następnie w mieszka-
niach lokatorskich. Najmniejsze zale-
głości występują w lokalach mających 
status spółdzielczej własności. Łączna 
ich kwota wynosi ponad 180 tysięcy 
złotych i jest porównywalna do kwoty 
z roku ubiegłego. 

Do Rady Osiedla wpływają sygna-
ły o incydentalnych próbach zakłóca-
nia porządku na osiedlu i w tej spra-
wie podjęliśmy działania poprzez po-
wiadomienie Policji oraz Straży Miej-
skiej o zwiększenie patroli. Dla zwięk-
szenia poczucia bezpieczeństwa, sys-
tematycznie rozbudowujemy osiedlo-
wy monitoring, który w tym roku wzbo-
gacił się o kolejne kamery. W miarę 
posiadanych środków będziemy dalej 
ten plan realizowali. Rafał Grzywocz

Rozmowy przeprowadzono pod koniec paź-

dziernika oraz w pierwszych dniach listopada.

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

Co słychać w Radach Osiedli?

Os „Michałkowice”: Rozpoczął się remont 
parkingu przy ul. Wyzwolenia 6.

ciąg dalszy 
ze str.9
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- panie profesorZe, gdyby serce umia-
ło mówić, to co by nam powiedZiało...

Andrzej Lekston:  Obawiam się, że 
usłyszelibyśmy o sobie mało pochleb-
ne, a może nawet nie nadające się do 
publikacji, zdania. Nasze serce jest 
bowiem przez nas niemiłosiernie eks-
ploatowane, a jest to organ szczegól-
nie zagrożony, bo wpływ na jego pra-
widłowe funkcjonowanie ma właściwie 
wszystko, nawet ubiór, który nie powi-
nien być za lekki gdy zimno, a za gru-
by gdy ciepło. Człowiek powinien za-
chować linię środka. My za mało mó-
wimy o profilaktyce w życiu, a profilak-
tyka jest najtańszą metodą leczenia. 
Lepiej zapobiegać niż leczyć. Każdy 
z nas widząc na chodniku, ulicy zagłę-
bienie z błotem omija je, bo jak wej-
dzie, to później potrzebuje sporo cza-
su na czyszczenie butów, ubrania. Do 
tego dochodzą nerwy, a to ominięcie 
dołu jest właśnie profilaktyką.

- gdyby prZenieść to porównanie na 
nasZe serce to...

- Proszę Pana generalnie źle się od-
żywiamy – spożywamy nadmierne ilo-
ści tłuszczów, cukrów, co powoduje, 
że coraz więcej ludzi jest otyłych i po-
datnych na rozwój cukrzycy, a ta wpły-
wa na rozwój miażdżycy. Nadużywa-
my też wszelakich używek i żyjemy 
w stresie. Zdecydowanie też za mało 
się ruszamy.

- prosZę roZwinąć tę myśl..
- Jeść powinniśmy mało i często, 

co pozwoli na spalenie kalorii. Pre-

ferować winniśmy warzywa, produk-
ty pełnoziarniste (ciemne pieczywo, 
płatki, kasze), makarony lub ziem-

niaki, warzywa, owoce, ryby mor-
skie, niskotłuszczowy nabiał i w ogra-
niczonej ilości chude mięso (kurczak 
i indyk bez skóry, chuda wołowina, 
dziczyzna). Winniśmy jak najwięcej 
się ruszać. Człowiek jest stworzo-
ny do chodzenia, do wysiłku i każdy 
w ciągu dnia winien znaleźć czas na 
przynajmniej kilkudziesięciominutowy 
spacer. Obecnie coraz więcej osób 
prowadzi siedzący tryb życia, a to 

prowadzi wprost do otyłości, do zabu-
rzeń układu krążenia, do niewydolno-
ści serca. Otyłość powoduje, że na-
sze serce musi ciężej pracować. Od-
rębną sprawą jest palenie, które pa-
lacze winni natychmiast rzucić, bo ni-
kotyna rujnuje organizm. Musimy też 

nauczyć się radzić sobie ze stresem. 
Im więcej stresów przeżywamy, tym 
bardziej nasze serce i naczynia są 
obciążone. Dlatego musimy nauczyć 
się np. dystansować od pracy, od-
dawać się wypoczynkowi lub ulubio-
nym zajęciom – za wyjątkiem siedze-
nia w fotelu, bo o nim winniśmy też 
zapomnieć.

dZiękuję Za roZmowę

Rozmowa nie jest autoryzowana

Profesor  
Zbigniew 

Religa

Profesor 
Leszek  

Balcerowicz

Profesor 
Andrzej 
Lekston 

Andrzej Lekston, profesor doktor habilitowany na-
uk medycznych jest niekwestionowanym autorytetem 
w dziedzinie schorzeń sercowo-naczyniowych. W 1977 
roku uzyskał specjalizację I stopnia z zakresu chorób we-
wnętrznych, w 1982 roku specjalizację II stopnia z tego za-
kresu, a w 1994 roku tytuł specjalisty kardiologa. Od dzie-
siątków lat związany jest z zabrzańskim ośrodkiem kar-
diologii – początkowo w Wojewódzkim Ośrodku Kardiolo-
gii, a po zmianie nazwy w Śląskim Centrum Chorób Serca. 
Rozwój naukowy w zakresie kardiologii inwazyjnej rozpo-

czął w 1977 roku podejmując pracę w pierwszej na Śląsku 
Pracowni Hemodynamiki w Wojewódzkim Ośrodku Kardio-
logii w Zabrzu. 

19 września Prezydent RP Bronisław Komorowski wrę-
czył mu nominację profesorską.

Jest nam miło poinformować, że profesor nauk me-
dycznych Andrzej Lekston zgodził się na przeprowa-
dzenie z nim cyklu rozmów o sercu i układzie krążenia. 
Rzecz jasna będą to rozmowy o maksymalnym stopniu 
przystępności. Zapraszamy do lektury

Z sercem  
na Ty!

Szukasz nowego mieszkania – zapraszamy zainteresowanych
Miło nam poinformować, że SSM przystępuje do bu-

dowy kolejnych domów na os. Tuwima, ul. Hermana 
Wróbla. Budynki zostaną wykonane z materiałów ekolo-
gicznych takich, jak cegła, pustak, drewno.

Mieszkania będą oddawane do użytku w stanie dewelo-
perskim i wyposażone w:

- nowoczesne okna z wywietrznikami,
- drzwi wewnętrzne antywłamaniowe,
- posadzki przygotowane pod nawierzchnię podłogową.

Projekt przewiduje instalacje:
- elektryczną trójfazową, 
- telewizyjną,
- telefoniczną i internetową.

W łazience znajdować się będzie biały montaż. W do-

mach będzie podłączona ciepła woda użytkowa oraz cen-
tralne ogrzewanie z indywidualnej wymiennikowni. 

Spółdzielnia zadbała też o wygodę mieszkańców, planując 
oprócz budowy garaży wykonanie dodatkowych miejsc posto-
jowych. Młode rodziny na pewno ucieszy fakt, że ich dzieci będą 
mogły bawić się na nowoczesnym, ogrodzonym placu zabaw. 

Wszelkie informacje techniczne można uzyskać u Marka 
Greinera, pełnomocnika Zarządu do spraw technicznych, 
pod numerem telefonu:

602-672-332.
Natomiast sprawy formalno - prawne wraz z możliwo-

ścią podpisania umowy przedwstępnej załatwiane są przez 
Dział Członkowsko-Mieszkaniowym SSM, telefon:

32 609-14-96; 32 609-14-68
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Doceniony,  a więc potrzebny
W yróżnienie przyjmuję jako nagrodę za działalność na rzecz mieszkańców naszego miasta. Jest to dla mnie 

wielki zaszczyt, po prostu jestem szczęśliwy. Człowiek czuje się doceniony, a przez to potrzebny w środo-
wisku, w którym mieszka – wyznał Ryszard Seręga, który w tym roku otrzymał statuetkę Laur Bytkowa. Kim jest 
jeden z dwójki, obok Adama Matusiewicza, tegorocznych laureatów?

Emerytowany nauczyciel wychowa-
nia fizycznego, wychowawca wielu po-
koleń siemianowickiej młodzieży, wie-
loletni działacz Towarzystwa Krzewie-
nia Kultury Fizycznej, w którym ak-

tywnie działa do dzisiaj, stojąc na je-
go czele w obrębie naszego miasta, 
udzielając się też na szczeblu krajo-
wym, także organizator imprez sporto-
wych na terenie Siemianowic Śląskich. 

- Jako młody chłopak, jeszcze uczeń 
szkoły podstawowej, organizowaliśmy 
z grupką chłopaków spartakiady po-
dwórkowe dla kolegów z całej okoli-
cy. Było to w Trzebini, bo stamtąd po-
chodzę. Bakcyla do sportu mam prak-
tycznie od dziecka. Zainspirował mnie 
do tego mój wuj, który z powodzeniem 
przed wojną uprawiał zarówno koszy-
kówkę, lekkoatletykę, jak i narciarstwo. 
Wkrótce też założyliśmy klub sportowy 
„Kolejarz Trzebinia”, grając w piłkę ko-
szykową – wspomina laureat swoje 
dzieciństwo i późniejszy okres. Kon-
tynuując pasję, Ryszard Seręga naj-
pierw uczył się w Technikum Wycho-
wania Fizycznego w Katowicach, na-
stępnie na Akademii Wychowania Fi-
zycznego w Poznaniu. W 1960 roku 
przyjechał na stałe do Siemianowic 
Śląskich. - Zatrudnienie jako nauczy-
ciel WF-u znalazłem w szkole nr 11, 
znajdującej się na Sadzawkach. Bar-
dzo mile wspominam ten czas. Miałem 
okazję pracować z młodzieżą, która 
nie miała nigdy wcześniej „prawdziwe-

go” wychowania fizycznego, nie by-
ło tam dyplomowanego nauczyciela, 
który zajmował by się tą dziedziną, jak 
również boiska. Zaczęliśmy więc z ko-
legami z Technikum Wychowania Fi-

zycznego w Katowicach organizować 
dla tych młodych ludzi spartakiady, 
wyjazdy sportowe do Katowic, Często-
chowy. Skupiliśmy się przede wszyst-
kim na lekkiej atletyce. Zrobiliśmy tam 
małą bieżnię i skocznię przeznaczoną 
do skoków w dal. Udało nam się zbu-
dować boisko do piłki ręcznej – wyli-
cza Seręga. 

Kolejnym etapem drogi jako nauczy-
ciela była praca w szkole nr 18, któ-
ra mieściła się na osiedlu im. Juliana 
Tuwima (potocznie na „Starym Tuwi-
mie” – przyp. red.). - Tam poświęciłem 
się piłce ręcznej. Współpracowaliśmy 
też ściśle z Zasadniczą Szkołą Zawo-
dową działającą przy Hucie Jedność. 
Z tą młodzieżą udało nam się zdobyć 
między innymi dwa razy Mistrzostwo 
Polski szkół hutniczych oraz raz wi-
cemistrzostwo. Mieliśmy też kilku wy-
chowanków - reprezentantów kraju ju-
niorów w tej dyscyplinie. W 1986 ro-
ku przestała istnieć „osiemnastka”, 
a w budynku od tego momentu mieści 
się II Liceum Ogólnokształcące im. Ja-
na Matejki. Szkoła się zmieniła, ja zo-
stałem i przepracowałem tam do 1990 
roku, gdy odszedłem na emeryturę. 

Jednak Ryszard Seręga nie od-
szedł na sportową emeryturę, bowiem 

od 1976 roku działał też w Towarzy-
stwie Krzewienia Kultury Fizycznej, 
początkowo w ognisku TKKF „Rytm”, 
którego był współzałożycielem wraz 
z Antonim Kraus, Zbigniewem 
Krupskim oraz Tadeuszem Wró-
blewskim, działające przy Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
później zaś zaangażował się w miej-
skim TKKF. W 1986 roku wybrany zo-
stał do Zarządu Wojewódzkiego na 
stanowisko sekretarza i w tymże roku 
do Zarządu Głównego TKKF w War-
szawie, gdzie piastuje kolejne funkcje 
aż do dzisiaj. Obecnie jest wiceprze-
wodniczącym Głównej Komisji Rewi-
zyjnej, a lokalnie – szefem miejskie-
go TKKF-u. 

Zapewne niektórzy zastanawiają się, 
czym zajmuje się Towarzystwo Krze-
wienia Kultury Fizycznej, dla które-
go Seręga poświęcił tak wiele czasu 
i energii, co to właściwie jest, do ko-
go jest skierowane. – To organiza-
cja, która zajmuje się rekreacją fizycz-
ną wśród dorosłych. Skupia ona lu-
dzi, którzy nie są czynnymi sportow-
cami, ale chcą w pewien sposób utrzy-
mać więź ze sportem, poprzez ruch fi-
zyczny w zorganizowanych grupach. 
Towarzystwo im to oferuje, w ramach 
ognisk, klubów – wyjaśnia szef miej-
skiego TKKF-u. – Kiedyś, przed trans-
formacją ustrojową, działalność ta by-
ła znacznie popularniejsza wśród lu-
dzi, aniżeli obecnie. Było to związane 
z mecenatem zakładów pracy, które 
wykładały środki finansowe na sport, 
były znaczne dotacje z budżetu pań-
stwa. Dzisiaj nasi członkowie muszą 
wiele rzeczy sami sobie opłacać. Ma-
my oczywiście dotacje z Urzędu Mia-
sta, z czego się niezmiernie cieszy-
my i za co jesteśmy wdzięczni, jednak 
nie jest to już to samo. Nie mniej jed-
nak w miarę posiadanych możliwości 
i środków udaje nam się kontynuować 
działalność związaną między innymi 
z organizacją „Crossu Siemiona”, bę-
dącego inauguracją sezonu w biegach 
przełajowych - w styczniu będzie to 
już po raz 35, Grand Prix w tenisie sto-
łowym we współpracy z Domem Kul-
tury „Chemik” i niektórych rozrywek 
dla półkolonistów, czy „Ośrodka terapii 

Ryszard Seręga (z lewej) podczas ceremonii wręczenia Lauru Bytkowa  
– wrzesień 2011.
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ruchowej dla osób III wieku po 55 ro-
ku życia”, który rozwija się świetnie. 
Jest przy tym (dot. Ośrodek terapii ru-
chowej –– red.) współpraca ze Szpi-
talem Miejskim, Szkołą Podstawową 
nr 3, mieszczącą się przy ulicy Szkol-
nej, a także Wyższą Szkołą Handlową 
w Katowicach i katowickim AWF-em. 
Członkowie tego ośrodka mają między 
innymi zajęcia na basenie oraz przy-
stosowanej sali gimnastycznej. Objęci 
również zostali regularnymi badaniami 
lekarskimi oraz testami zdrowotnymi. 
Mają też zapewnioną zarówno opiekę 
lekarską, jak i instruktorską. 

 Za swoją wieloletnią pracę w dzie-
dzinie wychowania fizycznego i dzia-
łalność społeczną Ryszard Seręga 
otrzymał wiele wyróżnień. Obok Lau-
ru Bytkowa, jak sam podkreśla, do naj-
ważniejszych zalicza Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Ofi-
cerski Orderu Odrodzenia Polski, ty-
tuł „Siemianowiczanin Roku” przyzna-
ny mu w 2007 roku oraz fakt wpisania 
go do encyklopedii „Who is who” jako 
jednego z nielicznych siemianowiczan. 
Od lat mieszka na osiedlu „Chemik”. 

Rafał Grzywocz

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Bytkowa

Uchwałą Kapituły z dnia 9 czerwca 2011  roku został przyznany   
Szanownemu Panu 

Ryszardowi  SERĘDZE


LAUR BYTKOWA
dyplomowanemu nauczycielowi wychowania fizycznego, znakomitemu wychowawcy młodzieży 

Bytkowa i naszego Miasta, byłemu zastępcy dyrektora II LO im. J. Matejki,  wieloletniemu 

działaczowi Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, od szczebla miejskiego, po Zarząd 

Główny, autorowi opracowań metodyki wychowania fizycznego. Wielokrotnie  wyróżnianego, w tym 

Kawalerskim i Oficerskim Orderem Odrodzenia Polski i wieloma odznaczeniami resortowymi. Twórcy 

rozlicznych inicjatyw i form wychowania poprzez sport oraz organizatorowi wielu imprez sportowych 

na terenie Bytkowa i całego Miasta, w tym „Crossu Siemiona ”- w ogromnym uznaniu wieloletnich 

osiągnięć.

Za Kapitułę Lauru Bytkowa i Stowarzyszenie

 Zastępca Prezesa Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie Prezes

 Zbigniew Lekston Jacek Guzy Andrzej Gościniak

Bytków, dnia 3 września 2011 roku.

Uwaga Zmiana SPRAWDź STAN SWOJEGO KONTA Uwaga Zmiana

W i e l k i  K o n k u r s  2 0 1 1
Każdy upływający dzień przybliża 

nas do nowego roku. Czas do jego 
powitania zleci niczym z bicza trza-
snął. Ani się obejrzymy, jak będzie-
my żegnać stary rok i we wszelkiej 
korespondencji wpisywać 2012 r., 
myląc się zapewne na początku, bo 
odruchowo zamiast dwójki pojawiać 
się będzie jedynka.

Tym samym warto pomyśleć o ko-
lejnym, wielkim konkursie SSM, jaki 
Rada Nadzorcza i Zarząd Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ad-
resują do wszystkich, którzy regular-
nie wnoszą opłaty, a ich niedobór na 
koncie nie przekracza łącznie 10 zł.

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 21 grudnia br.

Zdajemy sobie sprawę, że wiele ro-
dzin posiada poważne problemy finan-
sowe. Przeprowadzane przez spół-
dzielcze gremia rozmowy z osobami 
zadłużonymi wskazują, że mieszkań-
cy nie płacą czynszów z różnych po-
wodów. Jedni ledwo wiążą koniec z 
końcem, drudzy po prostu świadomie 
nie regulują swoich należności. Utrata 
pracy, brak dochodów, poważna cho-
roba jednego z członków rodziny po-
wodują, że ludzie przestają regulować 
swoje zobowiązania.

W tej sytuacji płynność finansowa 
Spółdzielni może ulec zachwianiu, w 
konsekwencji prowadzące do opóź-
nienia w regulowaniu należności wo-
bec dostawców usług i mediów, a 
tym samym stanowiące realne za-
grożenie prawidłowej eksploatacji, co 
przecież ugodzi w nas samych. Do-
datkowo, dostawcy mają pełne pra-

wo naliczania karnych odsetek od 
niezapłaconych sum, zaś te mogą 
stać się nadobowiązkowymi zobo-
wiązaniami do pokrycia przez Spół-
dzielnię, czyli w konsekwencji przez 
nas samych.

W wielkim konkursie może
uczestniczyć każdy mieszkaniec, 

którego należności względem SSM 
są mniejsze od 10 zł.

Zasada ta dotyczy wszelkich 
należności zarówno głównej, jak 
i ewentualnych odsetek z tytułu 

nieterminowych wpłat..
Jak dowodzą minione lata, na wie-

le osób Konkurs działa mobilizująco, 
a koniec roku to właściwy moment na 
uporanie się z zaległościami tak, by w 
nowy rok wejść bez zaszłości i z szan-
są na uczestnictwo w losowaniu cen-
nych nagród rzeczowych oraz zwolnie-
nia z czynszu w części eksploatacja.

Zasady wielkiego konkursu są niezmienne od lat:
KAŻDY CZŁONEK SSM, KTÓRY NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU BĘDZIE POSIADAŁ MNIEJ NIŻ 10 ZŁOTYCH 

ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH, UCZESTNICZY W LOSOWANIU NAGRÓD ORAZ ZWOLNIEŃ Z CZĘŚCI CZYNSZU.
Rozstrzygnięcie konkursu w połowie lutego 2012 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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W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

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

Cieszę się, że jest „MS”, 
ale...

Cieszę się z faktu, że SSM ma wła-
sne czasopismo, informujące o spra-
wach dotyczących mieszkańców. Mo-
ja Spółdzielnia dostarczana jest do 
mieszkań i wszyscy powinni być zado-
woleni, ale… Wyjątkiem są lokatorzy 
mieszkający na parterze. Egzempla-
rze dla lokatorów pięter od pierwsze-
go do ostatniego „lądują” w ich skrzyn-
kach pocztowych, natomiast miesz-
kańcy lokali na parterze znajdują swo-
je pisma… na podłodze pod drzwia-
mi. To żadna przyjemność, kiedy po 
przyjściu z pracy musimy podnosić 
z podłogi pismo, często ze śladami 
butów. Bardzo prosimy dostarczycie-
li Mojej Spółdzielni, żeby wszystkie 
bez wyjątku egzemplarze pisma wrzu-
cali do skrzynek pocztowych. Wszyst-
kim mieszkańcom życzymy przyjem-
nej lektury.

Lokatorzy z parteru
PS Problem dotyczy ulicy Zgrzebnioka.

ZARZĄD SSM: Dziękujemy za 
pozytywną ocenę gazety „Moja 
Spółdzielni” i zapewniamy, że opi-
sane przypadki wykładania tytu-
łu pod drzwi w przyszłości nie bę-
dą miały miejsca. Zwrócono uwa-

gę dozorcom wszystkich budyn-
ków o zaprzestanie takich nagan-
nych praktyk.

Eksploatacja podstawowa
Witam!

Jakie wydatki są pokrywane z kwot 
– ujętych w decyzji o wysokości czyn-

szu jako „EKSPLOATACJA PODST.” 
W moim wypadku jest to kwota  
1,83 zł/m2.

Z góry serdecznie dziękuje. 
Pozdrawiam

Genowefa Rzepecka
ZARZĄD SSM: Na eksploatację 

podstawową składają się koszty:
- energii elektrycznej danej nieru-

chomości,
- materiałów i przedmiotów nie-

trwałych,
- transportu i specjalistycznego 

sprzętu itp.,
- usług kominiarskich,
- dezynfekcji i deratyzacji,
- utrzymania czystości,
- ubezpieczeń majątkowych, 

- wynagrodzeń,
- opłaty skarbowe, pocztowe i pro-

wizje bankowe,
- utrzymania administracji osie-

dlowych,
- ekspertyz technicznych oraz 

przeglądów technicznych,
- zarządzania nieruchomościami.

Co z prądem  
na Węzłowcu?

Witam!
Od pewnego czasu na Bytkowie 

(Węzłowiec) coraz częściej zdarzają 
się sytuacje chwilowego lub dłuższego 
braku prądu. Powstało to od momen-
tu podłączenia do sieci elektrycznej na 
ulicy Władysława Jagiełły 25 budowy/
remontu sądu, bo możliwe, że jedno 
jest z drugim powiązane. Chciałbym 
się po pierwsze dowiedzieć, kto wydał 
na to zgodę i czy brał pod uwagę moż-
liwość przeciążenia sieci elektrycznej?

Mieszkańcy w końcu posiadają róż-
ne urządzenia elektryczne typu lodów-
ka, pralka, telewizor, komputer, itp. 
które mogą ulec uszkodzeniu wsku-
tek takich incydentów. Mam nadzie-
ję, że osoby odpowiedzialne za to 
nie powiedzą, że każdy z mieszkań-

Słowo wróblem...
Szanowni P.T. Czytelnicy

Informujemy, że anonimami, szczególnie z uwagami 
personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmować 
się nie będziemy. Uważamy, że tak, jak przedstawiamy 
się nieznajomym podczas pierwszego spotkania, co na-
leży do dobrego tonu, tak należy przedstawić się, pisząc 
czy też telefonując do nas. Prosimy też o zwięzłe przed-
stawienie nurtującej sprawy i przemyślane zdania, większą 
odpowiedzialność za słowo, które nie będzie naruszało czy-
jegoś dobrego imienia i nie będzie odebrane jako pomówie-
nie. Maksyma, jaką należy się kierować, jest jedna: słowo 
wróblem wyleci, a wołem wraca, słowo... może zabić.

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

Prosimy też o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że 
mają nie być publikowane, bo takich dopisków nie będzie-
my respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej licz-
by osób, które również nurtują podobne wątpliwości i które 
w sąsiedzkich pogaduszkach o takich problemach debatują. 

Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na które oczekujecie 
Państwo rzeczowych odpowiedzi i dlatego też może się zda-
rzyć, że na jakiś problem nie odpowiemy w danym miesiącu, 
bo np. Wasza wiadomość dotarła do nas zbyt późno, by ją 
dogłębnie, zgodnie ze stanem faktycznym, wyjaśnić.

Przypominamy również, by w przypadkach, gdy niezbęd-
ne jest przekazanie danych osobowych w celu wyjaśnienia 
indywidualnej sprawy, obowiązkowo podawać cały adres 
i dopisać zdanie o wyrażeniu zgody na odtajnienie swych 
danych i przekazanie ich odpowiednim komórkom organi-
zacyjnym Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

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

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

Redakcja „MS”

ciąg dalszy na str. 20
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Plany prawie zrealizowane

Osiedle „Węzłowiec”
W październiku na osie-

dlu „Węzłowiec” dokona-
no przeglądu lamp ulicz-
nych pod kątem ich spraw-
nego działania oraz, o ile 
była taka potrzeba, przycię-
cia gałęzi drzewek je zasła-
niających. Oprócz tego, za-

montowana została kolej-
na nowa lampa – od stro-
ny balkonów budynku przy 
ulicy Władysława Jagieł-
ły 3D. Poza „doświetla-
niem” osiedla, kontynuowa-
ne są remonty uszkodzo-
nych kominów na poszcze-
gólnych nieruchomościach 

oraz roboty gwarancyjne, 
na przykład w budynku przy 
ul. Władysława Łokietka 
16B, tj. naprawa fragmen-
tów elewacji na balkonach. 
Z kolei przy budynku Wale-
rego Wróblewskiego 30B 
oraz 32 wykonano kapital-

ny remont chodnika. Zmie-
niono nawierzchnię z asfal-
towej na betonową kostkę 
brukową.

W połowie październi-
ka rozwiązano sprawę „ru-
chomego” kubła na śmieci 
przy ulicy Władysława Ja-
giełły 15, wydzielając dla 

niego stałe miejsce i wyko-
nano stanowisko pod ku-
bły na odpady komunalne 
na skarpie pomiędzy bu-
dynkami Grunwaldzka 
16 i Grunwaldzka 18. Na 
przełomie września i paź-
dziernika dokonano z kolei, 
celem usprawnienia działa-
nia, wymiany zaworów koł-
nierzowych o dużych śred-
nicach w rozdzielaczach 
centralnego ogrzewania we 
wszystkich tzw. niskich klat-
kach na II etapie osiedla. 
Rozpoczęto też wymianę 
zamków w celu skuteczne-
go zamknięcia wszystkich 
znajdujących się na kory-
tarzach metalowych skrzy-
nek na liczniki gazu oraz 
energii elektrycznej. Otwar-
te skrzynki traktowane są 
przez mieszkańców jak ko-
sze na śmieci.

Na listopad przewidziano 
też między innymi wymia-
nę trzech pionów zimnej, 
ciepłej wody oraz cyrkula-
cji przy ulicy Grunwaldz-
kiej 2C. Jest to kontynu-
acja robót w tym budynku. 

W październiku miał miej-
sce trzeci w tym roku pokos 
trawy, czym zajęła się firma 
zewnętrzna.

Osiedle „Chemik” 
W ubiegłym miesią-

cu w osiedlu „Chemik” do-
konano między innymi re-
montu schodów prowadzą-

Realizacja Planu Remontowego dla poszczególnych  
 osiedli przewidzianego na ten rok, powoli dobie-

ga końca. Trwają ostatnie roboty. Sporo pracy w tym 
okresie mają osiedlowi dozorcy i konserwatorzy. Zima 
za pasem, dlatego administracjom zależy, by wszelkie 
prace przygotowawcze były wykonane jak najprędzej, 
a przy tym dobrze. Lubimy niespodzianki, ale chyba nie 
te związane z nagłym załamaniem się pogody.

Os. „Tuwima” – Rusztowania  
przy ulicy Hermana Wróbla 7.

Os. „Tuwima” – Nowa jezdnia  
przy Wojciecha Korfantego 4.

Os. „Tuwima” – Prace malarskie  
na nowym budynku – H. Wróbla 17.

Os. „Młodych” – Nowa obudowa wokół śmietników  
przy ul. Szarych Szeregów.
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cych do garaży przy uli-
cy Niepodległości 61-63, 
wymiany rynien i rur spu-
stowych w dwóch ciągach 
garażowych mieszczących 

się przy ul. Walerego Wró-
blewskiego 39-41 oraz po-
rządkowania sieci teletech-
nicznej w klatkach scho-
dowych przy ul. Walere-
go Wróblewskiego 55-57. 
Jak zwykle przed zimą pro-
wadzone są prace związa-
ne z pielęgnacją osiedlo-
wej zieleni. Zadbano m.in. 
o zieleń Rynu Bytkowskie-
go, który latem dzięki stałej 
opiece wyglądał wyjątkowo 
kolorowo i pięknie.

Trwa docieplenie budyn-
ków przy ulicy W. Wróblew-
skiego 55A oraz 64-66.

Konserwatorzy na bieżąco 
starają się usuwać awarie 
zgłaszane przez lokatorów 
poprzez wymianę pionów 
wodno-kanalizacyjnych. 

Osiedle  
im. Juliana Tuwima

W osiedlu im. Juliana Tu-
wima sporo się dzieje. Nie-
dawno zakończył się kapital-

ny remont dachu wraz z re-
montem kominów budynku 
przy ul. ks. Jana Kapicy 5 
oraz dobiegły końca prace 
związane z naprawą drogi, 

wykonaniem nowego par-
kingu oraz fragmentu chod-
nika przy ulicy Wojciecha 
Korfantego 3-4. Trwają na-
tomiast roboty remontowe 

balkonów budynku przy uli-
cy Hermana Wróbla 7A, B, 
będące ostatnimi w tym za-
kresie na osiedlu przewi-
dzianymi na 2011 rok. Przy 
W. Korfantego 2C przepro-
wadzano też naprawy ele-
wacji za pomocą firmy ofe-
rującej usługi alpinistycz-
ne. W październiku konty-
nuowano prace na nowym 
budynku osiedla przy ulicy 
Hermana Wróbla 17. 

Poza wyżej wymienionymi 
większymi sprawami, przy-
stąpiono do remontu instala-
cji teletechnicznej w klatkach 
schodowych budynku przy 
ul. H. Wróbla 5A, B. Równo-
cześnie rozpoczęło się ma-
lowanie tychże klatek. Z ko-

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

Os. „Węzłowiec” – Władysława Jagiełły 3D  
– będzie jaśniej.

Os „Centrum” – Kładzenie płytek klinkierowych na 
wejściu do klatki schodowej – Komuny Paryskiej 3.

Os. „Węzłowiec” – Władysława Jagiełły 15 powstaje 
nowe stanowisko pod kubeł na śmieci.

Os. „Centrum” – Prace przy nowym parkingu 
 – Powstańców 54.

Os. „Węzłowiec” – Walerego Wróblewskiego 30B i 32 
kapitalny remont chodnika.

ciąg dalszy na str. 19
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tel. 508  266  291

Zapraszamy do naszych placówek w Katowicach:
1 Oddziału, ul. Wita Stwosza 2, tel.: 32 609 95 20/21/28/33, pon.-pt.: 8.00:18.00,
2 Oddziału, ul. Korfantego 5, tel.: 32 201 59 50 do 69, pon.-pt.: 10.30-18.00,
4 Oddziału, ul. Katowicka 61, tel.: 32 351 39 25, pon.-pt.: 9.00-17.00,
5 Oddziału, ul. Staromiejska 12, tel.: 32 603 74 40, pon.-pt.: 9.30-17.00.
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INFORMUJEMY, że składanie ogłoszeń 
drobnych i dokonywanie zapłaty za pośred-
nictwem internetu nie jest możliwe. W przy-
padku zamieszczania ogłoszeń wyłącznie 
drobnych można zgłaszać się we właściwej 
dla miejsca zamieszkania administracji lub 
w Dziale GZM SSM w siedzibie Zarządu. 
W przypadku ogłoszeń modułowych treść 
ogłoszenia, razem z ewentualnymi ilustra-
cjami i elementami graficznymi, można 
przesyłać przez internet, jednak wyłącznie 
po spełnieniu określonych (niezbędnych do 
zachowania jakości) wymogów poligraficz-
nych oraz wpłaceniu pieniędzy w kasie PKO 
w Spółdzielni lub ustaleniu formy płatności 
w dziale GZM.
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Plany prawie zrealizowane
lei po przeprowadzonym 
przeglądzie przez przedsta-
wicieli Urzędu Dozoru Tech-
nicznego wszystkich wind 
w budynkach osiedla okaza-
ło się, że wymiany niektó-
rych części wymagają dźwi-
gi osobowe w klatkach scho-
dowych przy ulicy Okrężnej 
2-4 i Hermana Wróbla 4A, 
co administracja niezwłocz-
nie zleciła wykonać. Trwa-
ją prace związane z wymia-
ną zaworów podpionowych 
centralnego ogrzewania. 
Ostatnio takie roboty wyko-
nano przy ul. Okrężnej 6-7. 
Kolejne wymiany będą miały 
miejsce przy tej ulicy, w klat-
kach schodowych oznaczo-
nych numerami 8, 13, 15. Za 
nami również ostatni w tym 
roku pokos trawy. 

Osiedle „Centrum”
W osiedlu „Centrum” trwa 

kilka „dużych” prac, a lada 
chwila mają rozpocząć się 
kolejne. Chodzi tu o trwają-
ce docieplenie budynku przy 

ulicy Michałkowickiej 17-
23A, budowę nowego par-
kingu przy ulicy Powstań-
ców 54, znajdującego się 
nieopodal „starego cmen-
tarza” oraz roboty dekar-
skie na dachu budynku przy 
ul. Kolejowej 2. Na listo-
pad przewidziano estetyza-
cję parterów klatek schodo-
wych przy ulicy Kruczej 1-3.

W październiku zakoń-
czono z kolei między inny-
mi estetyzację, tj. położenie 
płytek klinkierowych, wej-
ścia do klatki schodowej bu-
dynku przy ulicy Komuny 
Paryskiej 3 i remont uszko-
dzonych kominów na da-
chu bloku przy ulicy Kole-
jowej 1. 
Osiedle „Michałkowice”
W Michałkowicach do-

minują prace konserwa-
torskie. Nowe wodomierze 
mają już założone miesz-
kańcy budynków przy uli-
cy Kościelnej 34-36 oraz 
Przyjaźni 8-26. Wymienio-
no szereg odcinków pio-

nów (np. przy ul. Władysła-
wa Sikorskiego 4D – cie-
płej wody, Wyzwolenia 6B, 
Kościelna 36, 36E – zim-
nej wody) oraz poziomów 
kanalizacji deszczowej (np. 
przy ul. Przyjaźni 38). Do-
biegają końca roboty do-
ciepleniowe budynku przy 
ul. Przyjaźni 24-26. Z ko-
lei ekipa remontowa pracu-
je przy remoncie parkingu 
znajdującego się przy ulicy 
Wyzwolenia 6. 

Osiedle „Młodych”
Do najważniejszych spraw 

wykonanych w październi-
ku na terenia osiedla „Mło-
dych” trzeba zaliczyć: re-
mont instalacji elektrycznej 
w klatce schodowej przy uli-
cy Franciszka Zubrzyc-
kiego 1, wymianę, zgod-
nie z zaleceniem UDT, czę-
ści niektórych dźwigów oso-
bowych w klatkach scho-
dowych, tj. przy Alei Mło-
dych 12, ZHP 6, Niepodle-
głości 32, przeprowadzenie 
pomiarów instalacji odgro-

mowej na budynku przy ul. 
ZHP 9 oraz obudowanie ku-
błów na śmieci między bu-
dynkiem, a nowym parkin-
giem zlokalizowanym przy 
ulicy Szarych Szeregów.

Osiedle „Bańgów”
W osiedlu „Bańgów” za-

kończono prace dekar-
skie na budynkach przy uli-
cy Władysława Reymon-
ta 2 oraz 20 i wymianę pio-
nu ciepłej, zimnej wody oraz 
cyrkulacji w budynku przy 
ulicy Władysława Rey-
monta 30 oraz części pio-
nu kanalizacyjnego przy ul.  
Wł. Reymonta 14. Poza tym, 
w październiku przeprowa-
dzono badania skuteczno-
ści zerowania w gniazdkach 
elektrycznych garaży przy 
ulicy Marii Skłodowskiej-
-Curie 8. Na bieżąco ad-
ministracja poprzez swo-
je służby stara się usuwać 
drobne usterki – sprawy, ta-
kie jak uszkodzone skrzynki 
na reklamy, kosze itd. 

Rafał Grzywocz

ciąg dalszy ze str.17

Wybral iśmy  
Posłów i  Senatora

Tylko o pół procent wyższa od średniej krajowej (48,92%) by-
ła frekwencja wyborcza w Siemianowicach Śląskich (49,41%) 
w przeprowadzonych 9 października wyborach do Sejmu i Se-
natu RP. Liczba kart ważnych oddanych w naszym mieście wynio-
sła 27.946 na 56.564 uprawnionych do głosowania.

Od 1. 01. 2012 r. – likwidacja 
kasy w Michałkowicach

Uprzejmie informujemy, że w związku z eko-
nomiczną nieopłacalnością utrzymywania ka-
sy w ADM Michałkowice oraz funkcjonowaniem 
w bardzo bliskiej odległości placówki PKO BP 
S.A., z którym to bankiem SSM podpisała bar-
dzo korzystną umowę dotyczącą wpłat na kon-
to bankowe Spółdzielni, KASA Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej mieszcząca się 
w budynku ADM Michałkowice z dniem 31. 12. 
2011 r. zostaje zlikwidowana. 

W związku z powyższym prosimy o regulowanie 
opłat należnych SSM na dotychczasowych książecz-
kach bezpośrednio na konto Spółdzielni poprzez:

- wpłatę w banku, 
- dokonanie przelewu lub 
- zlecenie w Dziale Czynszów SSM obciążania 

swojego rachunku bankowego w celu dokonywa-
nia opłat na rzecz Spółdzielni.

Informujemy, że od wpłat dokonywanych 
przez naszych członków na rachunek bankowy 
Spółdzielni – PKO BP S.A. nie pobiera prowizji 
bezpośrednio od osoby wpłacającej.

Najbliższe jednostki PKO BP S.A.: 
ul. Kościelnej 32a,
ul. Stawowej 18a,

W okręgu wyborczym nr 31, 
tzw. katowickim obejmującym 
m.in.: Chorzów, Katowice, My-
słowice, Piekary Śląskie, Ru-
dę Śląską, Siemianowice Ślą-
skie, Świętochłowice zdecydo-
wanie wygrało PO zdobywając 
7 z 12 mandatów poselskich. 
W naszym mieście PO otrzy-
mało blisko 52% głosów, a PiS 
21,2 proc.

PO także było górą w wybo-
rach do Senatu. W okręgu 74 
w skład, którego wchodzą mia-
sta na prawach powiatu: Cho-
rzów, Piekary Śląskie, Ruda 
Śląska, Siemianowice Śląskie, 
Świętochłowice mandat sena-
tora uzyskał ponownie Leszek 
Piechota.

Posłami z okręgu wyborczego 
31 zostali wybrani: 

- Ewa Kołodziej (PO)
- Maria Nowak (PiS) 
- Marek Plura (PO)
- Elżbieta Pierzchała (PO)
- Danuta Pietraszewska (PO)
- Andrzej Rozenek (RP)
- Wojciech Szarama (PiS)
- Grzegorz Tobiszowski (PiS) 
- Tomasz Tomczykiewicz (PO)
- Marek Wójcik (PO)
- Zbyszek Zaborowski (SLD) 
- Jerzy Ziętek (PO) 

Wybranym parlamentarzystom 
gratulujemy i życzymy wytrwa-
łości oraz konsekwencji w dzia-
łaniu i wielu sił do pełnieniu za-
szczytnych funkcji.

Redakcja „MS”
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ciąg dalszy na str. 22

ciąg dalszy ze str. 14
ców powinien się zaopatrzyć w zasila-
cze awaryjne. Po drugie, bardzo pro-
szę o wyjaśnienie przyczyn zaistnia-
łych sytuacji oraz o plan działania ma-
jący na celu wyeliminowanie w przy-
szłości takich braków dostaw energii 
elektrycznej?

Z poważaniem,
Krzysztof B.

(dane do wiadomości redakcji)
Zarząd SSM: Według posiadanych 

przez nas informacji przerwy w do-
stawie energii elektrycznej dla bu-
dynków przy ul. Władysława Jagieł-
ły – II Etap os. „Węzłowiec” – miały 
miejsce 27. 09. i 8. 10 br. Powodem 
ich powstania były awarie w sta-
cji transformatorowej i nie miały nic 
wspólnego z budową budynku są-
du. Niestety, awarii nie da się prze-
widzieć, jak również nie da się pod-
jąć jakichkolwiek kroków przeciw-
działających takim zdarzeniom. Jak 
wiemy dostawca usunął przyczyny 
w sposób gwarantujący ich nie po-
jawianie się. Naprawa wydaje się na 
tyle skuteczna, że po 8 października 
nie było żadnych przerw w dosta-
wie prądu.

Znaki drogowe na 
osiedlach

Witam!
Proszę o informację: kto decyduje 

o ustawieniu takich a nie innych zna-
ków drogowych na drogach wewnętrz-
nych na terenie osiedli SSM.

Z poważaniem
Damian Kajda

ZARZĄD SSM: Decyzje o ustawie-
niu znaków drogowych podjęto na 
podstawie ustaleń komisji składa-
jącej się z przedstawicieli: Zarządu 
SSM, osiedlowej administracji, Stra-
ży Miejskiej i Policji.

Jest parking, 
a jakoby go nie było

Witam serdecznie, w imieniu miesz-
kańców ulicy Plac Skrzeka i Wójcika 
chciałam bardzo podziękować za no-
we miejsca parkingowe przed szko-
łą nr 8. To, co dzieje się na parkin-
gu przed blokiem nr 5 w czasie ro-
ku szkolnego to jakieś nieporozumie-
nie. Z tyłu szkoły znajduje się - z te-
go, co wiem - duży parking szkol-
ny, ale rodzice oczywiście wysadza-
ją swoje pociechy na parkingu przed 

blokiem nr 5. Zaparkowanie po pracy 
przed własnym blokiem w czasie ze-
brań graniczy z cudem... Interwenio-
wałam już u Dyrektorki aby na zebra-
niach informować rodziców, by parko-

wali na parkingu szkolnym... podob-
no temat podejmowany był już kilka-
krotnie... bez skutku... Chciałam zapy-
tać więc czy istnieje jakaś szansa że-
by postawić przed wjazdem na Plac 
Skrzeka jakiś zakaz wjazdu za wyjąt-
kiem mieszkańców czy coś takiego?? 
A może to nie jest wcale parking nale-
żący do Spółdzielni i mieszkańców?? 
Chciałam również zapytać o rondo, 
które ma powstać podobno przed na-
szym blokiem (blok nr 5) czy to praw-
da, że skrzyżowanie docelowo ma zo-
stać przebudowane na rondo? a tym 
samym ma zająć część parkingu??

Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam serdecznie

Mieszkanka bloku 5b
(dane do wiadomości redakcji)

ZARZĄD SSM: Zatoczka parkingo-
wa w rejonie szkoły powstała dzięki 
współpracy Zarządu SSM i UM, któ-
ry na swój koszt wykonał ten par-
king. Zatoczka ta została wykona-
na przede wszystkim dzięki ogrom-
nemu staraniu Rady Osiedla „Mło-
dych” i radnym Rady Miasta z tego 
rejonu. Ze względu na fakt, iż teren, 
na którym zlokalizowano te miejsca 
postojowe nie należy do Spółdziel-
ni nie jest możliwe postawienie tam 
znaku zakazu z tablicą: „Za wyjąt-
kiem mieszkańców”, gdyż nie jest 
to parking należący wyłącznie do 
Spółdzielni.

Nie znamy szczegółów, co do bu-
dowy ewentualnego ronda, nie 
mniej zapewniamy, że jego powsta-
nie nie może się odbyć kosztem 
miejsc parkingowych należących 
do Spółdzielni.

Praktyki PEC 
– skierować do sądu

Witam!
Na temat ogrzewania realizowane-

go przez PEC Katowice zwracam już 
uwagę kilka lat na łamach „Mojej Spół-
dzielni” oraz zebraniach mieszkań-
ców. Zaproponowałem nawet dwa la-
ta temu utworzenie otwartego forum 

internetowego na ten temat. Problem 
ten był jednak, moim zdaniem, ba-
gatelizowany i dobrze się stało, że 
wystąpił wreszcie z takim nasileniem. 
Nie jest tajemnicą, że PEC Katowice 
oferuje nam usługę jedną z najdroż-
szych na Śląsku (np. PEC Chorzów 
jest ok. 30% tańszy!!!). Ogrzanie ocie-
plonego mieszkania 64 m. kw. kosz-
tuje mnie tyle samo, co ogrzanie 300 
m. kw. domku jednorodzinnego. Dla-
tego proponuję, tam gdzie jest to tyl-
ko możliwe, przełączyć ogrzewanie na 
PEC Chorzów. Nie jestem fachowcem 
w tej dziedzinie, ale podobno stosun-
kowo niewielkim nakładem finanso-
wym można to zrealizować na osiedlu 
robotniczym (Zawadzkiego), gdyż tam 
krzyżują się rury z obydwu PEC-ów. 
Może trzeba przekalkulować koszty 
takiego przełączenia, które zwrócą się 
po kilku latach? Jeżeli chodzi o zamó-
wienie mocy i brak reakcji ze strony 
PEC Katowice, to jeżeli ze strony SSM 
wszystkie terminy i formalności zosta-
ły zachowane (co mogą ocenić praw-
nicy z SSM), należy sprawę natych-
miast skierować do Sądu Cywilnego, 
gdyż Sąd Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów załatwia takie sprawy polu-
bownie i z mojego doświadczenia jest 
mało skuteczny.

Myślę, że kolejna podwyżka (i tak 
astronomicznie wysokiego) kosztów 
ogrzewania nie wytrzymie wiele port-
felów naszych mieszkańców.

Pozdrawiam.
Krystian Kurek

ZARZĄD SSM: Całość dostawy 
energii cieplnej dla potrzeb cen-
tralnego ogrzewania i przygotowa-
nia ciepłej wody do naszych za-
sobów leży w gestii PEC Katowi-
ce – obecnie Tauron Ciepło – który 
do naszych budynków zajmuje się 
dystrybucją ciepła z 4 różnych źró-
deł: EC Katowice, „ELCHO” Cho-
rzów, Ciepłownia „Siemianowice” 
i lokalna kotłownia dla osiedla Bań-
gów. Informujemy, że nie ma firmy, 
instytucji o nazwie PEC Chorzów. 
W sumie na terenie SSM w przypad-
ku cen za dostawę energii cieplnej 
obowiązuje 17 Taryf dla ciepła. Ta-
ryfy uzależnione są m.in. od źró-
dła ciepła, długości sieci, jaką jest 
ono dostarczane i miejsca dostawy. 
Z uwagi na odległość od „ELCHO” 
Chorzów do osiedla „Węzłowiec 
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W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

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

rzeczywiście „ciepło” z tego źró-
dła jest tańsze niż dla innych części 
miasta. Zaznaczyć jednak trzeba, że 
dla Michałkowic cena ta byłaby inna 
– czytaj odpowiednio wyższa – bo 
rośnie odległość.

Szanowny Panie ze względu na 
stabilność dostawy „ciepła”, to jest 
np. zasilanie z dwóch źródeł, Za-
rząd SSM wspólnie z UM Siemiano-
wice Śl. od lat czyni starania o pod-
łączenie osiedla „Michałkowice” do 
EC „ELCHO” Chorzów, jednak ze 
względu na znaczny koszt – a nie 
stosunkowo niewielki – oraz prze-
szkody formalno-prawne sprawa 
jest bardzo skomplikowana.

O losie naszego wniosku do Tau-
ron Ciepło piszemy w bieżącym wy-
daniu i stąd nie ma potrzeby kiero-
wania sprawy na drogę sądową... 
chociaż taka ewentualność była 
rozważana i przygotowywana przez 
prawników Spółdzielni. W przypad-
ku forum internetowego uważa-
my, że jest ono zbyteczne, gdyż ta-
ką funkcję z powodzeniem spełnia 
„MS” gdzie temat poruszono a i wy-
dźwięk publikacji zamieszczonych 
na łamach miesięcznika jest znacz-
nie większy

Zastrzeżenia 
do odczytujących

Witam!
Jestem mieszkanką ul. Grunwaldz-

kiej 2d. W dniu dzisiejszym, tj. 12. 10 
były odczyty centralnego ogrzewania, 
które miały być do 18. O godz. 17.45 
wróciłam do domu (zwalniając się 
z ważnego szkolenia) i niestety zasta-
łam już tylko kartkę na klamce.

Czy to w porządku jeżeli określo-
na została godz. 18. Liczę na to, że 
Spółdzielnia wyciągnie konsekwencję 
w stosunku do firmy, która odczytuje 
te pomiary i czekam na odczyt moje-
go c.o. i wody.

Pozdrawiam M. Kominko
ZARZĄD SSM: Niezwłocznie po 

otrzymaniu e-maila, Zarząd SSM 
przeprowadził postępowanie wy-
jaśniające i stwierdzono, że w sto-
sunkowo krótkim czasie po wyzna-
czonym terminie doszło do uzgod-
nienia nowego terminu i odczyt zo-
stał wykonany. Zwrócono uwagę 

osobom odczytującym, że powinny 
bezwzględnie dotrzymywać termi-
nów i godzin podanych w ogłosze-
niach. Za wszelkie perypetie prze-
praszamy.

Droga wizyta
W administracji os. „Chemik” zgło-

siłem problem złej jakości sygnałów 
programów telewizyjnych UPC (pa-
kiet AZART -3,37 zł /mc). Pani z ad-
ministracji umówiła mnie z pracowni-
kiem UPC na dzień i godzinę. Mecha-
nik przybył i w ciągu 3 minut przepiął 
wtyczkę z jednego gniazdka do dru-
giego, jakość obrazu poprawiła się 
– to wszystko!!

Byłem pewny, że muszę zgłosić 
usterkę w UPC, gdyż jestem ich klien-
tem i nie mogę dokonywać napraw 
w własnym zakresie. Od mechanika 
nie otrzymałem żadnego dokumentu, 
dotyczącego rodzaju wykonanej usłu-
gi w ciągu tych kilku minut.

Jakie było moje zdziwienie i oburze-
nie kiedy otrzymałem pocztą rachunek 
do zapłaty w wysokości – 50 zł.

Jestem oburzony na praktyki stoso-
wane przez UPC i adm. os. Chemik. 
Dlaczego nie poinformowano mnie 
przy zgłaszaniu usterki, że sama wi-
zyta mechanika UPC kosztuje mini-
mum 50 zł.

Po takiej informacji na pewno nie 
skorzystałbym z ich usługi, a kolega 
elektronik usunąłby tą usterkę za bu-
telkę piwa lub filiżankę kawy.

Zaznaczam, że półtora roku temu 
również w adm. zgłosiłem problem 
z jakością sygnału UPC i po wizycie 
mechanika i usunięciu usterki nie było 
mowy o zapłacie i żadnym rachunku!

Marian Nikiel
Adres do wiadomości redakcji 

„Moja Spółdzielnia”
ZARZĄD SSM: Z podanych przez 

Pana informacji wynika, że zgło-
szenie o złej jakości programów te-
lewizyjnych potraktowano w UPC 
jako zgłoszenie nieuzasadnio-
ne. Naliczona opłata to prawdopo-
dobnie koszty dojazdu pracowni-
ka. Nie znając rodzaju usterki ADM 

nie mogła poinformować o kosz-
tach takiego wezwania. Z doświad-
czenia wiemy, że każda firma, na-
wet w trakcie gwarancji, w przy-
padku nieuzasadnionego wezwania 
pobiera opłatę za dojazd. Mając na 
uwadze okoliczności radzimy od-
wołać się do UPC.

Parkingi na Gansińca
Kiedy z prawdziwego

zdarzenia?
Witam!

Jestem mieszkanką osiedla Gan-
sińca. Od 27 lat między blokami 4 i 6 
znajdują się dwa niewielkie parkingi – 
a raczej dziury wysypane kamieniami, 
żwirem i piachem. Na jednym z nich 
stoją kontenery na śmieci, drugi służy 
także jako droga dojazdowa do bloku 
SM „Fabud”. Przy wietrznej pogodzie, 
przy każdym przejeździe samochodu 
kłęby piachu i drobnych kamyków wę-
drują na parapecie w mieszkaniu, nie 
wspomnę już o parkujących samocho-
dach pokrytych warstwą białego ku-
rzu. Z kolei, kiedy pada deszcz idąc 
do śmietnika czy samochodu topimy 
się w dziurach zalanych błotem i wo-
dą. W 2005 r. napisałam pierwsze pi-
smo podpisane zresztą przez miesz-
kańców dwóch bloków, potem były 
następne, wreszcie rozmowa z obec-
nym Kierownikiem Administracji, któ-
ry obiecał zająć się tą sprawą. Nieste-
ty, bez rezultatu, a kolejne lato minę-
ło, lato kiedy przy 30°C trzeba było za-
mykać okna.

Mam nadzieję, że za pośrednictwem 
Waszej gazety doczekam się wresz-
cie po tylu latach konkretnej odpowie-
dzi – kiedy te dwa niewielkie parkin-
gi zostaną wreszcie wyłożone kost-
ką. Na Bańgowie czy Węzłowcu takie 
miejsca parkingowe są nie do pomy-
ślenia, a przecież jesteśmy członkami 
tej samej Spółdzielni i płacimy te sa-
me czynsze.

Z poważaniem
J. Staniczek

ZARZĄD SSM: Na terenie ze-
społu budynków przy ul. Ryszar-
da Gansińca wykonano wiele prac 
mających na celu przede wszyst-
kim estetyzację budynków i popra-
wę komfortu zamieszkania – wy-
starczy wspomnieć ocieplenia do-
mów, remont drogi dojazdowej itp. 
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ciąg dalszy ze str. 22
Rozumiemy również konieczność 
utwardzenia kostką brukową żużlo-
wych miejsc parkingowych. Z uwa-
gi na ograniczone środki funduszu 
remontowego tego osiedla na wy-
konanie takiego zadania trzeba bę-
dzie poczekać. Realizacja, o której 
mowa będzie możliwa najwcześniej 
w 2013 roku.

Zmusiliście mnie 
do płacenia

Cieszą mnie Wasze starania o obni-
żenie kosztów centralnego ogrzewa-
nia. Nie wiem skąd otrzymuję ciepło, 
ale jedno wiem, że płacę jedną z naj-
wyższych stawek. Proszę o podjęcie 
również jakichkolwiek starań dla od-
biorców c.o. przy ul. Kolejowej 1C. Tak 
samo jak pan Darek z ul. Korfantego 
14A – pytam dlaczego równocześnie 
z uzupełnieniem wody i odpowietrza-
niem kaloryferów (tego nie było w po-
przednich latach) wypuszczono nie 
ciepłą, ale gorącą wodę i to w godz. 
od 22.00 – 10.00, kiedy to ludzie kła-
dą się spać pod ciepłą kołdrę. Pro-
szę mnie nie pouczać, iż mam moż-
liwość samodzielnego decydowania 
o kosztach, ponieważ na naszych ka-
loryferach w łazienkach nie ma czytni-
ków i czy zakręcę, czy też nie to po-
mieszczenie to rozliczenie jest w tzw. 
pow. Lokali opomiarowanych (odczy-
tanych). C.O. włączono 20. 09. br. mi-
mo zapowiedzianej ciepłej aury – re-
asumując – zmusiliście mnie do pła-
cenia za c.o.  przez cały tydzień, pomi-
mo iż tak jak pan Darek z c.o. nie ko-
rzystałam. Ma się to nijak do Waszych 
deklaracji, iż dbacie o naszą kieszeń.

Proszę również o założenie czytni-
ków na naszych kaloryferach w ła-
zienkach, co da nam możliwość regu-
lowania zużycia C.O. i przerzucenie 
tych oszczędności na inne pomiesz-
czenia. Łazienka jest integralną czę-
ścią mieszkania. Zakwalifikowanie ła-
zienki do tzw. pow. Opomiarowanej / 
odczytanej powoduje, iż oszczędzanie 
tam ciepła poprzez regulację zawo-
rów nie daje mi żadnej możliwości wy-
miernej. Za tzw. pow. Lokali opomia-
rowanych / odczytanych tj. łazienka, 
zimny korytarz, nie przechodzą przez 
niego żadne przewody, a jedyny tam 
kaloryfer został odcięty przez ADM 
„Centrum” przesyły, konserwację i in-
ne straty płacę miesięcznie 87 zł (na 

ul. Zgrzebnioka 47 – płacą 37 zł), 
(koszty wg ouo ul. Kolejowa 27.478 zł; 
ul. Zgrzebnioka 10.538 zł).

Proszę o jasne i zrozumiałe – bez 

wzorów i technicznej terminologii 
– wyjaśnić mnie i pozostałym lokato-
rom tej klatki, za co płacimy 87 zł/m-c.

Z pozdrowieniem Helena K.
Nazwisko tylko do wiadomości re-

dakcji
ZARZĄD SSM: Odpowiadając na 

Pani uwagi wyrażone w liście do re-
dakcji „MS” wyjaśniamy:

1. Energię cieplną zużywana do 
ogrzewania mieszkania otrzymuje 
Pan z Ciepłowni „Siemianowice”.

2. Nie jest prawdą, że płaci Pa-
ni jedną z największych stawek, 
a wręcz przeciwnie. Na podstawie 
analizy kosztów centralnego ogrze-
wania wszystkich mieszkań tego 
budynku stwierdzamy, że płaci Pani 
jedną z najniższych opłat za ciepło.

Decyzję o rozpoczęciu sezonu 
grzewczego podjęto na podstawie 
prognoz długoterminowych uzyska-
nych z Instytutu Meteorologii i Go-
spodarki Wodnej i nie jest prawdą, 
że była zapowiedziana ciepła aura. 
Na najbliższe dni po uruchomieniu 
centralnego ogrzewania zapowiada-
no – wg prognozy – znaczne spad-
ki temperatury szczególnie w go-
dzinach nocnych i rannych do 5°C, 
a odczuwalnych do 3°C. Na tej pod-
stawie uważamy, że decyzja była 
bardzo uzasadniona.

4. Stwierdzenie, że instalację na-
pełniano wodą gorącą jest subiek-
tywne, gdyż woda o temperaturze 
ok. 50 °C wydaje się być bardzo go-
rąca, a taką w rzeczywistości nie 
jest.

5. Opomiarowanie łazienek jest 
możliwe, gdy znajdują się w nich 
kaloryfery jednak może się to od-
być wyłącznie na życzenie wyra-
żone przez wszystkich lokatorów. 
Przypominamy, że pomieszczenia 
te zostały opomiarowane na całym 
osiedlu „Bańgów”, jednak po pro-
testach mieszkańców zdemontowa-
no tam podzielniki kosztów ogrze-
wania, gdyż słusznie uważa się, że 
regulowanie temperatury w łazien-

kach nie jest wskazane, bo utrzy-
mywanie w nich nieco wyższej tem-
peratury znacznie poprawia wen-
tylację. Dodatkowo łazienki nie po-
winny być opomiarowane, gdyż 
wyższa temperatura jest tam zale-
cana chociażby na fakt kąpieli, my-
cia się, czyli wykonywania czynno-
ści higienicznych bez ubrania.

6. Porównywanie przez Panią 
kosztów zużytego ciepła budynku 
przy ul. Alfonsa Zgrzebnioka i Kole-
jowej nie ma najmniejszego sensu, 
gdyż nie są to obiekty porównywal-
ne chociażby ze względu na:

- technologie, w jakich zostały wy-
budowane,

- ilości mieszkań,
a także z tytułu różnych źródeł 

ciepła, długości sieci i tym samym 
różnych Taryf, tj. stawek za wytwo-
rzenie i dostawę energii cieplnej.

Wentylator na dachu
Dnia 2. 09. 2011 r. wystąpiłam do 

władz Spółdzielni o zgodę na założe-
nie na dachu, na własny koszt, ma-
łego wentylatora próżniowego, takie-
go jakich dziesiątki na całym osiedlu. 
Pracownicy firmy, którzy na zlecenie 
Spółdzielni badali prawidłowość wen-
tylacji, twierdzili, że mogę na własny 
koszt założyć ww. wentylator. Na mo-
je pismo po miesiącu dozorca sprzą-
tając, kiedy przechodziłam obok nie-
go, wręczył mi kopertę z odpowiedzią. 
Pełnomocnik Zarządu ds. technicz-
nych oraz p. kierownik osiedla „Che-
mik” odpowiedzieli, że Spółdzielnia 
nie wyraża zgody na zamontowanie 
wentylatora na dachu budynku, gdyż 
spowodowałby zakłócenie w prawidło-
wym funkcjonowaniu wentylacji. Nale-
ży rozumieć, że wentylacja w budyn-
ku jest idealna – wzorcowa. Zazna-
czam, że w roku 2003 również stara-
łam się o założenie wentylatora – tym 
razem dużego, dla wszystkich loka-
torów w naszym budynku, posiadają-
cych tak jak ja ciemne kuchnie, gdzie 
zapachy kuchenne oraz spaliny tło-
czone są do środka i rozchodzą się 
po całym mieszkaniu. Przy zamknię-
tych oknach pomiar w mojej kuchni 
wynosi zero. Zebrałam podpisy, lecz 
Spółdzielnia nie wyraziła zgody. Za-
stanawiam się tylko, na jakich zasa-
dach Spółdzielnia zakłada wentylato-
ry na wszystkich innych budynkach na 



25MOJA SPÓŁDZIELNIA 11/2011



26 MOJA SPÓŁDZIELNIA 11/2011

ciąg dalszy ze str. 24
osiedlu „Chemik”? Widzi się po sześć 
dużych wentylatorów na jednym bu-
dynku – gdzie nie ma ciemnych kuch-
ni. Czy to zależy od tego, kto mieszka 
w danym budynku?

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie
Z poważaniem

Mirosława Kaczor.
ZARZĄD SSM: Ingerowanie w ist-

niejące przewody kominowe i wen-
tylacyjne może występować jedy-
nie w przypadku, gdy taka ingeren-
cja wynika z jasno sprecyzowanej 
opinii technicznej wyrażonej przez 
osobę posiadającą odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. Stąd też 
nie było i nie może być zgody na 
zakładanie we własnym zakresie ja-
kichkolwiek urządzeń lub wentyla-
torów.

W budynku, w którym Pani miesz-
ka funkcjonuje wentylacja grawi-
tacyjna i z uwagi na znajdujące się 
tam piecyki łazienkowe wentyla-
cja mechaniczna nie wchodzi w ra-
chubę.

Wszystkie nasady kominowe znaj-
dujące się na innych budynkach za-
łożono na podstawie stosownych 
opinii technicznych. Urządzenia te 
nie mogą też stanowić zagrożenia 
dla życia i zdrowia mieszkańców.

Pani uwaga, jakoby montowa-
no „wentylatory” w zależności od 
tego, kto w danym domu miesz-
ka jest nadużyciem, tym bardziej, 
że w trakcie oceny (przeprowadzo-
na 21. 03. 2011 r.) stanu przewodów 
kominowych i wentylacyjnych oraz 
ich funkcjonowania nie stwierdzono 
żadnych nieprawidłowości, a tym 
samym konieczności montowania 
na dachach urządzeń wspomagają-
cych wentylację.

Nowy parking i apel
Podziękowanie 1

Pan Józef Matysik – ul. Szarych 

Szeregów 1 – bardzo dziękuje Kierow-
nictwu administracji os. Młodych pa-
ni Marii Tadra za piękny parking (tak 
długo wyczekiwany) dla mieszkańców 
tego bloku. 

Podziękowanie 2
Witam serdecznie,

Korzystając z okazji chciałbym po-
dziękować Pani Kierowniczce i całe-

mu zespołowi ADM Os. Młodych za 
wykonanie parkingu dla mieszkań-
ców ul. Szarych Szeregów! 

Jednocześnie chciałbym zaapelo-
wać do wszystkich zmotoryzowa-
nych mieszkańców naszego osiedla 
o to, aby parkując swoje samocho-
dy PAMIĘTALI O INNYCH LOKATO-
RACH i zajmowali tylko tyle miejsca 
dla własnego samochodu ile to nie-
zbędne. Miejsc parkingowych ma-
ło, samochodów coraz więcej, więc 
nie róbmy sobie pod górkę. Parku-
jąc samochód pomyślmy o tym, że 
inni (w tym nasi sąsiedzi) po po-
wrocie z pracy, zakupów też pew-
nie będą chcieli zaparkować swoje 
auto. Zaparkujmy. Rozejrzyjmy się. 
POMYŚLMY O INNYCH! To nic nie 
kosztuje! Nie zajmujmy dwóch a na-
wet trzech miejsc parkingowych tylko 
dla swojego samochodu! Ustawiaj-
my się tak żeby inni też się zmieści-
li. Skąd ten apel? Ano stąd, że do-
syć często widać efekty parkowa-
nia w wykonaniu tzw. „mistrzów kie-
rownicy”. Kierują się oni zasadą: 
ja swój samochód zaparkowałem. 
Reszta mnie nie obchodzi. Innych 
mam gdzieś. Mają pecha frajerzy, że 
przyjechali po mnie. Egoizm w czy-
stej postaci. A to chyba nie o to cho-
dzi, prawda? A może się mylę...

Pozdrawiam serdecznie,
Lokator z ul. Szarych Szeregów

P.S. Imię, nazwisko oraz inicjały do 
wiadomości Redakcji.

ZARZĄD SSM: Każdorazowo 
z ogromną satysfakcją przyjmujemy 
życzliwe słowa kierowane pod ad-
resem wszystkich służb Spółdziel-
ni. W przypadku parkingu pragnie-
my jednak zauważyć, że istotną ro-
lę w jego powstaniu miała także Ra-
da Osiedla „Młodych” i wykonawca. 
Apel mieszkańca o prawidłowe par-
kowanie popieramy bez zastrzeżeń.

Co to za sprzątanie? cd.
Do redakcyjnej poczty wpłynął list 

p. Grażyny Kusber gospodarza domu 
przy ul. Jagiełły 29c. Pani domaga się 
przekazania danych Naszej Czytel-
niczki, która pisała o wmiataniu śmie-
ci do jej piwnicy. Dodatkowo uważa, 
że pogwałcono prawo, bo jej dane tj. 
imię i nazwisko wywieszono na tablicy 
ogłoszeń w budynku i są powszechnie 
dostępne. List ma charakter polemicz-
ny. Danych Czytelniczki, ze względu 
na zapisy Prawa prasowego, nie prze-
każemy. List w chwili redagowania ga-
zety, przesłaliśmy do nadawczyni po-
przedniego e-maila i czekamy na od-
powiedź.

Skonsultowaliśmy również treść pi-
sma z Zarządem SSM i uzyskaliśmy 
odpowiedź, że lokatorzy mają pra-
wo do zgłaszania swoich uwag, co 
do wykonywanej pracy przez wszyst-
kie służby SSM nawet, gdy te zarzu-
ty się nie potwierdzają. Jednocze-
śnie Zarząd poinformował nas, że da-
ne osobowe gospodarza domu wywie-
szone na tablicy ogłoszeń nie są obję-
te tajemnicą, bo gospodarz domu jest 
de facto osobą publiczną i mieszkań-
cy muszą wiedzieć, kto opiekuje się 
ich domem.

Odpowiedź mieszkanki
Proszę o telefon kontaktowy do Pa-

ni Kusber. Chciałabym z nią osobiście 
wyjaśnić zaistniałą sytuację. Mogę 
również razem z nią zejść do piwnicy.

DNI WYWOZU PRZEDMIOTÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z OSIEDLI SSM:

WTORKI: „Chemik”, im. J. Tuwima 

ŚRODY: „Młodych”, „Węzłowiec”

CZWARTKI: „Bańgów”, „Centrum”, „Michałkowice”
Uprasza się mieszkańców o dostosowanie się do terminów wywozu i wystawianie zbędnych rzeczy na krótko przed 

podanym dniem tak, aby okolice śmietników nie wyglądały jak totalne rupieciarnie.
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Skontroluj swoje serce

Gabinet 
Kardiologiczny
prof. dr hab. n. med. 

Andrzej Lekston
- specjalista kardiolog

ul. Hermana Wróbla 14  
– os. „Tuwima”, Siemianowice Śl.

Wtorki i czwartki od 1600 do 1800; tel. 693 55 66 77

Szanowni Państwo
Dzięki wieloletniej praktyce klinicznej, ciągłej pracy 

naukowej w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, 
nowoczesnej aparaturze diagnostycznej oferuję Państwu 

profesjonalne badania pod kątem schorzeń sercowo-
naczyniowych i zalecę odpowiedni sposób leczenia.

N i s z c z y m y 
d a l e j

Październik przyniósł kolejną por-
cję bezsensownych zniszczeń 

więc nadal rosną straty i wydatki na 
niepotrzebne remonty, bo zniszcze-
nia naprawić przecież trzeba, a to 
kosztuje.

Do grubego zestawienia skrzętnie 
zapisywanych dewastacji dokładamy 
kolejne i tylko zastanawiamy się kiedy 
zrozumiemy, że niszczone jest moje, 
że w błoto idą moje pieniądze…

A na osiedlach zanotowano:
„CENTRUM”

- ul. Powstańców 54A – wybito szy-
bę w drzwiach wejściowych;

- ul. Komuny Paryskiej 1 – elewację 
upstrzono dużym napisem.

„CHEMIK”
- ul. Niepodległości 57-59 – wyrwa-

no poręcz przy placu zabaw.
ciąg dalszy na str.31 s-
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Przed nami popularne andrzej-
ki, a wraz z nimi koniec czasu za-
baw i swawoli. Podczas ostatnich 
przed adwentem zabaw poza „podglą-
daniem” przyszłości, czyli jakąś stra-
wą dla ducha, nie należy zapominać 
i o ciele. Proponujemy kilka przepisów 
na szybkie i łatwe do przygotowania 
oraz niedrogie potrawy.

Frywolne śliweczki
6 suszonych śliwek bez pestek, pół 

filiżanki sherry lub białego wytrawne-

go wina, łyżka posiekanych orzechów 
laskowych, szczypta świeżo startej 

gałki muszkatołowej, 3 cienkie pla-
sterki boczku, wykałaczki koktajlo-
we. Śliwki namoczone w sherry (ok. 
2 godziny), a następnie odsączone 
napełnić odrobiną posiekanych orze-
chów. Każdą śliwkę owinąć przekro-
jonym wzdłuż plastrem boczku i za-
piec 8-10 min w piekarniku (w wyso-
kiej temperaturze).

Parówki w cieście
25 dag mąki, 10 parówek koktajlo-

wych, 2 dag drożdży, łyżka mleka, 
2 łyżki śmietany, jajo, łyżka oleju, ły-
żeczka cukru, sól. Do mąki dodać 
drożdże rozmieszane z mlekiem i cu-
krem, śmietanę, żółtko, olej i odrobi-
nę soli. Wyrobić ciasto i od razu roz-
wałkować na cienki placek. Parów-
ki obrać z osłonek. Posmarować pla-
cek lekko spienionym białkiem, pokro-
ić na paski szerokości 2 cm. Na każ-
dym położyć parówkę i spiralnie owi-
nąć ją ciastem. Parówki luźno ułożyć 
na blaszce wysmarowanej tłuszczem, 
posmarować resztą białka. Upiec na 
złoty kolor.

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

boczku, majeranek lub kminek. Bo-
czek drobno pokroić i stopić w du-
żym rondlu, wyjąć skwarki. Jabłka 
obrać ze skórki, wyjąć gniazda na-
sienne i pokroić na drobne cząstki. 
Ostrożnie włożyć do gorącego tłusz-
czu i, ciągle mieszając, dusić, aż sta-
ną się szkliste. Wtedy dodać majera-
nek lub kminek, skwarki i wymieszać. 
Odstawić z ognia. Podawać na ciepło 
z chlebem.

Jeśli masz w domu 
dziecko urodzone pod 
znakiem Barana, to 
na pewno nie zaznasz 
spokoju. Twój maluch 

to żywe srebro, musisz bardzo uwa-
żać, żeby sobie nie zrobił krzywdy. Gdy 
podrośnie ma ciągle nowe pomysły. Do 
osób starszych odnosi się z rezerwą.

Mały Byk jest 
dzieckiem upartym, 
ale wynikające stąd 
napięcia można roz-

ładować humorem. Uczy się śred-
nio, brakuje mu błyskotliwości. W ży-
ciu będzie sobie dobrze radzić. Do ro-
dziców, szczególnie matki, jest bardzo 
przywiązany.

Jeśli masz dziecko 
urodzone pod zna-
kiem Bliźniąt pamię-
taj, że jest bardzo 

ciekawe życia i nieraz w swych poszu-
kiwaniach może się sparzyć. Niezbyt 
posłuszne, często działa na własną 
niekorzyść, trzeba je więc kontrolować 
i poświęcać mu dużo uwagi.

Mały Rak wymaga 
dużo uczuć, ciepła, 
serdeczności. Jest 
to dziecko wrażliwe, 

które każde ostrzejsze słowo bierze 
sobie do serca. Jest skryty i trudno za-
chęcić je do zwierzeń. Kocha zwierzę-
ta. Największą przyjemnością jest dla 
niego pies, czy kot.  

Dzieci urodzone 
pod Lwem dobrze się 
czują tam, gdzie są 
aprobowane i podzi-

wiane. Wcześnie wybierają sobie za-
wód i konsekwentnie dążą do realiza-
cji swych zamiarów. Często z małe-
go, trochę zarozumiałego Lwa wyra-
sta znakomity lekarz, czy matematyk.

Umiejętność obser-
wacji, dostosowanie 
się do sytuacji, dąże-
nie do zgody, oto ce-

chy dziecka urodzonego pod Panną. 
Rodzice nie mają z takim dzieckiem 
kłopotów. Uczy się dobrze, zachowuje 
grzecznie. W życiu zachodzą wysoko.

Pod znakiem Wa-
gi rodzą się zazwy-
czaj dzieci grzeczne, 
przymilne, jak to się 

mówi – słodkie. Na dodatek ładne. 
Dzieci spod tego znaku są ambitne, 
pracowite i sprawdzają się w zawo-
dach artystycznych. 

Jeśli możesz obser-
wować swoje dziec-
ko już od małego za-
uważysz u swojego 

Skorpionka silny, zdecydowany cha-
rakter. Twoje dziecko jest też zdolne, 
inteligentne i pracowite. Nie jest jed-
nak łatwo, dobrze go wychować.

Najlepszy kon-
takt będziesz mieć 
z dzieckiem urodzo-
nym pod znakiem 

Strzelca, jeśli zaaprobujesz jego zami-
łowania do sportu, podróży. Gdy ma-
ły Strzelec trochę dorośnie, zaskakuje 
dorosłych poglądami o obyczajowości.

Mały Koziorożec 
dobrze radzi sobie 
w życiu już od małe-
go. W szkole jest lu-

biany i często przynosi do domu bardzo 
dobre stopnie, co osiąga pracą i wy-
trwałością. Czasem wydaje się, że jest 
mało uczuciowy, ale to tylko pozory.

Pod znakiem Ryb 
rodzą się dzieci wraż-
liwe, uczuciowe, przy-
jazne otoczeniu, tro-

chę nieśmiałe. Aprobatę małej Rybki 
można zdobyć tylko łagodnością, do-
brocią i spokojem. Dzieci te lubią słu-
chać bajek, a później same je czytają.

Dziecko spod zna-
ku Wodnika jest we-
sołe, pogodne i od 
najmłodszych lat ma 

oryginalne pomysły. Nie lubi przymu-
su, ale można je przekonać łagodną 
perswazją. Jeśli postępuje się z nim 
nieodpowiednio, będzie się buntować.

Dziecko spod 
znaku?

Na andrzejki 
 jak znalazł
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Szata ministranta; 

8. Starożytna stolica Asyrii; 9. Brynica 
w Siemianowicach Śląskich; 10. Ukry-
ta w oponie; 11. Kompleks Sportowy 
w Michałkowicach, gdzie zorganizo-
wano Światowy Zjazd Ślązaków i Go-
dy Siemianowickie; 12. Stan zniszcze-
nia; 13. Nowa Rumiankowa w naszym 
mieście; 14. Malec, brzdąc; 16. Pry-
mitywne nosze; 19. Szata pod orna-
tem; 20. Balowe lokum; 21. Połajan-
ka; 22. Leśny ul; 23. Sedno sprawy; 
28. Hak w podkowie; 31. Kiełb w gwa-
rze śląskiej; 32. Osiedle, gdzie trwa 
ocieplanie budynków; 33. Rów na bu-
dowie; 34. Kawalerzyści; 35. Miłek 
wiosenny; 36. Kminkówka; 37. Chęć 
działania.

PIONOWO: 1. Tuż przed metą; 
2. Gwałtowny wiatr; 3. Szkielet stat-
ku; 4. Potrzask; 5. Tam dopłynęła ar-
ka Noego; 6. Budynek dla straża-
ków; 7. Flamastry; 14. Krótkie firan-
ki w kuchni, zwane zazdrostkami w 
gwarze śląskiej; 15. „... Pod Wyrwi-
groszem”, który wystąpił w Siemia-
nowickim Centrum Kultury; 17. Pie-
czeń wołowa; 18. ... Otwarta w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Siemia-
nowicach Śląskich; 24. Stopnie w klat-
ce; 25. Achtel, dawna miara pojem-
ności; 26. Wydawniczy lub drukarski; 
27. Ryba z płastug; 28. Piękny koralo-
wiec; 29. To jest 12.500 egzemplarzy, 
jednego wydania miesięcznika Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-

we „Moja Spółdzielnia”; 30. Enzym tra-
wienny rozkładający tłuszcze.

  Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 22 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do 21. XI. 2011 r. na adres: SSM, 
ul. Boh. Westerplatte 20 z dopiskiem 
Redakcja „Moja Spółdzielnia” – krzy-
żówka nr 11/2011. Nagrody za rozwią-
zaną krzyżówkę nr 10/2011 z hasłem – 
Barwy jesieni, otrzymują: Stanisława 

SPAŁEK, ul. Niepodległości 66A; Róża 
DYKTA, ul. Boh. Westerplatte 10; Ta-
deusz RACZYŃSKI, Aleja Młodych 12.

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do dzia-
łu GZM po odbiór nagród. Nagrodę 
główną – niespodzianka – ufundowa-
ła firma Sukces s.c., Siemianowice Śl., 
ul. W. Wróblewskiego 67. Fundatorem 
pozostałych nagród jest Siemiano-
wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

J K L

W szkole pyto sie rechtór dzieci:
- Po czym dzieci poznomy czy kura 

jest staro czy młodo?
- Po zębach Panie rechtór - pado 

Alojzik.
- Przecież kura nie mo zębów!
- No to jest szczero prowda, ale my 

momy zęby Panie rechtór!
J K L

Po wczasach we Francji wracają do 
Polski: Masztalski, jego najstarszy syn 
i ojciec.

- Och te Francuzki - wzdycha syn. - Co 
za temperament!

- A co za finezja! - dodaje Masztalski.
Po chwili odzywa się jego ojciec:
- A... ile... cierpliwości mają...

J K L.
- Antek! Co ty tak źle wyglądosz?
- Człowieku dziwisz się? Tako robota! 

Cały dzień na kolanach!
- A długo tam już robisz?
- No, w poniedziałek mom zacząć.

J K L

- Antek, jak myślisz co jest bardziej 
ciężkie kilo pierza albo żelaza? - py-
to Francek.

- Ty głuptoku, przecież kilo jest kilo!
- No to jakes taki mądry to spuść se 

kilo pierza a potem kilo żelaza na no-
ga, a przekonosz się co jest cięższe!

J K L

Antek i Francek poszli roz do restau-
racji. Zjedli, wypili i wyszli. Jak byli już 
na dworze, Antek pyto Francka:

- Ty, czyś ty zgłupioł? Po jakiemu do-
łeś portierowi aż 100 zł?

- A czys ty widzioł jaki on mi doł 
płaszcz?
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„MICHAŁKOWICE”
- ul. Wyzwolenia 6A – wybito szybę 

w drzwiach wejściowych.
„TUWIMA”

- ul. Wojciecha Korfantego 2C 
– wyrwano czujnik ruchu i część kabla 
w klatce schodowej – foto 1;

- ul. Okrężna 1 – połamano skrzyn-
kę na reklamy;

- Zniszczono siatkę ogrodzeniową 
na boisku i siatkę w bramce – foto 
str. 1 i nr 2.

„MŁODYCH”
- Aleja Młodych 3 – połamano po-

malowany szczyt budynku;
- ul. Niepodległości 26 – wybito 

szybkę w drzwiach wejściowych; 
- ul. ZHP 1 – popisano elewację z ty-

łu domu;
- ul. ZHP 3 – połamano skrzynkę na 

reklamy.
„WĘZŁOWIEC”

- ul. Władysława Jagiełły 15 – gara-
że, zniszczono 6 rynien;

- ul. Wł. Jagiełły 29A – wybito szybę 
w drzwiach wejściowych;

- ul. Wł. Jagiełły 31D – skradziono 
czujnik ruchu na klatce schodowej;

- ul. Jana Polaczka – kolejny raz ob-
smarowano elewacje stacji trafo – fo-
to 3;

- Wł. Jagiełły 27 uszkodzono (naj-
prawdopodobniej przez samochód cię-
żarowy) lampę parkową na skarpie 
przy parkingu – foto 4;

- Wygięto klapę ze stali gr. 3 mm na 
koszu do śmieci przy stole do pingpon-
ga na II Etapie osiedla – foto 5.

Niszczymy dalej



 





ciąg dalszy ze str. 28
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