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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. 032-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

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

P l a n y ,  n o w e  s t a w k i  -  4
P r z e k a z a n i e  d r ó g  -  9

M n i e j s z y  p o d a t e k  -  1 3
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D y ż u r y  R a d  O s i e d l i  -  c z y t a j  s t r .  3 2

POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - TEL. 032 228-57-78
DYŻURUJE: w dni robocze - od 15.00 do 22.00; w dni wolne - od 8.00 do 22.00
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Komunikat Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Od 4. 01. 2010 r. zmiany godzin pracy w SSM
Zarząd SSM informuje wszystkich mieszkańców oraz fir-

my i osoby współpracujące ze Spółdzielnią, że od 4 stycz-
nia 2010 r. obowiązują nowe godziny pracy administracji 
osiedlowych i Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej.

Wszystkie ADM oraz komórki organizacyjne Spółdziel-
ni przyjmować będą zainteresowanych w godzinach:

- poniedziałek: 700 – 1700

- wtorek, środa, czwartek: 700 – 1500

- piątek: 700 – 1300.
Dodatkowo osiedlowe administracje czynne będą w każ-

dą sobotę od 800 do 1200

Pogotowie techniczne
Jednocześnie zmianie ulegają godziny funkcjonowania 

pogotowia technicznego. 
Zgłoszenia o awariach przyjmowane są:

- poniedziałek: 700 – 2200

- wtorek, środa, czwartek: 1500 – 2200

- piątek: 1300 – 2200.
- sobota: 1200 – 2200; - niedziela: 800 – 2200

Wprowadzenie zmian ma na celu poprawę jakości usług 
świadczonych przez wszystkie jednostki organizacyjne 
i umożliwienie załatwiania wszelkich spraw w godzinach ko-
rzystnych dla mieszkańców, interesantów.

Obradowała Rada Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

P l a n y ,  n o w e  s t a w k i
Docieplenia budynków nieobjętych długoletnim programem termomodernizacji zasobów SSM uchwalonym kil-

ka dobrych lat temu były często poruszanym przez mieszkańców tematem czy to na Osiedlowych Zebraniach 
Członków, czy też za pośrednictwem „MS”. Pytania te stawiali przede wszystkim zamieszkali na osiedlach „Bań-
gów” i tzw. drugim etapie os. „Węzłowiec”. Domy te ileś lat temu, już na etapie konstruowania, a następnie reali-
zacji były objęte innymi normami i mocniej wyizolowane termicznie, tzn. współczynnik przenikania ciepła był tam 
dużo, dużo niższy niż w podobnych obiektach, o starszych budynkach nie mówiąc.

Dwa plany:
„Bańgów”, „Węzłowiec”

– termomodernizacja
Teraz dla wszystkich tam zamiesz-

kałych mamy dobrą wiadomość. Ra-
da Nadzorcza na posiedzeniu 
odbytym 30 listopada zatwier-
dziła „Plan robót docieplenio-
wych - renowacja elewacji na 
lata 2013-2017” – dokument 
publikujemy w całości. Być 
może wielu się żachnie, czy-
tając o tej perspektywie cza-
sowej, ale... niedawno wcho-
dziliśmy w XXI wiek, a tu jego 
pierwsza dekada już nam się 
kończy. Łączna kwota środ-
ków potrzebna do wykonania 
zadania to 10 milionów 945 
tysięcy złotych w cenach bieżących.

i remonty w 2010 r.
Kolejnym planem rozpatrywanym na 

posiedzeniu był „Plan rzeczowo-finan-
sowy robót remontowo-konserwacyj-
nych w SSM na 2010 rok”.

W materiale zawarto zadania, ja-
kie przewidziano do wykonania w ro-
ku przyszłym na wszystkich osiedlach 
SSM. My zamieszczamy go w dwóch 
częściach, w pierwszej z pracami, ja-
kie zostaną wykonane w przyszłym 
roku, zapoznać się mogą mieszkań-
cy osiedli: „Centrum”, „Chemik”, im. 
J. Tuwima, „Michałkowice”, a w dru-
giej (w styczniowym wydaniu „MS”) za-
mieszkali na osiedlach: „Bańgów”, 
„Młodych” i „Węzłowiec”.

Nim Rada przyjęła obydwa plany, 
przewodniczący Komisji Stałych: Go-
spodarki Zasobami Mieszkaniowymi – 
Zbigniew Rogoż, Rewizyjnej – Wie-
sław Gola, Organizacyjno-Samorzą-

dowej – Jerzy Kurzawa przedstawia-
li opinie komisji wypracowane na ich 
posiedzeniach poprzedzających obra-
dy plenarne. Wszystkie opinie były po-
zytywne, a szefowie komisji z zadowo-
leniem odnosili się zarówno do zakre-
su prac remontowych, jak i podjęcia 
się przez Spółdzielnię kolejnego potęż-
nego zadania termomodernizacyjnego, 
w efekcie którego ulegnie zmianie wy-
gląd 77 tysięcy 790 metrów kwadrato-
wych elewacji.

Ponadto, na przedostatnim w tym ro-
ku posiedzeniu Rada, zgodnie z po-
rządkiem obrad, debatowała nad:

- przyjęciem Planów pracy organów 
samorządowych SSM na 2010 rok – 
plany przyjęto.

- ustaleniem stawek za lokale użytko-
we w zasobach SSM.

Rada Nadzorcza
zapoznała się także:

- z informacją Zarządu o nierucho-
mościach i budynkach SSM 
posiadających nieuregulowa-
ny ostatecznie status prawny 
na listopad 2009 r.

- podsumowaniem prze-
kształceń mieszkań zgodnie 
z wymogami ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych.
Stawki za lokale użytkowe

od 1 stycznia 2010 r.
Po kilku latach obowiązywa-

nia Rada Nadzorcza po prze-
analizowaniu sytuacji finan-
sowej Spółdzielni w ramach 

działalności GZM w zakresie gospo-
darki lokalami użytkowymi, Uchwałą 
nr 43/2009 r. dokonała zmian obowią-
zujących stawek. Tym samym straci-
ły moc uchwały podjęte w 2000 i 2001 
roku oraz decyzja RN SSM z 15. 03. 
2006 r. Wprowadzenie nowych sta-
wek uwzględnia również zmiany bę-
dące efektem znowelizowanej ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych.

Podczas omawiania uchwały podkre-
ślano, że stawki te różnicują poszcze-
gólne dziedziny działalności gospodar-
czej i umożliwią stworzenie warunków 
do uaktywnienia w danym lokalu usług 
użytecznych dla mieszkańców, acz cza-
sem niskodochodowych. Będzie to swo-
isty instrument, dzięki któremu określo-

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

UCHWAŁA NR 41/2009
z dnia 30 listopada 2009 r.

Rady Nadzorczej
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w sprawie: uchwalenia planu robót
dociepleniowych-renowacji elewacji na lata 2013-2017

Działając w oparciu o § 24 ust. 2 pkt 1 Statutu SSM Rada 
Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

UCHWALA
Plan robót dociepleniowych - renowacja elewacji na lata 

2013-2017 w brzmieniu przedstawionym w załączniku do 
niniejszej uchwały

RADA NADZORCZA
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”
ne i potrzebne mieszkańcom rodzaje 
usług mogą liczyć na zrozumienie.

Rada Nadzorcza Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej uchwaliła

nowe miesięczne opłaty 
eksploatacyjne netto

za użytkowanie lokali użytkowych 
przyznanych na zasadach:

I. Prawa odrębnej własności:
- opłaty eksploatacyjne liczone za 1 

m3 powierzchni lokalu będą aktualizo-
wane przez Zarząd w III kwartale roku, 
w którym następuje roczne zatwier-
dzenie wyniku faktycznych kosztów 
nieruchomości z roku poprzedniego.
II. Spółdzielczego własnościowego 

prawa do lokali:
- opłaty jak wyżej.

III. Najmu:
- stawka eksploatacyjna za 1 m2 

powierzchni najmu nie zawiera opłat 
dotyczących mediów: gazu, ener-
gii elektrycznej, wywozu nieczystości, 
zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, 
centralnego ogrzewania itp.

1. Stawka dla lokali:
a) handlowych:

- 7,00 do 10,50 złotych.
b) usługowych (w ramach działalno-

ści dla ludności: fryzjer, szewc, kra-

wiec, zegarmistrz, naprawa sprzętu 
AGD i inne):

- 2,80 do 10,50 złotych.
c) produkcyjnych:

- 5,00 do 11,50 złotych.
d) solaria, gabinety odnowy biolo-

gicznej, salony kosmetyczne, rozryw-
kowe, gastronomiczne:

- 6,00 do 10,50 złotych.
e) usługi bankowe:

- 12,00 do 15,00 złotych.
2. Lokale świadczące usługi

w zakresie zdrowia:
a) gabinety lekarskie:

- 6,00 zł do 11,50 złotych.
b) gabinety stomatologiczne:

- 8,50 do 11,50 złotych.
c) gabinety rehabilitacyjne:

- 7,00 do 9,00 złotych.
3. Pomieszczenia gospodarcze, 

w których nie jest prowadzona działal-
ność gospodarcza (w piwnicach, pół-
piętra, itp.):

- 1,90 do 2,80 zł.
4. Wiaty garażowe:

- 1,90 do 4,00 złotych.
5. Pomieszczenia związane z ob-

sługą infrastruktury technicznej 
(PEC, Zakłady Energetyczne, itp.):

- 4,50 do 5,00 złotych.

6. Pomieszczenia dla działalności 
niskodochodowej (biblioteka, siedzi-
by stowarzyszeń i innych działalności 
społeczno-kulturalnych):

- 2,10 do 6,60 złotych.
7. Działalność gospodarcza prowa-

dzona w mieszkaniach – 200% opła-
ty eksploatacyjnej dla mieszkań.

8. Pomieszczenia biurowe:
- 7,00 do 10,50 zł.

9. Pomieszczenia magazynowe:
- 4,00 do 9,40 złotych.

IV. Opłaty za 1 m2 powierzchni 
dzierżawy:

1. Teren zabudowany liczony według 
powierzchni zabudowy:

- 3,80 do 4,00 złotych.

CENNE NAGRODY CZEKAJĄ CENNE NAGRODY CZEKAJĄ CENNE NAGRODY CZEKAJĄ

Wie lk i  Konkurs  2009
Każdy upływający dzień zwiastu-

je nadejście nowego roku, do 
którego czas zleci niczym z bicza 
trzasnął. Ani się obejrzymy, jak wi-
tać będziemy nowy 2010 rok, a że-
gnać stary zamykający pierwszą de-
kadę XXI wieku.

Tym samym warto pomyśleć o kolej-
nym, WIELKIM KONKURSIE SSM, jaki Ra-
da Nadzorcza i Zarząd Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej adresu-
ją do wszystkich, którzy na koniec br. 
nie będą posiadać jakichkolwiek zale-
głości wobec Spółdzielni.

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

W tej sytuacji płynność 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 zagrożenie 
prawidłowej eksploatacji, co przecież 

ugodzi w nas samych. Dodatkowo, do-
stawcy mają pełne prawo naliczania 
karnych odsetek od niezapłaconych 
sum, zaś te mogą stać się nadobo-
wiązkowymi zobowiązaniami do pokry-
cia przez Spółdzielnię, czyli w konse-
kwencji przez nas samych.

W WIELKIM KONKURSIE może
uczestniczyć każdy Spółdzielca

regularnie płacący czynsz, w tym 
należność za wodę.

Jak dowodzą minione lata, na wie-
le osób Konkurs działa mobilizują-
co, a koniec roku to właściwy moment 
na uporanie się z zaległościami tak, 
by w nowy rok wejść bez zaszłości 
i z szansą na uczestnictwo w losowa-
niu cennych nagród rzeczowych oraz 
zwolnienia z czynszu w części eksplo-
atacja.

Zasady WIELKIEGO KONKURSU są niezmienne od lat:
KAŻDY CZŁONEK SSM, KTÓRY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU NIE BĘDZIE POSIADAŁ ZALEGŁOŚCI 

CZYNSZOWYCH, UCZESTNICZY W LOSOWANIU NAGRÓD ORAZ ZWOLNIEŃ Z CZĘŚCI CZYNSZU.
Rozstrzygnięcie konkursu w połowie lutego 2010 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!

ciąg dalszy na str. 6



6 MOJA SPÓŁDZIELNIA 12/2009

2. Teren niezabudowany – bez 
względu na rodzaj prowadzonej dzia-
łalności:

- 1,00 do 1,50 zł.
Rada Nadzorcza SSM upo-

ważniła Zarząd do ustala-
nia wysokości stawek w wi-
dełkach ustalonych przez RN 
w uchwale.

Jednocześnie przyjęto, że 
maksymalnie określone opła-
ty eksploatacyjne mogą ulec 
zmianie w przypadku orga-
nizowania przez Zarząd kon-
kursu ofert lub przetargu.

Przekształcenia
i stan prawny gruntów

W dalszej części obrad RN 
SSM zapoznała się z infor-
macjami o realizacji ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych. Aktual-
nie w SSM pozostało kilka budynków 
o nieuregulowanym stanie prawnym 
gruntu. Są to:

- osiedle „Chemik”: ul. Niepodległo-
ści 64A-C; 66A-I,

- osiedle „Michałkowice”: ul. Przyjaź-
ni 8, 8A, 10, 10A, B, C,

- osiedle „Centrum”: ul. Piaskowa 8 
i Kolejowa 2A, B.

W pierwszym przypadku, ul. Niepodle-
głości 64A-C; 66A-I, SSM nabyła przez 
zasiedzenie udział we współwłasności 
i aktem notarialnym przekazała Gminie 
swój udział wynoszący 15/720 części, 
na rzecz użytkowania wieczystego. 8. 
10. 2009 r. Zarząd SSM podjął uchwa-
łę w sprawie możliwości wyodrębnienia 
lokali w nieruchomości obejmującej po-
wyższy budynek. Jednak przed realiza-
cją konieczne jest nabycie użytkowa-
nia wieczystego działek gminnych, sto-
sowny wniosek złożono 13. 10. br. Przy-
puszczalnie nabycie tych nieruchomo-
ści nastąpi po 18 grudnia br.

W drugim, ul. Przyjaźni 8, 8A, 10, 
10A, B, C, Spółdzielnia wielokrotnie 
proponowała właścicielce chęć nabycia 

udziałów w działce i za każdym razem 
spotykała się z odmową. Właścicielka 

złożyła do Sądu Rejonowego w Sie-
mianowicach Śl., wniosek o nabycie 
udziału w nieruchomości. Po ujawnie-
niu prawa własności w księgach wie-
czystych zobowiązała się sprzedać po-
wyższą nieruchomość na rzecz Spół-
dzielni. Z tą chwilą Zarząd przygotu-
je projekt uchwały o możliwości wyod-
rębnienia lokali.

Z kolei w przypadku ul. Piaskowej 
radca prawny SSM, złożył wniosek do 
Sądu Rejonowego o zasiedzenie nie-
ruchomości. Po ujawnieniu prawa wła-
sności w księgach wieczystych, przy-
gotowany zostanie projekt uchwały 
o możliwości wyodrębnienia lokali. Na-
tomiast kwestia ul. Kolejowej 2A, B za-
leżna jest od PKP. Budynek posado-
wiony jest na gruncie częściowo będą-
cym w zarządzie PKP, a właścicielem 
gruntu jest Skarb Państwa. W 2004 r., 
w związku z zakończeniem procesu 
uwłaszczeniowego, PKP S.A. zapew-
niło Spółdzielnię, że rozpocznie pro-
cedurę zmierzającą do zbycia nieru-
chomości. Ostatnim pismem z 3. 09. 
2009 r. PKP informują, iż wstrzymano 
proces przygotowania nieruchomości 
do obrotu, w związku z odmową ujaw-
nienia prawa użytkowania wieczyste-
go w księgach wieczystych, PKP prze-
kazały sprawę radcy prawnemu, a po 
jej rozwiązaniu SSM zostanie powia-
domiona pisemnie.

W tej części przedstawiono również 
stan struktury prawnej mieszkań – czy-
taj niżej.

Zestawienie mieszkań
na dzień 30. 10. 2009 r.

Spółdzielcze własnościowe
– 6224 (330 wniosków)

Osiedle:
- „Centrum” – 843 (35 wniosków),

- „Tuwima” – 927 (26 wnio-
sków),
- „Chemik” – 1429 (142 wnio-
ski),
- „Węzłowiec” – 846 (23 wnio-
ski),
- „Młodych” – 1002 (26 wnio-
sków),
- „Michałkowice” – 973 (68 
wniosków),
- „Bańgów” – 204 (10 wnio-
sków).

Spółdzielcze lokatorskie 
– 1627 (467 wniosków)

Osiedle:
- „Centrum” – 190 (33 wnio-
ski),

- „Tuwima” – 173 (41 wniosków),
- „Chemik” – 378 (265 wniosków),
- „Węzłowiec” – 360 (36 wniosków),
- „Młodych” – 146 (31 wniosków),
- „Michałkowice” – 157 (44 wnioski),
- „Bańgów” – 223 (17 wniosków).

Odrębna własność – 4361
Osiedle:

- „Centrum” – 486,
- „Tuwima” – 841,
- „Chemik” – 328,
- „Węzłowiec” – 838,
- „Młodych” – 753,
- „Michałkowice” – 655,
- „Bańgów” – 460.

Rada przyjęła obydwie informacje.
W trakcie posiedzenia Wiesław Jaź-

wiec poinformował Radę, że podczas 
XII Gali Budownictwa Zbigniew Lek-
ston, prezes Zarządu, został uhonoro-
wany Wielką Nagrodą z Laurem Pre-
zydenta Śląskiej Izby Budownictwa dla 
Autorytetów Zawodowych Budownic-
twa i Gospodarki Śląskiej. Szef RN 
dodał, że w trakcie Gali odznacze-
niami Ministra Infrastruktury „Za Za-
sługi dla Budownictwa” uhonoro-
wano Mariana Odczyka, wicepreze-
sa Zarządu, Marię Tadrę – kierowni-
ka ADM os. „Młodych”, a złote odzna-
czenia „Zasłużony dla Gospodarki Ko-
munalnej” otrzymali pełnomocnicy Za-
rządu: Jolanta Gambka i Marian Go-
gol. Członkowie RN złożyli gratulacje 
wyróżnionym i z zadowoleniem przyję-
li tę wiadomość. 

RN odbyła także rozmowy dyscypli-
nujące z dłużnikami.

Obrady prowadził Wiesław Jaźwiec, 
przewodniczący RN SSM.

pes

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

UCHWAŁA NR 42/2009
z dnia 30 listopada 2009 r.

Rady Nadzorczej
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w sprawie: uchwalenia Planu finansowo-rzeczowego 
robót remontowo-konserwacyjnych

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2010
Działając w oparciu o § 24 ust. 2 pkt 1 Statutu SSM Rada 
Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

UCHWALA
Plan finansowo-rzeczowy robót remontowo-

konserwacyjnych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
na rok 2010 w brzmieniu przedstawionym w załączniku do 
niniejszej uchwały.

RADA NADZORCZA

P l a n y ,  n o w e  s t a w k iciąg dalszy 
ze str. 5
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ROK 2013
Adres budynku

- ulica -
Powierzchnia docieplenia

- m2 - Uwagi

Osiedle „Węzłowiec”
Władysława Jagiełły 27 3 720 Całość budynku
Władysława Jagiełły 29 3 750 Całość budynku
Władysława Jagiełły 31 3 750 Całość budynku

RAZEM 11 220 —

Osiedle „Bańgów”
Władysława Reymonta 10-12 950 Całość budynku
Władysława Reymonta 14, 16, 18, 20, 22, 24 2 850 Całość budynku
Władysława Reymonta 26, 28, 30, 32, 34, 36 2 850 Całość budynku
Władysława Reymonta 38, 40, 42, 44, 46, 48 2 850 Całość budynku
Władysława Reymonta 50, 52, 54, 56
Karola Szymanowskiego 2

2 700 Całość budynku

RAZEM 12 200 —

OGÓŁEM 23 420 —

ROK 2014
Adres budynku

- ulica -
Powierzchnia docieplenia

- m2 - Uwagi

Osiedle „Węzłowiec”
Władysława Jagiełły 33 4 000 Całość budynku
Władysława Jagiełły 35 3 200 Całość budynku
Władysława Jagiełły 37 3 200 Całość budynku

RAZEM 10 400 —

Osiedle „Bańgów”
Marii Skłodowskiej-Curie 7, 9, 11, 13, 15 2 700 Całość budynku
Karola Szymanowskiego 1, 3, 5, 7, 9 2 700 Całość budynku
Karola Szymanowskiego 4, 6, 8, 10, 12, 14 2 850 Całość budynku
Marii Skłodowskiej-Curie 25, 27, 31, 33 2 300 Całość budynku

RAZEM 10 550 —

OGÓŁEM 20 950 —

ROK 2015
Adres budynku

- ulica -
Powierzchnia docieplenia

- m2 - Uwagi

Osiedle „Węzłowiec”
Władysława Jagiełły 39 3 850 Całość budynku
Władysława Jagiełły 41 1 780 Całość budynku

RAZEM 5 630 —

Osiedle „Bańgów”
Marii Skłodowskiej-Curie 35, 37, 39, 43, 45 2 700 Całość budynku
Marii Skłodowskiej-Curie 47, 49, 51, 53, 57, 59 2 850 Całość budynku
Marii Skłodowskiej-Curie 77, 79A, B, 83, 85 2 300 Całość budynku
Marii Skłodowskiej-Curie 87A, B, 89 1 430 Całość budynku

RAZEM 9 280 —

OGÓŁEM 14 910 —

PLAN ROBÓT DOCIEPLENIOWYCH - RENOWACJA ELEWACJI
NA LATA 2013 – 2017

Przedstawiony plan obejmuje wy-
łącznie budynki nieobjęte do-

tychczasowym programem termo-
modernizacji zasobów Siemiano-

wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Łączna kwota środków potrzebna 
do wykonania zadania to 10 milio-
nów 945 tysięcy złotych w cenach 

aktualnych. Wartość nakładów nie-
zbędnych do realizacji w poszcze-
gólnych latach prezentujemy na za-
kończeniu tabelki.

ciąg
 d

alszy n
a str. 8
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ROK 2016
Adres budynku

- ulica -
Powierzchnia docieplenia

- m2 - Uwagi

Osiedle „Węzłowiec”
Jana Polaczka 2A, B 850 Całość budynku
Jana Polaczka 4A, B, C 500 Ściana wschodnia
Jana Polaczka 6A, B 800 Ściana wschodnia
Jana Polaczka 8A, B, C, D 1 500 Całość budynku
Grunwaldzka 3 2 680 Całość budynku
Władysława Jagiełły 2 1 780 Całość budynku

RAZEM 8 110 —

Osiedle „Bańgów”
Marii Skłodowskiej-Curie 21, 23 950 Całość budynku
Marii Skłodowskiej-Curie 17-19 950 Całość budynku
Marii Skłodowskiej-Curie 61, 63, 65, 67 1 900 Całość budynku
Marii Skłodowskiej-Curie 69A, B, 71A, B, 73, 75 2 850 Całość budynku

RAZEM 6 650 —

OGÓŁEM 14 760 —

ROK 2017
Adres budynku

- ulica -
Powierzchnia docieplenia

- m2 - Uwagi

Osiedle „Węzłowiec”
Walerego Wróblewskiego 26, 28, 30, 32 3 750 Całość budynku

RAZEM 3 750 —

Razem:
Planowany koszt w tys. zł

2013 r. – 3 285,0
2014 r. – 2 940,0
2015 r. – 2 150,0
2016 r. – 2 045,0
2017 r. –    525,0

Osiedle „Bańgów”
Planowany koszt

w tys. zł
2013 r. –  1 715,0
2014 r. –  1 480,0
2015 r. –  1 360,0
2016 r. –  940,0

Osiedle „Węzłowiec”
Planowany koszt w tys. zł

2013 r. –  1 570,0
2014 r. –  1 460,0
2015 r. –  790,0
2016 r. –  1 105,0
2017 r. –  525,0

PLAN ROBÓT DOCIEPLENIOWYCH - RENOWACJA ELEWACJI
NA LATA 2013 – 2017ciąg dalszy 

ze str. 7

Komunikat Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Od 4. 01. 2010 r. zmiany godzin pracy w SSM
Zarząd SSM informuje wszyst-

kich mieszkańców oraz firmy i oso-
by współpracujące ze Spółdzielnią, że 
od 4 stycznia 2010 r. obowiązują nowe 
godziny pracy administracji osiedlo-
wych i Zarządu Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej.

Wszystkie ADM oraz komórki or-
ganizacyjne Spółdzielni przyjmo-
wać będą zainteresowanych w go-
dzinach:

- poniedziałek: 700 – 1700

- wtorek, środa, czwartek: 700 – 1500

- piątek: 700 – 1300.
Dodatkowo osiedlowe administracje 

czynne będą w każdą sobotę od 800 
do 1200

Pogotowie techniczne
Jednocześnie zmianie ulegają go-

dziny funkcjonowania pogotowia 
technicznego. 

Zgłoszenia o awariach przyjmowa-
ne są:

- poniedziałek: 700 – 2200

- wtorek, środa, czwartek: 1500 – 2200

- piątek: 1300 – 2200.
- sobota: 1200 – 2200; 

- niedziela: 800 – 2200

Wprowadzenie zmian ma na celu 
poprawę jakości usług świadczonych 
przez wszystkie jednostki organizacyj-
ne Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej i umożliwienie załatwiania 
wszelkich spraw w godzinach korzyst-
nych dla mieszkańców, interesantów.

Wyjeżdżasz, choćby na kilka dni,  

zakręcaj wodę i gaz, unikniesz kłopotów 
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Zapewne zamieszkali w rejonie ulic 
Mieszka I, Zygmunta Starego, Wła-

dysława Łokietka i Jana Polaczka za-
uważyli robotników krzątających się 
w ostatnim czasie przy tych ulicach. Fachowcy wyko-
nywali często bardzo drobne prace, poprawiając na-
wierzchnię ulic, krawężniki, studzienki deszczowe etc. 
Tajemnica tej wzmożonej aktywności remontowej jest łatwa 
do wyjaśnienia. Otóż, drogi te przygotowywane są do prze-
kazania gminie. By zostały jednak przejęte, muszą być w jak 
najlepszym stanie. Wykonywane roboty, często bez mała ko-
smetyczne, są efektem uzgodnień między przedstawiciela-
mi przejmującego, tj. miasta – a przekazującego, czyli Spół-
dzielnią. Oddanie tych dróg miastu do eksploatacji jest efek-
tem decyzji Walnego Zgromadzenia, bo skoro ulice te prze-
stały pełnić rolę wyłącznie dróg osiedlowych i służą rzeszy in-

nych użytkowników, to czas, by zajęła się 
nimi gmina i jej służby.

- Przejęcie dróg przez miasto – mówi 
Zbigniew Lekston, prezes Zarządu SSM 

– to efekt porozumienia i bardzo dobrej współpracy prezy-
denta Jacka Guzego i Zarządu SSM. Prezydent, co nale-
ży mocno podkreślić, osobiście zaangażował się w to dzia-
łanie i należą mu się podziękowania. Sfinalizowanie prze-
kazania dróg będzie miało swój pozytywny wymiar eko-
nomiczny, bo zmniejszone zostaną koszty SSM związane 
z koniecznością ich utrzymania w należytym stanie tech-
nicznym, co ma bezpośredni wpływ na wysokość czynszu 
w pozycji koszty eksploatacji.

Wyrażamy przekonanie, mówiono nam, że przekazanie 
gminie kolejnych dróg spotka się z równie przychylnym po-
dejściem i zrozumieniem ze strony Prezydenta Miasta.

Przekazanie  
dróg

Podwyżka ciepła i cie-
płej wody szczególnie 

dotknęła mieszkańców Mi-
chałkowic.

Głos w tej sprawie, wysyła-
jąc pismo do URE Katowice, 
zabrał Zarząd Spółdzielni. 
Odpowiedź URE w pełnym 
brzmieniu zamieściliśmy, 
a wynika z niej, że właściwie 
wszystko jest OK. Zarząd 
SSM w połowie październi-
ka wystosował także pismo 
do PEC Katowice, w któ-
rym zwrócił się z wnioskiem 
o podanie zamierzonych do 
wykonania przez to przed-
siębiorstwo przedsięwzięć, 
mających na celu poprawę 
efektywności pracy kotłow-
ni gazowej przy ul. Przyjaźni 
8 przygotowującej c.w.u. Po-
nadto, prosił o podanie przy-
najmniej przybliżonego ter-
minu wymiany sieci niskopa-
rametrowej w rejonie budyn-
ku Kościelna-Przyjaźni.

PEC Katowice odpowie-
dział pismem z 20 listo-
pada – oryginał publikuje-
my. Czytamy w nim: „Od-
powiadając na Państwa pi-
smo. informujemy, że w za-
kresie modernizacji kotłowni 
gazowej przy ul. Kościelnej 
w najbliższych latach, tj. do 
2012 roku nie zamierzamy 
podejmować inicjatyw mo-
dernizacyjnych tego obiek-
tu. Również plany odnośnie 
wymian sieci nie przewidu-
ją żadnych prac na sieciach 
obecnie istniejących.

Informujemy również, że 
w procesie kalkulacji ceny 

determinującą pozycją jest 
koszt zakupu opału.

Zapewniamy również Pań-
stwa, że nasze przedsię-
biorstwo kieruje się w swym 

działaniu (i jest to proces 
systematyczny) zasadą ra-
cjonalności oraz eliminacji 
niepotrzebnych kosztów.”

Niezależnie od Zarządu 
również RO Michałkowice 
wyraziła sprzeciw wobec tej 
podwyżki i pisała do PEC. 

4 listopada z pismem do 
PEC zwrócił się Dariusz 
Bochenek, zastępca Prezy-
denta Miasta.

W dokumencie czytamy: 
„W związku z licznymi skar-
gami mieszkańców i zarząd-
ców budynków związanych 

ze znacznym zróżnicowa-
niem cen dostarczanej ener-
gii cieplnej na terenie nasze-
go miasta przekraczających 
25%, proszę o rozważenie 

możliwości uregulowania 
spraw własnościowych doty-
czących ciepłociągów, które 
pozwolą na obniżenie sta-
wek za zużytą energię ciepl-
ną w budynkach położonych 
w północnej części dzielnicy 
Michałkowice.

Przypominam, że sposób 
organizacji zaopatrzenia 
w ciepło gminy Siemianowi-
ce Śląskie ujęty jest w zało-
żeniach zaopatrzenia gminy 
w ciepło, energię elektrycz-
ną i paliwa gazowe i nie 
uległ żadnej aktualizacji od 

2000 roku i został pozytyw-
nie zaopiniowany przez Wo-
jewodę i Urząd Marszałkow-
ski. Natomiast dysproporcje 
cenowe wystąpiły od 2006 
roku z chwilą rozpoczę-
cia naliczania przez Wasze 
Przedsiębiorstwo opłat za 
przesył energii, co uprzed-
nio nie miało miejsca.

Dystrybucja oraz prze-
sył energii powinien odby-
wać się zgodnie z art. 4 ust 
2 ustawy Prawo Energe-
tyczne. Świadczenie usług, 
o których mowa w cytowa-
nym wyżej artykule nie mo-
że powodować niekorzyst-
nej zmiany cen lub stawek 
opłat za dostarczaną ener-
gię zgodnie z art. 4f ust. 1.

Wobec powyższego uprzej-
mie proszę Pana Prezesa 
o podjęcie negocjacji z zain-
teresowanymi stronami w ce-
lu spowodowania likwidacji 
dysproporcji cenowych.”

Jaka będzie odpowiedź? 
Zobaczymy, bo póki co jesz-
cze nie nadeszła. Gdy tylko 
wpłynie, opublikujemy ją do 
Państwa wiadomości, a na 
razie nadal wstrzymujemy 
się z komentowaniem nade-
słanych wyjaśnień.  pes

Ciepło „Michałkowice”. Skąd taki wzrost – cz. 3
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PLAN  
RZECZOWO-FINANSOWY ROBÓT REMONTOWO-KONSERWACYJNYCH 

SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA ROK 2010
Osiedle „ CHEMIK” na remonty ogółem: 1 091,70 tys. zł.

LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ
TERMIN 

WYKONANIA
ROBOTY DEKARSKIE

Walerego Wróblewskiego 39-42

Remont pokrycia dachowego

1780 m2 I kw.

Alfreda Zgrzebnioka 43 349 m2 I kw.

Alfreda Zgrzebnioka 45-47 698 m2 II kw.

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

Alfreda Zgrzebnioka 25, 43, 45, 47

Estetyzacja wejść do klatek schod.

4 kl. III kw.

Walerego Wróblewskiego 69, 71, 73 3 kl. III kw.

Niepodległości 60, 57-59 13 kl. I kw. i IV kw.

Walerego Wróblewskiego 45, 49, 57 3 kl. III kw.

Alfreda Zgrzebnioka 27-29,31-33, 
35-37,39- 41

8 kl. III kw.

Walerego Wróblewskiego 39-41 Remont kominów spal.- went. 8 szt. I kw.

Całe osiedle Zwroty za wykładzinę PCV 250 m2 Cały rok

ROBOTY MALARSKIE

Alfreda Zgrzebnioka 43, 45, 47 Malowanie klatek schodowych 3 kl. IV kw.

ROBOTY STOLARSKIE

Całe osiedle Zwrot za wymianę okien PCV 297 szt. Cały rok

Walerego Wróblewskiego 45, 49, 57 Wymiana okien na klatkach schodowych 27 szt. III kw.

ROBOTY ŚLUSARSKIE

Walerego Wróblewskiego 43, 45, 57, 55a

Wymiana zamykanych tablic ogłoszeń

4 szt. Cały rok

Niepodległości 64-66 12 szt. Cały rok

Alfreda Zgrzebnioka 38-40 3 szt. Cały rok

ROBOTY ELEKTRYCZNE

Walerego Wróblewskiego 43, 45, 47, 
49, 55, 55a

Pomiary instalacji odgromowej 6 kl. I kw.

DŹWIGI – KONSERWACJA – REMONTY

Walerego Wróblewskiego 69, 71, 73 Konserwacja dźwigów 9 szt. I-IV kw.

ROBOTY INSTALACYJNE

Wg harmonogramu Wymiana wodomierzy 998 szt. Cały rok

Walerego Wróblewskiego 38-40 Montaż zaworów podpionowych na instalacji c.o. 36 szt. Cały rok

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO

Całe osiedle
Przegląd przewodów kominowych,  

próby szczelności gazu
2137 mieszk. Cały rok

ROBOTY INŻYNIERYJNE

Niepodległości 60 Remont parkingu 600 m2 II kw.

Walerego Wróblewskiego 55a Remont chodnika 300 m2 III kw.

Niepodległości 57-59 Rewitalizacja terenu boiska sportowego wg projektu II kw.

DOMOFONY – KONSERWACJA – REMONTY

Całe osiedle Konserwacja domofonów 2137 mieszk Cały rok

Walerego Wróblewskiego 45, 49, 57 Wymiana kaset domofonowych 3 kl. III kw.
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Osiedle „CENTRUM” na remonty ogółem: 835,30 tys. zł.

LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ
TERMIN 

WYKONANIA

ROBOTY DEKARSKIE

Ryszarda Gansińca 9
Remont kapitalny pokrycia dachowego

250 m2 I kw.

Jana Pawła II 17, Kościuszki 10 250 m2 II kw.

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

Ryszarda Gansińca 10
Remont balkonów

20 szt. II-III kw.

Ryszarda Gansińca 11 20 szt. II-III kw.

Świerczewskiego 46-50 Remont balkonów (ściany zachodnie) 30 szt. II-III kw.

Ryszarda Gansińca 9
Remont kominów

10 szt. I kw.

Jana Pawła II 17 9 szt. II kw.

Komuny Paryskiej 1 Kapitalny remont balkonów 50 szt. II-III kw.

Ryszarda Gansińca 10

Estetyzacja wejścia do klatki oraz parterów

1 kl. III kw.

Ryszarda Gansińca 11 1 kl. III kw.

Komuny Paryskiej 13 2 kl. III kw.

Jana Pawła II 17, Tadeusza 
Kościuszki 10

3 kl. III kw.

Jana Pawła II 18 2 kl. III kw.

ROBOTY MALARSKIE

Jedności 1

Malowanie klatek schodowych

3 kl. I kw.

Powstańców 54c 1 kl. IV kw.

Ryszarda Gansińca 2 1 kl. I kw.

ROBOTY STOLARSKIE

Całe osiedle Zwrot za wymianę okien PCV 150 szt. I-IV kw.

Brzozowa 12 wymiana okien na klatce schodowej 5 szt. III kw.

ROBOTY ELEKTRYCZNE

Całe osiedle Badanie skuteczności zerowania 1522 mieszk. I-II kw.

DŹWIGI-REMONTY

Całe osiedle Konserwacja  i remonty dźwigów 20 szt. I-IV kw.

ROBOTY INSTALACYJNE

Spokojna 1-3,Krucza 1-3 Wymiana wodomierzy 78 mieszkań III kw.

C.O. REMONTY

Powstańców 46a-54c Wymiana zaworów podpionowych 112 kpl. III kw.

SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

Całe osiedle
Przegląd przewodów kominowych,  

próby szczelności gazu
1522 mieszk. I-II kw.

ROBOTY INŻYNIERYJNE

Spokojna 1-3 Remont chodnika 90 m2 II-III kw.

Jana Pawła II 17, Kościuszki 10 Remont nawierzchni placu 90 m2 II-III kw.

Ryszarda Gansińca 4-6

Remont parkingu

80 m2 II-III kw.

Kolejowa 4-6 120 m2 II-III kw.

Komuny Paryskiej 5 120 m2 II-III kw.

Krucza 1-3 50 m2 II-III kw.

Powstańców 46-54 Remont drogi i parkingów 150 m2 II-III kw.

ciąg
 d

alszy n
a str. 12



12 MOJA SPÓŁDZIELNIA 12/2009

LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ
TERMIN 

WYKONANIA

Komuny Paryskiej 13a,b Remont parkingu 140 m2 II-III kw.

DOMOFONY-REMONTY

Ryszarda Gansińca 10, 11
Remont instalacji domofonowej  

oraz wymiana kasety

2 kl. III-IV kw.

Jana Pawła II 18 2 kl. III-IV kw.

Jana Pawła II 17, Kościuszki 10 3 kl. III-IV kw.

Całe osiedle Konserwacja i remonty instalacji domofonowej 74 kl. III-IV kw.

Osiedle im. Juliana TUWIMA na remonty ogółem: 1 303,10 tys. zł.

LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ
TERMIN 

WYKONANIA

ROBOTY DEKARSKIE

Wojciecha Korfantego 16A
Remont kapitalny pokrycia dachowego

120 m2 IIkw

Wojciecha Korfantego 17B 120 m2 III kw

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

ks. Jana Kapicy 5 Estetyzacja wejść do klatki 1 kl. II kw.

Wojciecha Korfantego1A, B, C Zabudowa luksferami okien piwnicznych 27 szt. II kw.

Hermana Wróbla 3A, B,  
7A, B, C, D, 8A, B

Estetyzacja parterów 8 kl. III kw.

Hermana Wróbla 3A, B,  
7A, B, C, D, 8A, B Estetyzacja wejść do klatki  

wraz z robotami towarzyszącymi

8 kl. I/II/III kw.

Okrężna 8 1 kl. I/II kw.

Okrężna 13 1 kl. III/IV kw.

ROBOTY MALARSKIE

Hermana Wróbla 3A, B

Malowanie klatek schodowych

2 kl. I kw.

Hermana Wróbla 8A, B 2 kl. IV kw.

Hermana Wróbla 7A, B, C, D 4 kl. II kw.

Okrężna 13 1 kl. III kw.

ROBOTY STOLARSKIE

Wg protokołów Zwrot za wymianę oknien PCV 150 szt. I-IV kw.

Okrężna 3 Wymiana okien  w maszynowni dżwigu 2 szt. IV kw.

Okrężna 8
Wymiana okien w naświetlach

11 szt. I/II kw.

Okrężna 13 21 szt. II/III kw.

Wojciecha Korfantego 1A, B, C
Wymiana okien w klatce schodowej 

i maszynowni dżwigu
57 szt. IV kw.

Wojciecha Korfantego 4A  
i Hermana Wróbla 8

Wymiana okna w maszynowni dżwigu 2 szt. IV kw.

DŹWIGI-KONSERWACJA

Wróbla, Korfantego, Okrężna Konserwacja dźwigów 59 szt. I-IV kw.

Wojciecha Korfantego 1C Odnowienie kabiny dźwigu 1 szt. IV  kw.

ROBOTY INSTALACYJNE

Okrężna 1, 2, 3, 4, 5; Leśna 13, 15 Montaż zaworów podpionowych 84 szt. I-IV kw.

PLAN  
RZECZOWO-FINANSOWY ROBÓT REMONTOWO-KONSERWACYJNYCH 

SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA ROK 2010

Osiedle „CENTRUM”  – ciąg dalszy

ciąg dalszy ze str. 11

ciąg
 d

alszy n
a str. 14
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Koniec roku i początek nowego to z reguły ruchy 
w wysokości stawek podatków lokalnych, a często 

i innych towarów, usług. W naszym mieście nowe staw-
ki podatku od nieruchomości Rada Miasta przyjęła 26 li-
stopada br. uchwałą nr 565/2009.

Odnotujmy z satysfakcją, że Prezydent Miasta po za-
poznaniu się z wnioskiem o obniżenie wysokości stawek 
uwzględnił argumenty klubu radnych Platformy Obywa-
telskiej oraz Stowarzyszenia „Nasz Dom” i przedłożył Ra-
dzie autopoprawkę do projektu uchwały. Zgodnie z nią Ra-
da uchwaliła mniejsze wysokości podatku. Decyzja ta obni-
ży obciążenia zamieszkałych z tego tytułu. Mimo to przyję-

ta przez RM uchwała zwiększa od nowego roku dotychcza-
sowe należności podatkowe. W skali całej Spółdzielni wy-
sokość odprowadzanego do kasy miasta podatku od nieru-
chomości wzrośnie o ok. 130 tysięcy złotych i SSM będzie 
łącznie odprowadzać do miasta podatek od nieruchomości 
w wymiarze 1 mln 826 tys. zł. 

Podwyżka stawki wprowadzona po autopoprawce Pre-
zydenta Miasta, mówiono nam w Zarządzie SSM, jest 
stosunkowo niewielka i Zarząd zapewnia, że nie spo-
woduje ona zmian w wysokości stawki czynszowej za 
mieszkanie.

pes

7,21 zł/osobę/m-c. 7,21 zł/osobę/m-c. 7,21 zł/osobę/m-c.

Wywóz śmiec i  droższy

Jakoś tak dziwnie się 
u nas utarło, że przedmiot 
dopóki jest w mieszkaniu, 
jest mój, a z chwilą, gdy go 
wyrzucamy, staje się czyjś 
i nie zastanawiamy się da-
lej, co się z nim dzieje. Ma 
być uprzątnięty i już. Tym-
czasem wyrzucenie czegoś 
do pojemnika, to dopiero po-
czątek problemu. Składowa-
nie odpadów staje się coraz 
droższe, bo wymagania, ja-
kim musi sprostać wysypi-
sko są bardzo wyśrubowa-
ne, a normy określające wa-
runki jego użytkowania ry-
gorystycznie przestrzegane. 
Teraz nie wystarczy zna-
leźć dziurę w ziemi i ją za-
sypywać bez odpowiednie-
go przygotowania podło-
ża, bo zmieniła się bezpow-
rotnie struktura nieczysto-
ści stałych i woda przesią-
kająca przez rozkładające 
się śmieci wypłukuje z nich 
metale ciężkie i inne truci-
zny, jak np. środki chemicz-
ne z lekarstw, których nota 
bene wyrzucać nie wolno.

Składowisko to tylko je-
den z elementów kosztów, 
bo śmieci same tam nie za-
wędrują. 

Do tego kosztu doliczyć 
trzeba wywóz, pojemni-
ki i wszelkie inne składowe, 
dające w efekcie ostatecz-
ny koszt.

Niezależnie od konieczno-
ści pokrycia utylizacji śmie-

ci dolicza się do nich opła-
tę na rzecz środowiska, a ta 
rośnie. Oczywiście możemy 

się zżymać, że jest... ale 
winniśmy pamiętać, że śro-
dowisko naturalne musi po-
zostać dla potomnych. My 
jesteśmy tylko gośćmi. Cza-
sy korzystania ze środowi-
ska na zasadzie:

po nas potop – minęły. 
Wzrost górnej staw-

ki opłaty za korzystanie 
ze środowiska dla odpa-
dów komunalnych do kwo-
ty 104,20 zł/t (o 4,2 zł/t 
w górę) obwieszczony zo-
stał przez Ministra Ochro-
ny Środowiska 18 sierp-
nia 2009 r. W związku z tym 
wzrosła opłata za przyjęcie 
1 tony powyższych odpa-
dów na wysypisku Lande-
co sp. z o.o. w Siemianowi-
cach Śląskich.

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej sp. z o.o. 
w Siemianowicach Śląskich 
proponuje 2,5% wzrostu ce-

ny wywozu 1 m3 nieczysto-
ści stałych komunalnych, tj. 
do kwoty 53,91 zł/ m3+ VAT.

Opłata od 1 mieszkańca 
w 2010 roku będzie więc 
wynosiła 7,21 zł/m-c., tj. o 17 
groszy więcej na osobę.

Cena ta obejmuje także:
- odbiór przedmiotów wiel-

kogabarytowych (raz w ty-
godniu),

- zbiórkę surowców wtór-
nych, a także konserwację 
i naprawę pojemników do 
segregacji,

- odbiór i przekazywanie 
do utylizacji zużytego sprzę-
tu elektrycznego i elektro-
nicznego,

- odbiór zużytych lamp so-
dowych, rtęciowych, neono-
wych i energooszczędnych,

- odbiór baterii i akumula-
torów małogabarytowych,

- eksploatację sortowni su-
rowców wtórnych,

- wytaczanie pojemników 
przy ul. Okrężnej.

W 2009 roku opłata wy-
nosiła 7,04 zł/osobę/m-c.

Wskaźnik nagromadzenia 
odpadów stałych pozosta-
je niezmieniony, tj. 1,5 m3/
osobę/rok.

Opłata dla lokali użytko-
wych będzie wynosiła 1,35 
zł/m2/m-c + VAT. Nie doty-
czy ona jednak następują-
cych lokali:

- z prawem własnościo-
wym,

- z odrębną własnością,
- PEC-u, TRAFO, Zakładu 

Energetycznego,
- Telekomunikacji, Netii,
- dzierżaw, ogródków,
- parkingów,
- pomieszczeń gospodar-

czych, pomieszczeń gara-
żowych.

W 2009 roku opłata wyno-
siła 1,32 zł/m2/m-c + VAT.

Wskaźnik nagromadze-
nia odpadów stałych z loka-
li użytkowych pozostaje na 
niezmienionym poziomie tj. 
15 m3/50m2/rok.

Nowe stawki zosta-
ną wprowadzone z dniem 
1 stycznia 2010 roku.

M n i e j s z y  p o d a t e k

Śmieci produkujemy coraz więcej, chociaż podobno daleko nam jeszcze do in-
nych krajów. To zdanie nie może nikogo dziwić, bo często najdrobniejsza rzecz 

opakowana jest w potężne ilości plastiku, papieru. Do tego dochodzą inne przedmio-
ty, które dość niefrasobliwie wyrzucamy do koszy.
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LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ
TERMIN 

WYKONANIA

Całe osiedle wg zgłaszanych awarii Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody Wg potrzeb I-IV kw.

Wróbla, Korfantego, Okrężna Wymiana wodomierzy
Wg 

harmonogramu
I-IV kw

SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

Całe osiedle
Przegląd przewodów kominowych,  

próby szczelności gazu
1943 mieszk. I-IV kw.

ROBOTY INŻYNIERYJNE
Wojciecha Korfantego 10 Budowa nowego boiska sportowego 500 m2 II kw.

Wojciecha Korfantego 10 Remont parkingu /po boisku/ 150 m2 II kw.

Wojciecha Korfantego 10 Remont chodnika wzdłuż budynku 120 m2 II kw.

DOMOFONY

Hermana Wróbla 5A ,B, 8A, B
Remont instalacji domofonowej  

wraz wymianą kaset
4 szt. I kw.

Okrężna 8,13 Remont instalacji domofonowej 2 szt. III kw.

Całe osiedle Konserwacja instalacji domofonowej 71 kl. I-IV kw.

WENTYLACJA
Całe osiedle Naprawy wg potrzeb 164 szt. I-IV kw.

Osiedle „MICHAŁKOWICE” na remonty ogółem: 1 177,40 tys. zł.

LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ
TERMIN 

WYKONANIA

ROBOTY DEKARSKIE

Marii Dąbrowskiej 1

Remont częściowy pokrycia dachowego 
i rynien

3 kl. II-III kw

Walentego Fojkisa 3 3 kl. II-III kw

Walentego Fojkisa 5 3 kl. II-III kw

Leona Kruczkowskiego 4 2 kl. II-III kw

Leona Kruczkowskiego 6 4 kl. II-III kw

Leona Kruczkowskiego 8 4 kl. II-III kw

Przyjaźni 24 Remont kapitalny pokrycia dachowego i rynien 3 kl. II-III kw

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

Przyjaźni 42

Remont balkonów

8 szt. II-III kw

Przyjaźni 42A 12 szt. II-III kw

Przyjaźni 42B 8 szt. II-III kw

Przyjaźni 40 12 szt. II-III kw

Przyjaźni 40A 12 szt. II-III kw

Przyjaźni 40B 12 szt. II-III kw

Przyjaźni 40C 12 szt. II-III kw

Emilii Plater 21 Zamurowanie okien piwnicznych – luksfery 1 kl. II-III kw

Emilii Plater 21

Estetyzacja wejść do klatki schodowej

2 kl. II-III kw

Przyjaźni 38÷42 8 kl. II-III kw

Stawowa 11, 11A 2 kl. II-III kw

ROBOTY MALARSKIE

Marii Dąbrowskiej 1 Malowanie klatki schodowej 3 kl. I kw

PLAN  
RZECZOWO-FINANSOWY ROBÓT REMONTOWO-KONSERWACYJNYCH 

SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA ROK 2010

Osiedle im. Juliana TUWIMA  – ciąg dalszy

ciąg dalszy ze str. 12

ciąg
 d

alszy n
a str. 16



15MOJA SPÓŁDZIELNIA 12/2009

Proponowana nowa stawka mie-
sięcznej opłaty czynszowej za 1 m2 
powierzchni garaży, chociaż nie jest 
wysoka, to jednak jest, bo za garaż 
przyjdzie płacić o 35 groszy netto wię-
cej za metr kwadratowy w przypad-
ku garaży własnościowych i 27 groszy 
netto więcej w przypadku garaży wy-
odrębnionych. W przypadku tych ostat-
nich zaznaczmy, iż kwota nie obejmu-
je podatku i opłaty za wieczyste użyt-
kowanie – patrz tabela.

Zanim jednak zaczniemy psioczyć 
i odsądzać wszystkich od czci i wia-
ry, to poszperajmy w dokumentach, 
a stwierdzimy, że aktualnie obowią-
zująca opłata została wprowadzona 8 
lat temu, bo 1 marca 2002 r. i przyjęta 
uchwałą nr 1/2002 Rady Nadzorczej 
SSM. Być może słaba to pociecha, ale 
w tym czasie ceny wszelkie, o czym 
wiemy, dokonując chociażby codzien-

nych zakupów, zmieniły się od kilku do 
kilkudziesięciu i więcej procent. 

Konieczność podwyższenia opłaty 
czynszowej podyktowana jest wzro-
stem kosztów poszczególnych pozycji 
kalkulacyjnych. W związku z tym za-
kłada się wzrost opłaty za garaże wła-
snościowe o 18,42 % oraz za garaże 
wyodrębnione o 22,5 %.

Na przestrzeni ostatnich lat koszty 
z tytułu poszczególnych pozycji kalku-

lacyjnych rosły bez konsekwencji dla 
członków Spółdzielni.

Dla pełnej czytelności szczegółowo 
przedstawiamy pozycje, które zostaną 
wprowadzone lub ulegną zmianie od 
1 stycznia 2010 r.

I tak:
Stawki podatku od nieruchomo-

ści ulegają corocznym zmianom zgod-

nie z uchwałami Rady Miasta Siemia-
nowic Śląskich. Tym samym stanowią 
koszt niezależny od Spółdzielni. Zgod-
nie z uchwałą nr 565/2009 Rady Mia-
sta Siemianowic Śląskich z 26 listopa-
da 2009 r. wprowadzono nowe stawki 
tego podatku z mocą obowiązującą od 
1. 01. 2010 roku.

Opłata za wieczyste użytkowanie 
gruntu na przestrzeni ostatnich lat 
również ulegała zmianom. Spółdziel-

nia z tego tytułu obciążana jest corocz-
nie przez Urząd Miasta w Siemianowi-
cach Śląskich. Ponadto, Spółdzielnia 
jest zobowiązana do uiszczania opłaty 
z powyższego tytułu za cały rok przed 
końcem danego roku.

Wzrost o 755%
Wywóz nieczystości jest również 

kosztem niezależnym. Górną staw-
kę opłaty za korzystanie ze środowi-
ska dla odpadów komunalnych okre-
śla Minister Ochrony Środowiska. Od 
2002 roku stawka ta wzrosła o około 
755%. Z tego tytułu, rosły systematycz-
nie opłaty za przyjęcie 1 tony powyż-
szych odpadów na wysypisku Landeco 
sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich.

Odpis na remonty służy zabezpie-
czeniu środków finansowych na rzecz 
wykonania, zgodnie z prawem budow-
lanym, prac remontowych w danej nie-
ruchomości. Mimo, iż jest to koszt za-
leżny od Spółdzielni, jego wprowadze-
nie w proponowanej wysokości jest ko-
nieczne i wynika z zakładanych celów 
remontowych.

Obowiązek utrzymania mienia spół-
dzielni, partycypowania w kosz-
tach administrowania SSM, utrzy-
mania dróg dojazdowych, porząd-
kowania nieruchomości, utrzymania 
oświetlenia zewnętrznego, zgodnie 
z art. 4 ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych z 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.), zo-
stał nałożony na członków spółdziel-
ni bez względu na rodzaj posiada-
nych przez nich lokali. Cena materia-
łów oraz robocizny wykorzystywanych 
do realizacji tych celów rosła na prze-
strzeni lat i stąd niezbędna stała się 
konieczność uaktualnienia tej pozycji.

Szczegółową kalkulację nowej opłaty 
z podziałem na garaże własnościowe 
i wyodrębnione przedstawiamy w tabeli 
Nowe stawki za użytkowanie garaży.

Wejście w życie nowej stawki plano-
wane jest na 1 stycznia 2010 r. 

Garaże zmiana opłat

Nowe stawki za użytkowanie garaży

Wyszczególnienie

Planowany koszt eksploatacji
zł/1m2/m-c

dla garaży
własnościowych

dla garaży
wyodrębnionych

Podatek od nieruchomości 0,60 —
Wieczyste użytkowanie 0,18 —

Wywóz nieczystości 0,23 0,23
Utrzymanie dróg dojazdowych,
porządkowanie nieruchomości,

oświetlenie zewnętrzne
0,17 0,17

Odpis na remonty 0,30 0,30
Partycypowanie w kosztach

administrowania SSM
0,56 0,56

Utrzymanie mienia SSM 0,20 0,20
Ubezpieczenie majątkowe od pożaru

i klęsk żywiołowych
0,01 0,01

Opłata netto: 2,25 1,47
Poprzednia opłata netto: 1,90 1,20

Garaże przy ul. Władysława Jagiełły 15 - Węzłowiec
Z dodatkowymi kosztami  
oświetlenia i stróżowania 3,75 2,97

Ta wiadomość zapewne nie ucieszy posiadających garaże, bo kto z nas 
jest zadowolony, gdy przyjdzie mu za coś płacić drożej niż dotychczas. 

Nie ma chyba takiej osoby. Ruchy cen były jednak zawsze i raz są częst-
sze, a innym razem...
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Nie bądź obojętny - za likwidowanie dewastacji  
TY też płacisz!!!

LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ
TERMIN 

WYKONANIA

ROBOTY STOLARSKIE

Wyzwolenia 8

Wymiana okien w klatce schodowej

70 okien II-III kw

gen. Władysława Sikorskiego 4 35 okien II-III kw

Kościelna 36 35 okien II-III kw

Całe osiedle Zwrot za wymianę okien PCV ok. 300 okien Cały rok

ROBOTY ELEKTRYCZNE

Przyjaźni 8÷52 Remont instalacji odgromowej 55 kl. III-IV kw

DŹWIGI – KONSERWACJA

Wyzwolenia 6, 8, 10 Konserwacja 7 szt. I-IV kw.

Wyzwolenia 8, 10 Wymiana podzespołów 3 szt. III-IV kw

ROBOTY INSTALACYJNE

Wg harmonogramu Wymiana wodomierzy I-IV kwartał

C.O. – KONSERWACJA I REMONTY

Wyzwolenia 6 Montaż zaworów podpionowych sieci c.o. 24 szt. III kw

SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

Całe osiedle
Przegląd przewodów kominowych,  

próby szczelności gazu
1785 mieszkań I-IV kw

ROBOTY INŻYNIERYJNE

Leona Kruczkowskiego 4
Wykonanie parkingu

200 m2 II-III kw

Wyzwolenia 6, 10 340 m2 II-III kw

Leona Kruczkowskiego 6 Ukończenie parkingu 800 m2 II-III kw

Kościelna 36 + Przyjaźni 22 Remont chodnika 350 m2 II-III kw

Całe osiedle
Uzupełnienie ubytków w asfalcie  

po okresie zimowym
Wg potrzeb II kw

Marii Dąbrowskiej 1 Remont schodów do klatek schodowych 30 m2 II-III kw

Leona Kruczkowskiego 4, 6
Remont schodów do klatek schodowych

+ utw. pod śmiet.
30 m2 II-III kw

Pocztowa 12 Ukształtowanie terenu wokół budynku 20 m2 II-III kw

DOMOFONY KONSERWACJA

Całe osiedle Konserwacja instalacji domofonowej 125 kl. I-IV kw

WENTYLACJA – KONSERWACJA

Całe osiedle Konserwacja wentylatorów 127 szt. I-IV kw

Całe osiedle Wymiana wentylatorów Wg potrzeb I-IV kw

PLAN  
RZECZOWO-FINANSOWY ROBÓT REMONTOWO-KONSERWACYJNYCH 

SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA ROK 2010

Osiedle „MICHAŁKOWICE”  – ciąg dalszy

ciąg dalszy ze str. 14

Plan  rzeczowo-finansowy robót remontowo-konserwacyjnych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2010 
dla osiedli: „Młodych”, „Węzłowiec” i „Bańgów” opublikujemy w styczniu 2010 r.
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A zniszczeń nie ubywa, o czym 
świadczy kolejne nasze zesta-

wienie. Tym samym zbędnie uby-
wa pieniędzy, bo za coś naprawić 
trzeba.

Kuriozalny jest przykład budyn-
ku ul. Wojciecha Korfantego 2C. 
Tam uszkodzono szybę 
w drzwiach wejściowych, 
zniszczono skrzynkę na re-
klamy i... potrzaskano lustro 
w nowo wyremontowanej ka-
binie windy. Ciekawe, kiedy 
zamieszkali tam zaczną inter-
weniować, że należy remon-
tować windę, bo płacimy! Po-
dobnie sytuacja przedstawia 
się w przypadku chodników. 
Na naszej fotce prezentujemy 
ciężarówkę parkującą, a jak-
że... na trotuarze!!! Rozumie-
my, że jak przeprowadzka to 
większe auto musi wjechać... ale czy 
koniecznie na chodnik? Toż kilka ta-
kich zdarzeń i kostka do wymiany lub 

przynajmniej do poprawienia, bo będą 
góry i doliny. O tym, że parkowały tam 
ciężkie auta zapomnimy. Będziemy 

psioczyć na wykonawców, nadzór itd. 
Przed nami święta i Sylwester. Mamy 
nadzieję, że dni te upłyną spokojnie.

A na osiedlach zanotowano:
„BAŃGÓW”

- ul. Władysława St. Reymonta 8 
– napisy na murze śmietnika.

„CENTRUM”
- ul. Komuny Paryskiej 3 – znisz-

czono nowe ogrodzenie.
„CHEMIK”

- ul. Walerego Wróblewskiego 45 
– dewastacja drzwi wejściowych.

„MICHAŁKOWICE”
- ul. Obrońców Warszawy 9 – zde-

wastowano samozamykacz w drzwiach 
wejściowych;

- ul. Marii Dąbrowskiej 1C – skra-
dziono instalację w piwnicy.

„MŁODYCH”
- ul. Niepodległości 22, 26, garaże 

przy Niepodległości, Walerego Wró-
blewskiego 8, pl. Skrzeka 
i Wójcika 5A, aleja Młodych 
1, 2, Westerplatte 4, J. N. Stę-
ślickiego 6, ZHP 6, 7, 9, 10, 11 
– bohomazy na elewacjach;

- ul. Niepodległości 22 
– wybito szybkę w drzwiach 
wejściowych.

im. J. TUWIMA
- ul. Wojciecha Korfan-

tego 1C – urwano klamkę 
w drzwiach;

- ul. H. Wróbla 1A, 2E, 3A, 
3B, 9A – zniszczono skrzynki 
na reklamy.

„WĘZŁOWIEC”
- ul. Władysława Jagiełły 15 – poja-

wiły się napisy na ścianach garaży;
- ul. Wł. Jagiełły 33C – wybito 2 szy-

by w drzwiach wejściowych;
- ul. Wł. Jagiełły 2C; 29C, D; 31B, 

D; 35 od A do D; 37A; 39C, D – znisz-
czono skrzynki na reklamy (koszt oko-
ło 440 zł)

- ul. Wł. Jagiełły 35D – napisy przy 
wejściu do budynku;

- ul. Wł. Jagiełły 39E – wyrwano za-
mek z tablicy ogłoszeń;

- ul. Wł. Jagiełły 41B – zerwano 
skrzynkę na reklamy. pes

S p o k o j u 
w  ś w i ę t a
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Laureat poprosił o głos i odpłacił obec-
nym krótkim wykładem – bez kartki 
– w którym z ogromnym zaangażowa-
niem poruszył kilkanaście zagadnień, 
jakie go obecnie pasjonują, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem fundamento-
wania, czyli podstawą każdej budowy 
i mechaniki gruntów na terenach po-
górniczych narażonych bezsprzecznie 
mocniej na osiadanie i szkody będące 
następstwem prowadzonej podziemnej 

eksploatacji. Nie byłoby w tym nic nad-
zwyczajnego, gdyby nie drobiazg...

Antoni Rosikoń ma ukończone
102 lata.

W laudacji prof. Jan Ślusarek, Pro-
rektor ds. Nauki i Współpracy z Prze-
mysłem Politechniki Śląskiej stwierdził 
m.in.: Nasz Laureat mimo zaawansowa-
nego wieku (102 lata i 5 miesięcy) cią-
gle jeszcze pracuje naukowo. Aktualnie 
opracowuje aneks do książki „O obro-
tach podpór i przęseł mostu” na terenie 
odkształconym przez wpływ eksploatacji 

górniczej. Książka ta, wraz z aneksem, 
będzie podstawą do aktualizacji wy-
tycznych projektowania obiektów inży-
nierskich na terenach objętych szkoda-
mi górniczymi. Są one bardzo potrzeb-
ne (drugie zaktualizowane wydanie) dla 
BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO.

Jako ciekawostkę podajmy, że w 1976 
roku profesor został dyrektorem Instytu-
tu Dróg i Mostów na Wydziale Budow-
nictwa Politechniki Śląskiej ze stop-

niem profesora kontraktowego, mimo 
że Senat Politechniki Śląskiej wystąpił 
o nadanie mu tytułu profesora nadzwy-
czajnego. Zdaniem ówczesnego mi-
nistra nie można było mianować na 
profesora nadzwyczajnego osoby tuż 
przed emeryturą, co było sprzeczne 
z ustawą sejmową. Rok później Anto-
ni Rosikoń odszedł z pracy etatowej na 
Politechnice Śląskiej jako doktor inży-
nier. Na tytuł profesora będący zwień-
czeniem ogromnego dorobku pracy za-
wodowej, w tym zwłaszcza naukowej 
i dydaktycznej czekał do 2001 roku. 
Wtedy to Prezydent RP nadał mu tytuł 
profesora nauk technicznych – jest naj-
starszym nominowanym emerytowa-
nym profesorem w kraju.

Gala Budownictwa
organizowana przez Śląską Izbę Bu-

downictwa od lat cieszy się ogromnym 
prestiżem w środowisku budowlanym. 
Wręczane podczas Gali nagrody z jed-
nej strony nobilitują firmy i osoby z bu-
downictwem związane, a z drugiej są 

uhonorowaniem ich zawodowej, inno-
wacyjnej działalności w tym sektorze 
naszego życia, bez którego trudno so-
bie wyobrazić codzienność, bo jak mówi 
porzekadło budowniczych: Bóg stworzył 
świat, a resztę zrobili budowlańcy.

Galę otworzył Tadeusz Wnuk, pre-
zydent Śląskiej Izby Budownictwa i po 
powitaniu obecnych stwierdził m.in.: 
W trakcie obecnej Gali, tak jak na po-
przednich, będzie miała miejsce pre-
zentacja i promocja publiczna przed-
siębiorstw budowlanych regionu za re-
alizację unikalnych i wyróżnionych in-
westycji. Także przedsiębiorstw, które 
uzyskały bardzo znaczącą pozycję ryn-
kową i finansową w dotychczasowej 

działalności. Poczynając od roku ubie-
głego, laureatami są również osoby in-
dywidualne, które z tytułu swych osią-
gnięć zawodowych i publicznych w peł-
ni zasłużyły na miano „Autorytetów” 
budownictwa i gospodarki śląskiej. Po-
twierdziły, że sukces gospodarczy nie 
jest bezimienny i zależy od osobistej 
kreatywności i przedsiębiorczości. Pre-
zydium i Rada Śląskiej Izby Budownic-
twa, uznając za swoją powinność - no-
bilitowanie postaci szczególnie zasłu-
żonych dla budownictwa, tworzących 
historię gospodarczą regionu, usta-
nowiło Tytuł Honorowy - Osobowość 
Budownictwa Śląskiego - wraz z Me-
dalem, który po raz pierwszy będzie 
nadany na obecnej Gali Budownictwa. 
Nie będzie to akt jednorazowy...

Podczas Gali głos zabrali również 
Zbigniew Janowski - przewodniczą-
cy Związku Zawodowego „Budowla-
ni”, Michał Czarski - marszałek wo-
jewództwa śląskiego, Adam Matusie-
wicz - wicewojewoda śląski. W swych 
wystąpieniach zauważyli, że budow-

XII Wielka Gala Budownictwa, 20 listopada, Teatr Rozrywki, Chorzów

Wielka Nagroda Prezydenta...
Owację na stojąco blisko 300 osób, uczestników XII Gali Budownictwa 

w Chorzowie zgotowało prof. dr inż. Antoniemu Rosikoniowi, emery-
towanemu profesorowi Politechniki Śląskiej, w której w 1967 r. utworzył 
Katedrę Budowy Kolei. Pan profesor został wyróżniony przyznanym po raz 
pierwszy Tytułem Honorowym wraz z Medalem „Osobowość Budownictwa 
Śląskiego” za zasługi dla budownictwa.

Prof. dr inż. Antoni  Rosikoń 
- zgotowano mu owację na stojąco.

Michał Czarski, marszałek województwa śląskiego,  
wręcza Zbigniewowi Lekstonowi, prezesowi Zarządu SSM  

– Wielką Nagrodę z Laurem Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa.
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nictwo jest swoistą lokomotywą go-
spodarki, czego nasze śląskie firmy są 
dowodem. Wszyscy panowie złożyli 
budowlańcom życzenia kolejnych suk-
cesów i realizacji coraz cie-
kawszych obiektów oraz dal-
szego skutecznego opiera-
nia się kryzysowi, który dzię-
ki obecnym, jak podkreślono, 
nie dotknął nas tak bardzo.

Szczególnym uznaniem 
otaczana jest

Wielka Nagroda
Prezydenta Śląskiej Izby 

Budownictwa. Nagroda przy-
znawana jest przez specjal-
nie powołaną Kapitułę i wrę-
czana jest w kilku katego-
riach oraz dwóch stopniach 
z Laurem i bez. Siemianowic-
ka Spółdzielnia Mieszkanio-
wa była już honorowana Wiel-
ką Nagrodą. Teraz doszła na-

stępna w kategorii: dla Autorytetów 
Zawodowych Budownictwa i Gospo-
darki Śląskiej. Wielką Nagrodą z Lau-
rem Prezydenta Śląskiej Izby Bu-
downictwa dla Autorytetów Zawo-
dowych Budownictwa i Gospodarki 
Śląskiej otrzymał Zbigniew Lekston, 
prezes Zarządu SSM.

Zbigniew Lekston powiedział nam: 
Wielka Nagroda Prezydenta Śląskiej 
Izby Budownictwa jest dla mnie wyra-
zem uznania Kapituły dla całej Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
jej wszystkich Członków oraz działaczy 
samorządowych działających ofiarnie 
w Radzie Nadzorczej i Radach Osiedli. 
Jest także nagrodą dla pracowników 
SSM na codzień realizujących wsze-
lakie zadania związane z możliwie naj-
lepszym funkcjonowaniem zasobów.

Otrzymanie Wielkiej Nagrody nie było 
jedynym akcentem z udziałem SSM na 
chorzowskiej Gali Budownictwa, która 

odbyła się 20 listopada w Teatrze Roz-
rywki. Podczas uroczystości odznacze-
niami Ministra Infrastruktury „Za Zasłu-
gi dla Budownictwa” uhonorowano Ma-

riana Odczyka – wiceprezesa Zarządu, 
Marię Tadrę – kierownika ADM os. „Mło-
dych”, a złote odznaczenia „Zasłużony 
dla Gospodarki Komunalnej” otrzymali 
pełnomocnicy Zarządu: Jolanta Gamb-
ka i Marian Gogol. Członkowie RN zło-
żyli gratulacje wyróżnionym i z zadowo-
leniem przyjęli wiadomość. 

Ponadto, 5 firm otrzymało Wielką Na-
grodę w kategorii: Przedsiębiorstw i In-
stytucji Naukowo-Edukacyjnych.

Natomiast Wielką Nagrodę z Laurem 
Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa 
honorowano w kategoriach:

- dla Organizacji Gospodarczych 
– otrzymały 4 firmy,

- dla Autorytetów Zawodowych Bu-
downictwa i Gospodarki Śląskiej 
– otrzymało 12 osób,

- dla Autorytetów Samorządów Za-
wodowych i Gospodarczych Budownic-
twa i Gospodarki Śląskiej – otrzyma-
ły 4 osoby,

- dla Krajowych Samorządów Zawo-
dowych – 1 wyróżnienie,

- dla Autorytetów Budownictwa w Pol-
sce – otrzymały 2 osoby.

Medale, odznaczenia
W tym roku osób indywidu-

alnie wyróżnionych medala-
mi i odznaczeniami było po-
nad sto. Zaproszeni na ga-
lę otrzymywali: Medale „Za 
Długoletnią Służbę Prezyden-
ta Rzeczpospolitej Polskiej” – 
złote i srebrne oraz

odznaczenia:
- Ministra Infrastruktury „Za 

Zasługi dla Budownictwa”,
- „Za Zasługi dla Wojewódz-

twa Śląskiego” zbiorowe i in-
dywidualne złote i srebrne,

- Zasłużony dla Budownic-
twa” – złote i brązowe,

- Zasłużony dla Gospodarki 
Komunalnej”

Niezależnie od wyróżnień przyzna-
wanych przez Śląską Izbę Budownic-
twa i wszelkich odznaczeń w trakcie 
Gali wręczono także nagrody w konkur-
sie „Bezpieczna Budowa 2009” organi-
zowanym przez Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Katowicach. Spośród 12 zgło-
szonych firm nagrody otrzymały 4.

Galę zakończył występ artystów Te-
atru Rozrywki w Chorzowie.

Tekst i zdjęcia: Piotr Sowisło

 Marian Odczyk – wiceprezes SSM z lewej i Maria 
Tadra – kierownik ADM osiedla „Młodych”, zostali 
uhonorowani odznaczeniem Ministra Infrastruktury 

„Za Zasługi dla Budownictwa”. Aktu dekoracji dokonał 
Adam Matusiewicz – wicewojewoda śląski. 

Jolanta Gambka – pełnomocnik Zarządu SSM i Marian Gogol – pełnomocnik Zarządu SSM  
z rąk Zbigniewa Janowskiego – przewodniczącego Związku Zawodowego „Budowlani”  

otrzymują złote odznaczenie „Zasłużony dla Gospodarki Komunalnej”.
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Najlepiej świadczą o tym zatłoczone 
brytyjskie lotniska, za kilka dni znów 
pełne Polaków, którzy choć świetnie 
odnajdują się w tamtej rze-
czywistości – to nie wyobra-
żają sobie świąt gdzie indziej 
niż w Polsce. A i u nas, mimo 
że snobujemy się na sushi, 
małże, tortille i święta w eg-
zotycznych krajach, to tak na-
prawdę nie wyobrażamy so-
bie Wigilii bez sianka pod ob-
rusem, opłatka, którym dzie-
limy się z najbliższymi i kar-
pia nieodmienne wystanego, 
tym razem w supermarketo-
wych kolejkach, bo tam bę-
dzie w superofercie.

Pomimo zauroczenia za-
chodnimi zwyczajami i mo-
dą Boże Narodzenie nadal 
jest podporą polskiej tradycji 
i wartości z nią związanych. 
Zagraniczne zwyczaje świą-
teczne nie wpływają tak silnie 
na nasze obyczaje i wigilijne 
menu. Polacy chcą spędzać 
święta po polsku. Tak jak bo-
haterowie polskich seriali, 
które z jednej strony są od-
zwierciedleniem zwyczajów 
większości Polaków, a z dru-
giej – tworzą wzorce kulturo-
we kształtujące zachowania 
dużej części społeczeństwa. 

Podobnie jak my, świę-
ta w Europie obchodzą tylko 
Portugalczycy. I dla nich, i dla 
Polaków zachowały one reli-
gijny charakter, ale tam na wi-
gilijnym stole zamiast 12 tra-
dycyjnych potraw, stawia się 
12 deserów. Z kolei w Wiel-
kiej Brytanii i Francji święta są trakto-
wane podobnie do sylwestra, głównie 
jako wydarzenie rozrywkowe - okazja 

do spotkania się z znajomymi w pubie, 
wypicia piwa i potańczenia. Jednak, 
mimo różnic, w całej Europie istnie-

ją wspólne elementy tradycji, jak: roz-
świetlona choinka, udekorowany stół, 
spotkanie z rodziną, choć to ostatnie 
ma mniej uroczysty i emocjonalny cha-
rakter niż w Polsce. 

Niemniej i my jesteśmy świadkami 
kulturowych zmian w świątecznej tra-
dycji. Zwyczaj wysyłania życzeń za po-
mocą specjalnych kartek świątecznych 
znany w Polsce od ponad stu lat, po-
woli ulega przeobrażeniu. Coraz więk-
szym hitem są życzenia wysyłane sms-
-em bądź e-mailem. Obecnie dzięki 
nowym cudom techniki i oferowanym 
przez portale internetowe oraz sieci ko-
mórkowe opcjom, wystarczy nacisnąć 

jeden klawisz, aby piękna wirtualna 
kartka wraz ze specjalnie skompono-
wanym tekstem dotarła w kilka sekund 

do odbiorcy. Te nowe rozwią-
zania to niewątpliwie błogo-
sławieństwo dla leniwych. Za-
miast czasochłonnego wyboru 
kartki na poczcie oraz wymy-
ślania naprędce życzeń, wy-
starczy wybrać proponowane 
na świątecznej stronie inter-
netowej zdjęcie np. Mikołaja 
lub bombek, następnie dobrać 
umieszczony obok rymowany 
wierszyk i „hurtem” wysłać do 
wszystkich znajomych. Posia-
daczom komórki z MMS-ami 
oferowany jest jeszcze jeden 
nowoczesny wariant – moż-
liwość zrobienia zdjęcia np. 
własnej choinki i wysłania fot-
ki przyjaciołom. Z drugiej stro-
ny jednak psycholodzy ostrze-
gają, że mechaniczne kompo-
nowane kartki tracą swą emo-
cjonalną wartość i przestają 
być oznaką pamięci. 

Aby zachęcić do tradycyj-
nego wysyłania kartek, pocz-
ty w innych europejskich kra-
jach postanowiły rozdawać 
świąteczne naklejki, dzię-
ki którym pocztówka zacznie 
pachnieć jednym z oferowa-
nych zapachów: choinki, cy-
namonu, pierników, świecy, 
pieczonego jabłka lub poma-
rańczy. 

Jeszcze mniej podatna na 
cywilizacyjne wpływy wydaje 
się być nasza wiara we wróż-
by i przestrogi. Powstały one 
dawno temu, ale nadal wielu 

z nas w nie wierzy w niezaprzeczalny 
sposób. Przypomnijmy więc tylko nie-
które z nich.

Jak w Wigilię,
tak przez cały rok, czyli...

- Obudź się jak najwcześniej, abyś 
nie przespał całego roku.

- Uśmiechaj się od rana, a wtedy cały 
nadchodzący rok będzie radosny.

- Nie kłóć się z najbliższymi, bo ina-
czej nie opędzisz się od konfliktów.

- Do Wigilii pozbądź się wszystkich 
długów, inaczej będą się one za To-
bą ciągnęły.

- Próbuj wszystkich potraw z wigi-
lijnego stołu, bo inaczej ominie Cię 

Jest w moim Kraju zwyczaj,
że w dzień wigilijny,
Przy wejściu pierwszej gwiazdy
wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego
łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując
uczucia w tym chlebie.

C. K. Norwid

S ą  o s t o j ą  t r a d y c j i
Mimo, że jesteśmy zapatrzeni w Zachód i bezkrytycznie przyjmujemy tamtejsze, obce nam kulturowo zwyczaje, 

jak Halloween czy walentynki, to Wigilia i Boże Narodzenie pozostają dla nas ostoją tradycji i polskości.
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w nowym roku tyle przyjemności, ile 
potraw opuściłeś.

- Uważaj, by niczego nie potłuc ani 
nie zniszczyć – bo to wróży nieszczę-
ście.

- Jeśli w czasie wieczerzy gospody-
ni przeliczy się, wykładając sztućce na 
stół, ktoś przybędzie do domu, urodzi 
się dziecko albo ktoś z obecnych zmie-
ni stan cywilny.

- Z siana umieszczonego pod ob-
rusem wyciągnij pojedyncze źdźbło. 
Zielone oznacza zdrowie i dobrobyt, 
a osobom wolnym przepowiada zarę-
czyny lub ślub. Źdźbło pożółkłe ozna-
cza miłosny niefart, natomiast krótkie 
lub złamane – kiepskie zdrowie i kło-
poty. 

Mimo wszystko przygotowanie tra-
dycyjnego, odświętnego stołu i udeko-
rowanie domu jest ważne dla wszyst-
kich nacji obchodzących święta, bo to 
właśnie, obok religijnych uroczysto-
ści, najbardziej podkreśla ich niezwy-
kłość. Pozwala to nam oderwać się od 
codzienności. Jednak to oderwanie od 
rzeczywistości staje się coraz droż-
sze. Według przeprowadzonych róż-
nych sondaży każdy z nas wyda na 
same prezenty blisko 300 złotych. Ca-
łość naszych świątecznych wydatków 
szacuje się w tym roku na ponad 20 
mld złotych. By im podołać, coraz chęt-
niej się zadłużamy. Wysokość zacią-
ganych przez nas kredytów na ten cel 
wzrosła w ubiegłym roku o jedną trze-
cią. Wziął go co dziesiąty Polak. Jed-
nak jak się tu oprzeć magii kolorowych 
światełek i niepowtarzalnemu głoso-
wi Franka Sinatry śpiewającego kolę-
dy i nastrojowe piosenki o padającym 
śniegu?

Życząc wszystkim dobrych głosów do 
śpiewania kolęd, życzymy też smacz-
nego i przypominamy śliczny wiersz 
Cypriana Kamila Norwida oddający 
wspaniale jakże piękny zwyczaj rozpo-
czynający każdą wigilijną wieczerzę.

A gdyby tak śniegu zabrakło, to... 
nacieszmy oczy zimą na obrazku.

 migsp

Święta Bożego Narodzenia to oprócz przeżyć duchowych potężna ilość róż-
norodnych potraw przygotowywanych wyłącznie z tej okazji i mających swój 
jedyny, niepowtarzalny smak. W naszej kuchni zamieściliśmy dwa przepisy tu 
dodajemy kilka innych.

Ze staropolskiej kuchni zaczerpnęliśmy: wigilijną zupę migdałową, karpia 
w szarym sosie, ze śląskiej: siemieniotkę, bez której w wielu domach nie ma 
prawdziwej wigilijnej wieczerzy i makówki, a z kresowej kutię.

Nielubiącym karpia proponujemy śledzie. Smacznego.
ZUPA MIGDAŁOWA – 15 dag migdałów oparzonych wrzątkiem i obranych ze 

skórek, dokładnie wysuszonych i następnie zmielonych zalewamy 11/2 l wrzą-
cego mleka, gotujemy na małym ogniu przez 15 minut. Do wazy wkładamy, po 
łyżce na osobę, na sypko wypieczony ryż i zalewamy gorącym mlekiem mig-
dałowym. Przed podaniem można zaprawić surowym żółtkiem oraz posłodzić 
do smaku.

SIEMIENIOTKA – 30 dag konopi utłuc na drobne krupki, gotować w 2 litrach 
wody, aż zrobi się kleik. Z łyżki: masła i mąki zrobić ciemną zasmażkę, do-
dać do zupy, przyprawić solą i pieprzem. Podawać z kaszą lub jako samo-
dzielne danie.

Na słodko – 25 dag konopi utłuc jw., gotować w 1 l wody do rozklejenia. Za-
gotować 1 l mleka, dodać soli i 2 łyżki cukru, połączyć z kleikiem. Z 2 słodkich 
bułek zrobić małe grzanki. Na talerzach ułożyć grzanki i zalać zupą.

KARP PO POLSKU W SZARYM SOSIE – karpia około 1 kg zabijamy i skrzętnie zbie-
ramy krew do filiżanki, do której wcisnęliśmy sok z 1/2 cytryny. Rybę kroimy 
w dzwonka, solimy i odstawiamy na 20 minut do chłodnego miejsca. Wkłada-
my do płaskiego rondla i zalewamy wywarem (1/2 l) ze średniego, pokrajanego 
w paseczki, selera, dużej cebuli, kieliszka czerwonego wina, kawałeczka skórki 
cytrynowej, kilku ziaren pieprzu, 1/3 łyżeczki zmielonego imbiru i soku z 1/2 cy-
tryny. Ugotowaną rybę przekładamy na półmisek i utrzymujemy w cieple. Wy-
war przecieramy przez gęste sitko, dodajemy krew z karpia, szklankę ciemne-
go piwa, 2-3 kostki cukru, łyżkę powideł ze śliwek, 5 dag ususzonego i utartego 
piernika, 5 dag obranych i posiekanych migdałów, 5 dag rodzynek oraz czubatą 
łyżkę masła. Sos gotujemy na małym ogniu i gorącym polewamy rybę.

KUTIA – Dwie równe ilości pszenicy i maku, względnie odrobinę więcej psze-
nicy (przykładowo po pół kilograma) gotujemy oddzielnie. Pszenicę na małym 
ogniu przez 3-4 godziny, a mak tak długo, aż będzie można go rozcierać pal-
cami. Po ugotowaniu mak dodatkowo mielimy w maszynce do warzyw lub in-
nym młynku (Możemy ułatwić sobie pracę, kupując gotowy przemielony mak, 
który tylko gotujemy). Obydwa składniki odcedzamy i schładzamy, a następ-
nie mieszamy ze sobą, dodając płynnego słodu bądź miodu (odrobina cie-
płej wody pomaga upłynnić miód) rozpuszczonego w wodzie (10-20 dag we-
dług przykładowych stosunków ilościowych) oraz 30-50 dag bakalii do wybo-
ru: orzechów, rodzynków, migdałów, kawałków pomarańczy, suszonych śli-
wek i innych.

ŚLEDZIE W ZALEWIE MIODOWEJ – 8 filetów śledziowych, 2 łyżki octu, 2 cebule, 1 
łyżka miodu, 1/2 szklanki oleju, listek laurowy, 2 ziarenka ziela angielskiego, 1/
2 l wody. Śledzie moczyć minimum 1 godzinę. Odsączyć, pokroić na niewielkie 
kawałki. Do wrzącej wody wrzucić listek, ziele, miód, posiekane cebule. Goto-
wać 3-5 minut. Dodać ocet, zagotować. Dolać olej, zalewę ostudzić. Śledzie 
zalać zimną zalewą, odstawić na minimum 3 godziny do lodówki.

MAKÓWKI – 1,5 l mleka, 5 dużych łyżek cukru, 300 g maku (zmielonego na su-
cho), 2 – 3 pszenne bułki, orzechy laskowe i włoskie oraz rodzynki (dużo) we-
dług upodobania, wiórki kokosowe. Rodzynki wymoczyć mocno lub lepiej po-
gotować, by ładnie napęczniały. Zagotować mleko i dodać cukier oraz dobrze 
zmielony mak. Całość powtórnie zagotować, ciągle mieszając, by mak się nie 
przypalił – uwaga masa będzie gęstnieć – i wsypać rodzynki oraz drobno po-
krojone orzechy laskowe z włoskimi. Bułeczki pokroić na plastry. Układać war-
stwami w szklanej misce naprzemian warstwa maku – kawałki bułki (polewa-
my bułki chochlą i nie żałujemy maku). Zakończyć „przekładaniec” warstwą 
maku. Makówkę pozostawiamy do wystygnięcia. Jeśli makówki okażą się zbyt 
suche np. bułka była zbyt czerstwa, można je delikatnie zmoczyć ciepławym 
mlekiem. Wierzchnią warstwę maku posypujemy wiórkami kokosowymi i de-
korujemy rodzynkami, orzechami laskowymi i włoskimi.
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Termin Budynek, adres

17. 12. Hermana Wróbla 1a, b; 3a, b; 5a, b

18. 12. Hermana Wróbla 2A, B, C, D, E; H. Wróbla 7A, B

19. 12. Hermana Wróbla 4A, B; H. Wróbla 7C, D

21. 12.
Hermana Wróbla 6A, B; 8A, B;  

ks. Jana Kapicy 5

22. 12. Hermana Wróbla 6C, D; H. Wróbla 9A, B, C

18. 01.
2010 r.

Pocztowa 9, 10; pl. Skrzeka i Wójcika 5A, B;
Marii Skłodowskiej-Curie 61, 63, 65, 67, 69A, B

19. 01.
Pocztowa 11, 12, 13; pl. Skrzeka i Wójcika 6A, B;
M. Skłodowskiej-Curie 71A, 71B, 73, 75, 77, 79A

20. 01.
Pocztowa 14; pl. Skrzeka i Wójcika 7A, B;

Marii Skłodowskiej-Curie 79, 83, 85, 87A, B, 89

21. 01.
Pocztowa 15; Piaskowa 8; Brzozowa 12;

Walerego Wróblewskiego 6, 8

22. 01.
Kościelna 12, 12A; Pocztowa 1, 1A;

Krucza 1, 1A, 2, 2A, 3; Niepodległości 30, 32

23. 01.
gen. Władysława Sikorskiego 2A, B, C;

W. Sikorskiego 4F, 4G; Niepodległości 26, 28

25. 01.
gen. Władysława Sikorskiego 4A, B, C, D, E;

Jana Pawła II 21, 22; Konstantego Damrota 1B; 
Walerego Wróblewskiego 2, 4

26. 01.
Władysława Łokietka 18, 20, 22, 24;

Tadeusza Kościuszki 3, 3A, 10;
Niepodległości 22, 24

27. 01. Jedności 1A, B, C; Hutnicza 3, 3A

28. 01. Hutnicza 3B, 4, 5

29. 01. Jana Pawła II 17, 18A, B

1. 03.
Władysława Jagiełły 25A, B

Walerego Wróblewskiego 43, 45
Kolejowa 1; 2; 3A, B

2. 03.
Władysława Jagiełły 25C, D;

Walerego Wróblewskiego 47, 49
Kolejowa 3C; 4; 5; 6

3. 03.
Władysława Jagiełły 27C, D

Niepodległości 60A, B, C
Jana Polaczka 2; 4

4. 03.
Władysława Jagiełły 27A, B

Niepodległości 60D, E, F
Jana Polaczka 6; 8

5. 03. Władysława Jagiełły 29

ZAPOZNAJ SIĘ Z TERMINEM  ZACHOWAJ HARMONOGRAM  ZAPOZNAJ SIĘ Z TERMINEM

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

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

PRZY OKAZJI ZAWIADAMIAMY, ŻE ODCZYTY 
WYKONYWANE BĘDĄ TYLKO W GODZINACH 
POPOŁUDNIOWYCH, POCZĄTEK OK. 1600, 
A W SOBOTY OD 1000.

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

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

JEDEN TERMIN ODCZYTU
PODSTAWOWY ORAZ
JEDEN DODATKOWY.

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

P a m i ę t a j  o  d o d a t k u  m i e s z k a n i o w y m
Szczegółowe informacje o kryteriach otrzymania dodatku uzyskasz  

w Referacie Dodatków Mieszkaniowych
Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie ul. Michałkowicka 105

Kowalski pyta Jasia:
- Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj 

przyniósł ci dwa komplety kolejki elek-
trycznej?

- Bo ja też chcę się bawić, kiedy tatuś 
jest w domu.

  
Przed świętami Bożego Narodzenia 

Kowalski puka do drzwi sąsiadki i pyta:
- Mogłabyś mi pożyczyć soli?
- Nie.

- A cukru?
- Nie.
- A może chociaż mąki?
- Nie.
- A czy w ogóle jest coś, czego mogła-

byś mi pożyczyć?
- Tak. Mogę ci pożyczyć Wesołych 

Świąt!
  

Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować 

pod choinkę.
- Nie trzeba syneczku. Jeśli chcesz mi 

sprawić przyjemność, to popraw swoją 
jedynkę z matematyki.

- Za późno mamusiu. Już ci kupiłem 
perfumy!

  
Biznesmen przed świętami Bożego 

Narodzenia mówi do żony:
- Kochanie, co mam ci kupić na 

gwiazdkę?
- Może być jakiś drobiazg. Najlepiej 

jakieś małe BMW do jazdy po mie-
ście!
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 Rejon 13
Młodszy aspirant  
Rafał ŁAKOMY  
– pok. 62, tel. wew. 258
Ulice: Przyjaźni, Pocztowa, 
Krakowska, Kościelna, Budry-
ka, ks. bpa Cz. Domina, Pary-
ska, Żeromskiego, Bytomska, 
Wojciecha, Sienna, Sawickiej, 
Brandysa, Zaciszna, Barlic-
kiego nr 5 – 26, Tarnogórska, 
Północna, Pokoju, SP nr 2 
ul. Przyjaźni 2, ZSOiZ ul. Bu-
dryka 2, POD „Przyszłość”.

      

Rejon 14
Aspirant Tomasz 
KRAWIEC pok. 62, tel. 
wew. 258
Ulice: Łukasińskiego, Drey-
zy, Barlickiego nr 2 i 4, Sta-
wowa,  Hadamika, Wyzwole-
nia, Towarowa, Michałkowic-
ka od nr 47 do 113, ogród-
ki rekreacyjne ul. Towarowa, 
SP nr 13 ul. Barlickiego 2.

Rejon 15
Sierżant Damian ACHTELIK – pok. 62, tel. wew. 258
Ulice: Zwycięstwa 1 i 3, Wrocławska, W Polu, Krupanka, Turystyczna, Bratnia, Bukowa, 
Dębowa, Polna, Okrzei, Bańgowska, Reymonta, Skłodowskiej, Szymanowskiego, Brynic-
ka, Wiejska, Wiosenna, Sosnowa, Słoneczna, Żniwna, Łąkowa, Rolna, Zapłocie, Rzeczna, 
Zespół Szkół nr 1 ul. Szymanowskiego 11, Zespół Szkół Prywatnych „Arkona” ul. Okrzei 2, 
POD „Zgoda”.

Prezentacja „MS”  Prezentacja „MS” Prezentacja „MS”

Dzielnicowy, to funkcjonariusz pierwszego kontaktu. To do niego winniśmy, w pierwszej kolejności, zwracać 
się ze swymi uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi negatywnych zjawisk zauważonych w naszym najbliż-

szym otoczeniu, a związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, ładem.
Policjanci dzielnicowi nie biorą udziału w widowiskowych 

akcjach kryminalnych, ale wykonują codzienną żmudną 
pracę, której efektem ma być wzrost poczucia bezpieczeń-
stwa wśród mieszkańców danego rejonu. Dzielnicowych do-
skonale znają osoby, które wcześniej już weszły w konflikt 
z prawem lub ofiary przestępstw. Wśród reszty społeczeń-
stwa wiedza o ich pracy jest niewielka. Do rzadkości też na-
leży, że ktoś zna swojego dzielnicowego.

W ubiegłym wydaniu „MS” przedstawiliśmy 12 dziel-
nicowych. Teraz czas na pozostałą trójkę ze zdjęciami 
i wykazem ulic oraz innych obiektów objętych ich pie-
czą. Proponujemy zamieszkałym przy tych ulicach o za-
chowanie w domowych archiwach „swojego” dzielnico-
wego. Jednocześnie podajemy numery pokojów, w któ-
rych dzielnicowi przyjmują i ich telefony wewnętrzne.

Z dzielnicowymi kontaktować się możemy zarówno 
w miejscu zamieszkania – podczas obchodu – jak i w sie-
dzibie Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Ślą-
skich ul. Jana Pawła II 16

Telefony miejskie KMP w Siemianowicach Śl.:  
32-3596-201, 32-3596-202, 32-3596-255  

oraz bezpłatne: 997 i 112.
Przy okazji przypominamy o

POLICYJNYM TELEFONIE ZAUFANIA: 
32 228-53-84, 

udostępnionym dla rozmówców chcących przekazać wia-
domości o przemocy w rodzinie czy też innych przestęp-
stwach, a pragnących zachować anonimowość.

Siemianowice Śl. podzielone są na 15 rejonów i tylu też 
mamy dzielnicowych.

POLICJA  997 i 112

To  Twój  Dz ie ln i cowy

Komunikat Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Od 4. 01. 2010 r. zmiany godzin pracy w SSM
Zarząd SSM informuje wszystkich mieszkańców oraz fir-

my i osoby współpracujące ze Spółdzielnią, że od 4 stycz-
nia 2010 r. obowiązują nowe godziny pracy administracji 
osiedlowych i Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej.

Wszystkie ADM oraz komórki organizacyjne Spółdziel-
ni przyjmować będą zainteresowanych w godzinach:

- poniedziałek: 700 – 1700

- wtorek, środa, czwartek: 700 – 1500

- piątek: 700 – 1300.
Dodatkowo osiedlowe administracje czynne będą w każ-

dą sobotę od 800 do 1200

Pogotowie techniczne
Jednocześnie zmianie ulegają godziny funkcjonowania 

pogotowia technicznego. 
Zgłoszenia o awariach przyjmowane są:

- poniedziałek: 700 – 2200

- wtorek, środa, czwartek: 1500 – 2200

- piątek: 1300 – 2200.
- sobota: 1200 – 2200; - niedziela: 800 – 2200

Wprowadzenie zmian ma na celu poprawę jakości usług 
świadczonych przez wszystkie jednostki organizacyjne i umożli-
wienie załatwiania wszelkich spraw w godzinach korzystnych dla 
mieszkańców, interesantów.
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Kiedy będą ocieplane?
Witam

Od kilku lat spółdzielnia sukcesyw-
nie ociepla bloki na wszystkich osie-
dlach w Siemianowicach, co jest bar-
dzo pozytywnym zjawiskiem. Bloki nie 
tylko lepiej utrzymują ciepło, lecz tak-
że ich wygląd sporo zyskuje. Niestety, 
plan dociepleń kończy się na osiedlu 
Węzłowiec w 2010 na budynku przy 

ul. Grunwaldzkiej 5, stąd moje pyta-
nie, czy reszta bloków z tego osie-
dla też będzie ocieplona w najbliższej 
przyszłości? Z moich obserwacji wyni-
ka, że spółdzielnia objęła planem mo-
dernizacji większość bloków, którymi 
zarządza. Co z pozostałymi? Czy bę-

dzie jakiś nowy plan robót moderniza-
cyjnych, w którym zostaną ujęte? Czy 
oprócz bloków z Węzłowca na innych 
osiedlach również zostały bloki nie-
ocieplone? Proszę o odpowiedź.

Pozdrawiam A. L., ul. Jagiełły 29
(dane do informacji redakcji MS)

ZARZĄD SSM: Pani e-mail zbiegł 
się w czasie z przedstawianiem Ra-
dzie Nadzorczej do zatwierdzenia 
planu robót dociepleniowych bu-

dynków nieobjętych dotychczaso-
wym programem termomoderrniza-
cji. Zadanie to realizowane będzie 
od 2013 roku, a Zarząd do opraco-
wania harmonogramu przygotowy-
wał się już od pewnego czasu. Osie-
dla nieobjęte dotychczas termomo-
dernizacją na szeroką skalę są dwa: 
„Bańgów” i „Węzłowiec”. Plan ro-
bót jest opublikowany w bieżącym 
wydaniu „MS”, a Pani budynek uję-
ty jest do realizacji w 2013 roku. 

Odrażający smród
Witam

Chciałbym poruszyć temat wysypi-
ska śmieci firmy Landeco.

Coraz częściej na os. Bańgów zala-
tuje odrażający smród z pobliskiego 
wysypiska.

Jak sądzę, nie są to gazy obojętne 
dla zdrowia.

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

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

ciąg dalszy na str. 28

Szanowni P.T. Czytelnicy „MS”
Rubryka łączności z Wami cieszy się ogromnym po-

wodzeniem, czego dowodem interesujące pytania, spo-
strzeżenia, uwagi i wnioski kierowane za naszym po-
średnictwem do władz Spółdzielni, Miasta. Jednak nadal 
zdarza się, że interweniujące lub zabierające głos w jakichś 
sprawach osoby nie podają swych danych mimo możliwo-
ści zastrzeżenia ich do wiadomości redakcji.

Uważamy, że tak, jak przedstawiamy się nieznajomym 
podczas pierwszego spotkania, co należy do dobrego tonu, 
tak też należy przedstawić się, pisząc czy też telefonując 
do nas. Informujemy w związku z tym, że anonimami zaj-
mować się nie będziemy.

Ostatnio mieliśmy do czynienia z innym zdarzeniem. Jed-
na z Czytelniczek interweniując m.in. w sprawie wiszącej na 
klatce schodowej instalacji teletechnicznej, podała imię i na-
zwisko. Administracja dokładnie przeglądnęła wszystkie klat-
ki schodowe we wskazanym budynku i nie znalazła wiszą-
cych kabli. Usiłowano skontaktować się, szukając nadaw-
czyni w spisie zamieszkałych – tam nie znaleziono nikogo 
pod takim nazwiskiem. Dwukrotnie redakcja e-mailem po-
prosiła o dookreślenie miejsca i też nie otrzymaliśmy odpo-
wiedzi. Nawet przez myśl nam nie przeszło, że ktoś usiłował 
podszyć się pod czyjeś nazwisko. Jeżeli tak, to informuje-
my, że takie czyny są karalne. Nie warto tak postępować, 
bo gdy całość się wyda, to kłopot ogromny. Przyznajemy, że 
sprawa błaha i podanie w tym przypadku danych to pestka 
w porównaniu z konsekwencjami za udawanie kogoś. Mamy 
nadzieję, że nasza Czytelniczka wyjechała gdzieś i jeszcze 
nie odebrała e-maili i niech tak pozostanie.

Od czasu do czasu zdarza się także, że ktoś pisze do re-
dakcji i domaga się indywidualnej odpowiedzi i szczegóło-
wych wyjaśnień, mimo że poruszona sprawa ma szerszy 

wymiar. Zastrzegamy, że nie udzielamy indywidualnych 
odpowiedzi, tym bardziej, że często przedstawione ży-
czenie, bardziej brzmiące jak żądanie, wymaga szpera-
nia w dziesiątkach dokumentów. Jeżeli kogoś coś indywi-
dualnie interesuje, to winien udać się do księgarni, bibliote-
ki, archiwów i poszukać odpowiedzi samodzielnie. Zapewne 
zbędne jest dodanie, że kopalnią informacji jest Internet.

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 ilo-
ści osób, które również nurtują podobne wątpliwości i które 
w sąsiedzkich pogaduszkach o takich problemach debatują.

Przypominamy również, by w przypadkach, gdy niezbęd-
ne jest przekazanie danych osobowych w celu wyjaśnienia 
całkowicie indywidualnej sprawy, obowiązkowo podawać 
cały adres i dopisać zdanie o wyrażeniu zgody na odtajnie-
nie swych danych i przekazanie ich odpowiednim komór-
kom organizacyjnym SSM.

Szanowni Państwo
Od czasu do czasu na redakcyjnych dyżurach bądź w re-

dakcyjnej poczcie pojawiają się interwencje wymagające 
zwrotnego kontaktu z przekazującą problem osobą. Prosimy 
więc o podawanie swojego numeru telefonu, gdyż np. w przy-
padku elektronicznej poczty nigdy do końca nie wiadomo, czy 
informacja od redakcji do nadawcy dotarła. Możliwość bezpo-
średniego kontaktu zapewni dookreślenie poruszonej spra-
wy bądź wyjaśnienie jakichś drobnych szczegółów i tym sa-
mym zminimalizuje pojawienie się ewentualnych nieścisłości 
i wynikających z nich dalszych zadrażnień. Zrozumiałym jest, 
że podany telefon pozostaje do wyłącznej dyspozycji redak-
cji. W przypadku e-maili brak odpowiedzi na dodatkowe re-
dakcyjne pytania bądź wątpliwości spowoduje odstąpienie od 
wyjaśnienia problemu. Redakcja „MS”

Nie wstydźmy się swoich nazwisk
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W Internecie znalazłem kilka wąt-
ków o tym problemie, ze wskazaniem 
na podwyższoną liczbę nowotworów 
i alergii wśród mieszkańców Os. Pta-
siego. Tych danych, rzecz jasna, nie 
jestem w stanie zweryfikować, nie-
mniej nie sądzę, żeby były to puste 
dane. Osiedle Bańgów znajduje się 
mniej więcej w takiej samej odległości 
od tego wysypiska, nie wspominając 
już o starym Bańgowie. 

Zapewne to sąsiedztwo wkrótce 
przełoży się również na stan nasze-
go zdrowia. Chciałbym dowiedzieć się, 
co zrobiła firma Landeco w sprawie 
ochrony środowiska i zdrowia okolicz-
nych mieszkańców?

Jak długo będzie trwał obecny stan? 
Co i gdzie można zrobić, by rozpoczę-
to jakieś konkretne działania?

Kiedyś był problem smrodu z palącej 
się hałdy na granicy Siemianowic i to 
jakoś dało się doprowadzić do finału.

Pozdrawiam
Marek Kosiński, os. „Bańgów”

Od redakcji: Sąsiedztwo wysypiska 
śmieci nawet dość odległe jest zawsze 
uciążliwe, bo w zależności od warun-
ków atmosferycznych zapachy rozkła-
dających się nieczystości stałych są 
mniej lub bardziej dokuczliwe. Nieste-
ty, nie jesteśmy w stanie odnieść się 
do Pana uwag co do szkodliwości tak 
powstających „gazów” i ich wpływie na 
otoczenie. W tej materii wypowiedzieć 
się powinien Wydział Ochrony Środo-
wiska, do którego za pośrednictwem 
łamów „MS” kierujemy Pana e-mail. 

Z ciekawością biorę „MS”
Do Redakcji miesięcznika SSM. Za-

wsze z ciekawością biorę do ręki ko-
lejny numer miesięcznika i szukam in-
teresujących mnie artykułów czy bie-
żących informacji.

Henryk Sikora
Od redakcji: Dziękujemy za krótkie, 

acz bardzo sympatyczne podsumowa-

nie wysiłku wkładanego przez zespół re-
dakcyjny w każdorazowe wydanie „MS”. 
Będziemy się maksymalnie starać, by 
Pana opinia była non stop aktualna.

Poprawić podjazd 
dla wózków!!!

Dzień dobry
Mieszkam przy ul. Wyzwolenia (pro-

szę o pozostawienie mojego adresu 
dw. redakcji).

31 lipca br. napisałam e-mail do 
spółdzielni Michałkowice z prośbą 
o poszerzenie szyn wjazdowych do 

wózków mojej klatki, ponieważ za-
montowane zostały chyba dawno te-
mu i nie pasują do wózków produko-
wanych obecnie (wiem, bo rozma-
wiałam z innymi mamami). Wjeżdżam 
więc z dzieckiem, ciągnąc ciężki wó-
zek na 1 kółku (!!!), trzymając resztę 
w powietrzu, ponieważ rozstaw szyn 
jest za wąski. Spółdzielnia odpisała mi 
co prawda 20 sierpnia, prosząc o po-
danie rozstawu kół w moim wózku 
i z obietnicą, że zajmą się tym w moż-
liwie najszybszym terminie... Mamy 
już połowę listopada i nic. Spółdzielnia 
chyba czeka, aż problem sam się roz-
wiąże i dziecko wyrośnie z wózka!

Najgorsze, że ja niedługo wracam 
do pracy i moim dzieckiem zajmo-
wać się będzie babcia, która na pew-
no nie da rady wjeżdżać tak wózkiem, 
a poza tym idzie zima, będzie mo-
kro i ślisko, więc o tragedię nie trud-
no! Nie wiem, czy tak ciężko jest do-
spawać kawałek blachy, a tym samym 
uchronić zdrowie, a może nawet życie 
dziecka!!! Bardzo proszę o interwen-
cję w tej sprawie.

Z poważaniem, Bożena
ZARZĄD SSM: Rozumiemy pro-

blemy związane z niewłaściwą sze-
rokością podjazdu na wózki. Z sa-
tysfakcją informujemy, że w chwi-
li czytania bieżącego wydania „MS” 
podjazd będzie poprawiony i nie 
powinno już być żadnych kłopotów 
z korzystaniem z tego urządzenia.

Od redakcji: 3 grudnia otrzymaliśmy 
kolejny e-mail od naszej Czytelniczki. 
Czytamy w nim:

Dzień dobry
Chciałam serdecznie podziękować 

za interwencję. Szyny zostały wymie-

nione i pasują idealnie! Jeszcze raz 
bardzo dziękuję za pomoc.

Z poważaniem, Bożena

ul. gen. Władysława Sikorskiego.

Palenie na klatce
schodowej

Witam serdecznie
Nazywam się Adam. K. szalenie drę-

czy mnie problem palących na klat-
kach schodowych współlokatorów. Pi-
sałem już o tym problemie, ale nieste-
ty nie ma żadnego odzewu. Sprawa 
nie byłaby skomplikowana, gdyby ktoś 
zapalał sobie jednego lub dwa papie-
roski na korytarzu, ale nie potrafię już 
znieść kopcącej pół dnia sąsiadki, któ-
ra zaczyna swoją przygodę z dymem 
ok. godz. 7 rano. Wystawanie i pale-
nie na klatce schodowej to już swoisty 
rytuał dla niektórych, dlatego nie mam 
odwagi upominać sąsiadów, upomi-
nać i wykłócać się o to, czy wolno 
palić, czy też nie wolno. W związku 
z tym śmierdzącym problemem chciał-
bym serdecznie prosić o umieszcze-
nie w gablotach informacyjnych wi-
docznych emblematów z zakazem pa-
lenia papierosów na klatkach schodo-
wych przy ul. Sikorskiego.

Lokator z ul. Sikorskiego.
Od redakcji: Niestety, coraz czę-

ściej docierają do nas informacje 
o nonszalanckim podejściu do innych 
mieszkańców. Przykre to, bo dach 
wspólny, klatka schodowa wspólna, 
a drobiazg potrafi poróżnić i dopro-
wadzić do międzysąsiedzkich sytuacji 
konfliktowych. Wspomniany przez Pa-
na zakaz palenia na klatce schodo-
wej jest ujęty w regulaminie porząd-
ku domowego i wystarczy tylko, a mo-
że... aż, zastosować się do jego za-
pisów. Dziwimy się postępowaniu ko-
goś, kto dysponując mieszkaniem, wy-
chodzi na klatkę schodową na papie-
roska. Domniemywać możemy, że ta-
ka osoba nie chce, by dym tytonio-
wy zasmradzał jej mieszkanie, a skoro 
tak, to dlaczego nie zadaje sobie spra-
wy, że paląc na klatce schodowej, za-
smradza powietrze kilkunastu innym 
mieszkańcom? Przecież to proste – 
pal, ile chcesz u siebie, a na pewno 
nie będziesz uciążliwy dla sąsiadów. 
Kwestia emblematów jest do rozwa-
żenia, ale obawiamy się, że za chwi-
lę klatki schodowe i elewacje obwie-
szone zostaną dziesiątkami różnych 
tabliczek z informacjami o zakazie te-

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 26

ciąg dalszy na str. 30
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go, tamtego etc., bo palenie na balko-
nie też przeszkadza, ktoś wylewa wo-
dę przez okno itd. 

Sporna ławka
Witam

Za Państwa pośrednictwem pro-
siłbym Zarząd SSM o ustosunkowa-
nie się do odpowiedzi Rady Osie-
dla Michałkowice” (pismo ZM/MA-4/
221/2009) na nasze pismo dotyczą-
ce ławki znajdującej się między bloka-
mi przy ul. Przyjaźni 38 i 34. W swoim 
piśmie wnioskowaliśmy o jej likwida-
cję. Wniosek poparła część przedsta-
wicieli mieszkańców bloku nr 38 (resz-
ta była nieobecna). W skrócie odpo-
wiedź brzmi: „Rada Osiedla (...) nega-
tywnie zaopiniowała zbiorowe pismo”. 
Nie ma natomiast słowa o przyczy-
nach negatywnej opinii. O ile uwzględ-
nia się widzimisię lokatorów bloku, na 
którego tyłach lokuje się ławkę, o tyle 
ma się za nic opinię mieszkańców blo-
ku, przed którym ławka się znajduje 
i którzy w ciepłe dni muszą znosić do 
późnych godzin nocnych krzyki, śmie-
chy czy też awantury osób zajmują-
cych rzeczoną ławkę. Jeżeli lokatorzy 
bloku 34 tak bardzo chcą mieć ławkę 
i nie przeszkadza im niestosowne za-
chowanie w godzinach nocnych, niech 
zostanie ona zainstalowana przed ich 
blokiem.

Dodatkowo, należy się zapytać, czy 
brak jakiejkolwiek motywacji i zdaw-
kowe pismo jest właściwym traktowa-
niem wniosku kilkunastu osób? Rada 
Osiedla jest dla nas, członków Spół-
dzielni, a nie na odwrót.

Robert J.
Proszę o nieupublicznianie  

moich danych.
ZARZĄD SSM: W odpowiedzi na 

pismo, o którym Pan pisze, a doty-

czące odmowy likwidacji ławki in-
formujemy, że administracja osie-
dla „Michałkowice” przeprowa-
dziła swoiste referendum wśród 

mieszkańców, zasięgając ich opi-
nii w tej sprawie – informacja o za-
braniu stanowiska i poinformowa-
niu ADM o swojej decyzji przez po-
nad miesiąc była wywieszona na 
drzwiach wejściowych do klatek 
schodowych. Z otrzymanych od-
powiedzi wynika – są do wglą-
du w ADM – że jak to zwykle bywa 
w takich sytuacjach, część miesz-
kańców jest „za” pozostawieniem 
ławki, a część jest „przeciw”. Rada 
Osiedla uwzględniając stanowisko 
mieszkańców, wyraziła negatywną 
opinię w sprawie likwidacji wspo-
mnianej ławki.

Ma Pan całkowitą rację, że Ra-
da Osiedla jest dla członków, ale 
zauważamy, że jest też dla człon-
ków, którzy mają odmienne niż Pan 
zdanie i ocenianie RO przez pry-
zmat wyłącznie „mojej”, na doda-
tek negatywnie zaopiniowanej spra-
wy, jest raczej nie na miejscu. Nie 
widzimy żadnych przeciwwskazań 
(ba, zapraszamy), by w następnych 
wyborach starał się Pan o wejście 
do tego grona i w codziennym dzia-
łaniu rozstrzygał zarówno takie, jak 
i inne drażliwe kwestie.

Ile mam jeszcze czekać?
Zwracam się do Spółdzielni Miesz-

kaniowej z zapytaniem, kiedy na mo-
im balkonie zostaną położone kafelki? 
Mieszkam przy alei Młodych 15, gdzie 
w czerwcu zakończone zostały pra-
ce związane z dociepleniem budynku. 
Potem jakaś firma miała położyć ka-
felki na balkonach. W naszej admini-
stracji dostałam numer telefonu do tej-
że firmy. Obiecano mi termin na lipiec. 
Po cierpliwym czekaniu, w sierpniu, 
w kontakcie z ową firmą nie uzyska-
łam odpowiedzi, dlaczego na moim 
balkonie nie ma kafelek. Pan, z którym 
rozmawiałam, powiedział, że zadzwo-
ni w przyszłym tygodniu i się z nami 
umówi. Niestety, nikt do mnie nie za-
dzwonił. Poszłam do mojej administra-

cji, oczywiście pani, która tam przyj-
muje, zadzwoniła do firmy. Zostałam 
poinformowana, że w przyszłym tygo-
dniu firma się ze mną skontaktuje. To 
było we wrześniu. Do dziś cicho, sza, 
nikogo to nie interesuje, a administra-
cja sama chyba nie wie, czy mam ka-
felki, czy nie. Ciekawe jak zamkną 
rok? Ile mam jeszcze czekać? Do-
dam też, że w czasie malowania ba-
lustrady firma tak popryskała mi okna, 
że nie mogę tego usunąć. Dlaczego 
Spółdzielnia nie kontroluje owej firmy 
i pozwala, aby prace były przeciągane 
do pięciu miesięcy lub dłużej. Chcia-
łam zapytać, czy mogę już schować 
kafelki, które całe lato leżały na moim 
skromnym balkonie, z którego nie mo-
głam korzystać przez całe lato?

Z pozdrowieniami lokatorka,
aleja Młodych 15

(dane adresowe do wiad. red)
ZARZĄD SSM: Docieplenie budyn-

ku przy al. Młodych 15 wykonano 
zgodnie z zawartą umową, w której 
nie przewidywano kładzenia płytek 
na balkonach. Jednakże w trakcie 
wykonywania prac, na podstawie 
indywidualnej umowy mieszkań-
ca z firmą, prace te były wykonywa-
ne dodatkowo, pod warunkiem za-
kupu płytek przez zainteresowaną 
osobę. Z przykrością stwierdzamy, 
że firma, która wykonywała ocieple-
nie w przypadku Pani balkonu nie 
dotrzymała uzgodnień. W związku 
z zaistniałą sytuacją Zarząd prze-
prowadził ostrą rozmowę z właści-
cielem; który w jej wyniku zobowią-
zał się do wykonania prac jeszcze 
w bieżącym miesiącu. Za zaistniałą 
sytuację przepraszamy.

Sprostowanie 
Zarządu Ciepłowni 

„Siemianowice” sp. z o.o.
W odpowiedzi na e-mail p. Stefa-

na Wieczorka „Ceny ciepła – Mi-
chałkowice” z „MS” 11/2009 str. 26 
o znacznym wzroście opłat za ciepło 
otrzymaliśmy z „Ciepłowni Siemiano-
wice” pismo z prośbą o zamieszcze-
nie sprostowania. W nadesłanym do-
kumencie jeden akapit nie spełniał 
wymogów sprostowania – nie wno-
sił żadnych wyjaśnień do opubliko-
wanej treści. Akapit ten to przemy-
ślenia Zarządu „Ciepłowni Siemiano-

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

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

ciąg dalszy ze str. 28

ciąg dalszy na str. 32
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wice” odnoszące się do domniema-
nego powodu skierowania przez na-
szego Czytelnika listu do „MS”. Pi-
smo, że przesłany tekst sprostowa-
nia tylko częściowo spełnia dyspo-
zycje zawarte w art. 31 Prawa praso-
wego i na podstawie art. 33. możemy 
odmówić zamieszczenia wyjaśnień 
przesłaliśmy do Zarządu „Ciepłow-
ni Siemianowice”. W liście wskazali-
śmy inkryminowany zapis i zasugero-
waliśmy dokonanie skrótu, tj. usunię-
cie ostatniego akapitu. Jednocześnie 
poinformowaliśmy Zarząd „Ciepłowni 
Siemianowice”, iż treść sprostowania 
w pełnym brzmieniu przesłaliśmy do 
zainteresowanego. Zastrzeżenie zo-
stało przyjęte i w rozmowie Andrzej 
Materny, prezes Zarządu, zgodził się 
z naszymi argumentami, a następnie 
przesłał e-mail o podaniu sprostowa-
nia do druku w sugerowanej wersji, tj. 
po usunięciu ostatniego akapitu.

Piotr Sowisło
Treść sprostowania brzmi:

REDAKCJA GAZETKI 
„MOJA SPÓŁDZIELNIA” 

Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa.

Zarząd „Ciepłowni Siemianowice” sp. 
z o.o. w Siemianowicach Śl. w oparciu 
o art. 31 i nast. ustawy prawo prasowe 

prosi o zamieszczenie sprostowania do 
listu autorstwa p. Stefana Wieczorka 
zamieszczonego w numerze 11/2009.

Sprostowania wymaga zwłaszcza 
zamieszczone przez autora stwier-
dzenie, jakoby „obecni właściciele cie-
płowni posiadany majątek otrzyma-
li za bezcen”.

Taka teza jest absolutnie nieupraw-
niona i uwłacza godności wspólni-
ków, bowiem cały posiadany mają-
tek wspólnicy spółki z o.o. „Ciepłownia 
Siemianowice” zakupili, spłacając ra-
ty leasingowe. Wysokość rat leasingo-

wych została wyznaczona przez Mini-
stra Skarbu Państwa w oparciu o ceny 
obowiązujące w chwili przekształcania 
firmy uwzględniające stopień zużycia 
urządzeń, budynków i budowli.

Wyznaczone raty leasingowe zosta-
ły spłacone z zysków, jakie spółka wy-
pracowała, nie przeznaczając ich na 
wypłatę dywidendy, lecz na zakup ma-
jątku zakładowego.

Zachęcamy również autora do czyta-
nia literatury fachowej, co pozwoli mu 
być może na rozróżnienie pojęć „wła-
ściciel” i „udziałowiec” spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, jak rów-
nież nie popisywać się formułowaniem 
głęboko przemyślanych i odkrywczych 
definicji gospodarki rynkowej.

Podpisał Zarząd  
„Ciepłowni Siemianowice”:

- Andrzej Materny, prezes Zarządu,
- inż. Marian Freitag, zastępca preze-
sa Zarządu, dyrektor techniczny,
- mgr Elżbieta Stawecka, dyrektor ds. 
ekonomiczno-fiansowych, członek Za-
rządu.

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW
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Na każdym chyba polskim, wigilij-
nym stole króluje kilka potraw. Rzad-
ko pojawiają się nowości lub karp 
w innej postaci. My proponujemy do tra-

dycyjnie na stołach goszczących potraw 
dodawać nowe np. rybę na niebiesko. 
Zamieszczamy jednak przepis na karpia 
smażonego, gdyż wbrew pozorom nie 
jest prostym dobrze go usmażyć.

KARP SMAŻONY. Oczyszczonego karpia 
kroimy na porcje i solimy, odkładamy na 

30 minut. Kawałki obtaczamy w mące, 
maczamy w lekko ubitym jajku i obsy-
pujemy bułką tartą. Smażymy na nie-
zbyt silnym ogniu, na maśle, na jasno-
złocisty kolor. Usmażone porcje wkłada-
my (w przykrytej patelni) do piekarnika, 
by się ewentualnie dopiekły. Masła nie 
żałujemy, bo ryba w skąpej ilości tłusz-
czu zbyt się przyrumieni, tracąc na deli-
katnym, wykwintnym smaku. 

RYBA Z WODY NA NIEBIESKO. Dzień 
wcześniej ugotować wywar (jarski, bez 
mięsa) z włoszczyzny: obrana marchew, 
pietruszka, seler, zrumieniona na płycie 
cebula (cała, lecz obrana), dokładnie wy-
myte pory - warzyw nie żałować, bo mo-
żemy je wykorzystać na sałatkę jarzyno-
wą. Dodać ziele angielskie, pieprz ziarni-
sty, liście laurowe, sól. Wywar możemy 
wykorzystać – dzieląc go na części – np. 
do barszczu lub zup: grzybowej, rybnej 
– dodając do wywaru rybie głowy (bez 
oczu!), podroby czy nawet filety rybne.

Karpia, szczupaka, sandacza bądź 
leszcza po sprawieniu osolić, skropić 
octem i zostawić na pół godziny. Do 
szerokiego, płaskiego rondla (wanienki 
do ryb) wlać zimny wywar jarzynowy – 
wskazana część z przygotowanej jako 
zupa rybna. Dodać ocet, kieliszek czer-
wonego wytrawnego wina, szczyptę es-
tragonu (szałwi), pół łyżeczki imbiru (lub 
kawałek całego) i odrobinę cienko obra-
nej skórki pomarańczowej. Włożyć rybę 
w całości lub pokrojoną w dzwonka (na 
rozkładanej wkładce do ryb) i gotować 
(ma tylko mrugać) POWOLI (na płytce 
pod przykryciem) do pół godziny.

Ugotować 2, 3 jaja na twardo, pokroić 
w drobną kostkę. Dodać łyżkę posieka-
nej zielonej pietruszki. Sparzyć cytrynę 
i pokrajać w łódki (ósemki). Miękką ry-
bę wyjąć na ogrzany półmisek (wywar 
wylać - jest z octem). Sklarować (sto-
pić) 2 łyżki masła. Rybę posypać jaj-
kami, pietruszką, skropić masłem. Po-
dawać od razu, a do tego cytrynę i tar-
ty chrzan. W święta – z ziemniakami 
z wody; na Wigilię – z pieczywem.

Święta, jak to za-
wsze u Ciebie by-
wa, zapowiadają się 
hucznie i wesoło. 

Nie będziesz żałował pieniędzy, że-
by wszystko było tak, jak należy: stół 
zastawiony, dużo smacznych potraw, 
smakołyków, prezentów pod choinką, 
no i śpiewu kolęd.

Już się cieszysz, 
że nadchodzą świę-
ta, bo bardzo lubisz 
świąteczną atmos-

ferę, ale również cieszą Cię same 
przygotowania do tych dni. Chętnie 
w nich uczestniczysz i zazwyczaj Ty 
ubierasz choinkę. Jednak nie Ty kupu-
jesz upominki.

Święta upłyną Ci 
miło w gronie ro-
dziny i przyjaciół. 
Wszyscy będą po-

dziwiać oryginalnie przystrojoną cho-
inkę, nie wiedząc ile poświęciłeś na to 
dużo czasu i zastanawiania się, jakie 
wybrać ozdoby. Na świątecznym stole 
znajdą się niecodzienne smakołyki.

P r z y g o t u j e s z 
wszystko jak trze-
ba, nie żałując cza-
su i wysiłku, ale naj-

lepiej się poczujesz, gdy nie będzie 
już gości i będziesz mógł trochę odpo-
cząć z książką w ręku, czy przed tele-
wizorem. Raki lubią samotność, ciszę, 
spokój. Dostaną wiele prezentów.

Pierwszy dzień świąt 
spędzisz z najbliż-
szą rodziną. Na drugi 
dzień zostaniesz za-

proszony przez ludzi, których lubisz 
i cenisz. Ponieważ dawno się nie wi-
dzieliście, usłyszysz trochę plotek do-
tyczących wspólnych znajomych. Go-
spodarzy ucieszą podarunki.

W domu Panny 
święta są takie, jak 
nakazuje regionalna 
tradycja. Jeśli pocho-

dzisz ze Śląska, będą na pewno ryby 
i makówki, jeśli ze wschodu, barszcz 
z uszkami i pierogami oraz smakoły-
ki. Uważaj tylko, żeby się nie rozcho-
rować. 

Święta zapowiada-
ją się miło i zamoż-
nie, bowiem wpad-
ną Ci nieprzewidzia-

ne pieniądze. Wagi nie lubią przeby-
wać w kuchni, świąteczne smakoły-
ki zostaną więc kupione. Goście mo-
gą natomiast zawsze liczyć na cieka-
wą dyskusję.

Niestety, tak się 
złoży, że tym razem 
spędzisz święta da-
leko od rodziny. Ser-

deczne rozmowy przez telefon oczy-
wiście nie zastąpią Twojej obecności, 
ale w życiu różnie się układa, a Twoi 
bliscy już czekają na twój powrót.

Strzelec, który lubi 
podróżować najchęt-
niej na święta gdzieś 
by wyjechał, ale tak 

się złoży, że spędzi te dni w domu, 
a przeciwnie może się spodziewać 
gości z zagranicy. Bywają rzadko, ale 
przywożą bogate prezenty. 

Podczas świąt bę-
dziesz w szampań-
skim humorze, bo-
wiem w grudniu zre-

alizujesz to, na czym Ci tak bardzo za-
leżało. Radość będzie dzielić cała ro-
dzina, której ta sprawa też dotyczy. 
Kup więc dużą butelkę szampana.

Pomyśl wcześniej 
o prezentach dla do-
mowników, żeby po-
tem nie kupować 

szybko byle czego. Może już czas, że-
by dzieciakom kupić pieska, czy kot-
ka, o którym dawno marzą. Warto też 
pomyśleć o prezentach dla dorosłych.

Sytuacja trochę się 
komplikuje, bowiem 
tuż przed świętami 
pokłócisz się z part-

nerem. Postaraj się szybko załagodzić 
to nieporozumienie, tym bardziej, że 
racja nie jest po Twojej stronie. Święta 
jednak będą udane i radosne.

Idą  
święta…
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 2. Głos węża; 4. Ka-

zachskie góry; 5. Ozdoba na choin-
kę; 9. Kolacja wigilijna; 14. Śpiewa-
nie kolęd; 17. Mocne piwo w pubie; 
18. Zalegają archiwa; 20. Góra siana; 
22. Mokradłowy rogacz; 23. Uszatek 
z bajki; 24. Wachlarz gejszy; 26. Po-
imprezowa męka; 28. Apel, orędzie; 
31. Zakładanie instalacji; 33. Grecka 
litera; 34. Drzewko na czasie; 38. Ko-
ryto rzeki; 42. Popularny proszek do 
prania; 43. W blasku oczekuje okla-
sków; 44. Szczotka w gwarze śląskiej; 
46. Myśl przewodnia; 47. Ojciec kró-
la Salomona; 48. Dodatek do gofrów; 
49. Kolczasta jaszczurka.

PIONOWO: 1. Całokształt życia; 
2. Największy trąbowiec; 3. Kajak eski-
moski; 6. Bogini mącicielka; 7. Sre-
brzystobiały metal miększy od sodu 
i potasu; 8. Ce dla chemika; 10. Wy-
łącznie pościelowa tkanina; 11. Zja-
wiska nadprzyrodzone; 12. Szachi-
sta holenderski, mistrz świata w la-
tach 1935-37; 13. Przeciwległy na-
dirowi; 14. Zimna tafla; 15. Koleżanka 
Ali; 16. Elektrokardiogram; 19. Two-
rzą szkielet; 21. Achtel; 25. Symbol 
państwa; 27. Stopień w górę; 29. To-
masz, przyjaciel Adama Mickiewi-
cza; 30. Akwariowa rybka; 31. Ado-
nis; 32. Krajak lub knyp; 35. Kolędni-
cy chodzący po wsiach w okresie po 
Bożym Narodzeniu do Trzech Króli; 
36. Główna bogini starożytnego Egip-
tu; 37. Kościół biskupa; 39. Wyspa na 
Morzu Bałtyckim; 40. Meta promu ze 
Świnoujścia; 41. Kuchenka na biwak; 
46. Najsłynniejsza jest Dolly.

  Litery z pól dodatkowo ponume-
rowanych od 1 do 16 dadzą roz-
wiązanie krzyżówki, które prosimy 
przesyłać do dnia 21. XII. 2009 r. - 
na adres SSM, ul. Bohaterów We-
sterplatte 20 z dopiskiem Redak-
cja „Moja Spółdzielnia” – krzy-
żówka nr 12/2009. Nagrody za roz-
wiązaną krzyżówkę nr 11/2009 z ha-
słem – Jesieni słoty czas, otrzy-
mują: Danuta KRZYSZTAŁOWSKA, 
zam. ul. Jana Polaczka 8C; Krystyna 

BIENIAS, zam. ul. Karola Świer-
czewskiego 48B; Julian IRZEMŻAL-
SKI, zam. ul. Hermana Wróbla 6B. 
Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do dzia-
łu GZM po odbiór nagród. Nagroda 

główna – niespodzianka – ufundo-
wana przez Sukces s.c., Siemiano-
wice Śl., ul. Walerego Wróblewskie-
go 67. Fundatorem pozostałych na-
gród jest Siemianowicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa.
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Przyprowadził go Rudolf z GPS-em
przy ul. Jana Hadamika. Już na po-
czątku zdradził swój sekret, że przy-
był na zaczarowanych saniach zapar-
kowanych na dachu budynku. Zaprzęg 
prowadził najwierniejszy z reniferów – 
Rudolf, który jak bardzo dobrze orien-
towały się dzieci, ma czerwony nos. 
Okazało się jednak, że dzieci miały 

podzielone zdania, dlaczego jego nos 
jest czerwony. Część z nich wyrażała 
przekonanie, że podczas długiej po-
dróży nos po prostu przemarzł. Nato-
miast inne uważały, że jest czerwo-
ny, gdyż Rudolf ma tam zamontowa-
ny GPS z mapą Polski, która pozwo-
liła mu szybko odnaleźć drogę na mi-
chałkowickie mikołajki.

W przeszłości Mikołaje potrafiły na-
wet wejść przez komin, aby zaskoczyć 
dzieci. Tym razem ogromne wrażenie 
na dzieciach zrobił fakt, że gość przy-
był w towarzystwie Śnieżynki. Jej za-
daniem było nie tylko poprowadzenie 
zabawy, ale też oswojenie tych malu-
chów, które boją się starca ubranego 
w długi czerwony płaszcz i białe ręka-
wiczki. Jednak Mikołaj nie tylko mu-
siał być odpowiednio ubrany. Potrzeb-
na była doskonała sprawność fizyczna 
i umysłowa, bo z dziećmi trzeba było 
i biegać, i tańczyć, a do tego odpowia-
dać na najbardziej podchwytliwe pyta-
nia. Niektórym maluchom musiał więc 

powiedzieć, jak mają na imię renife-
ry w jego zaprzęgu albo w jaki sposób 
przybywa, gdy nie ma śniegu. Przyda-
ła też się umiejętność śpiewania ko-
lęd, chociaż były takie dzieciaki, któ-
re wolały repertuar Dody. Święty Mi-
kołaj okazał się też dobrym psycholo-
giem, gdyż unikał tubalnego okrzyku: 
„Czy byłyście grzeczne?” To wszyst-

kie sprawiło, że dzieci od razu polubiły 
gościa i chętnie się z nim bawiły. 

Dzieciaki szybko nawiązały z nim 
kontakt, śpiewając na jego cześć róż-
ne piosenki. Chętnie też z nim tańczy-
ły, a nawet recytowały o nim wierszyki. 
Każdy występ był nagradzany gromkimi 
brawami oraz losem loterii dodatkowo 
przygotowanej przez organizatorów. 

Później był czas na oglądanie pre-
zentów. Milusińscy z ogromnym zacie-
kawieniem zapoznawali się z otrzyma-
nymi podarunkami oraz porównywa-

li je z otrzymanymi przez kolegów sie-
dzących obok.

- Ja dostałam od Mikołaja zestaw spi-
nek, gumki, grzebień i przepiękny na-
szyjnik – mówiła 4-letnia Monika Gan-
carczyk. - Mój podarunek to: gra ro-
dzinna, zestaw samochodów, sekrety 
elektroniki, ale najbardziej jestem zado-
wolony z nowego helikoptera – stwier-

dził 7-letni Łukasz Mateja. Z kolei jego 
kolega Hubert Kokoszka powiedział: 
Mnie również podobają się prezenty od 
Mikołaja, wśród których jest samochód, 
gra oraz zestaw – mały dentysta. 

W sumie dzieci stworzyły tak do-
brą atmosferę, że św. Mikołajowi żal 
było z nimi się rozstać. Obiecał jed-
nak, że za rok znów na pewno je od-
wiedzi. Dzieci też o nim nie zapomną 
przez ten czas, bo będą go przypomi-
nać zabawki i inne podarunki otrzyma-
ne podczas spotkania z nim. mig

ciąg dalszy ze str. 36
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spodzianek – tak można naj-

krócej podsumować kolejne miko-
łajki, jakie Rada Osiedla „Michałko-
wice” wraz z administracją zorgani-
zowała dla najmłodszych mieszkań-
ców osiedla.

W tym roku, aby mieć pewność, że 
św. Mikołaj nie zapomni o imprezie 
w Michałkowicach, zorganizowano ją 

4 grudnia, czyli przed oficjalnym dniem 
odwiedzin gościa z Laponii. Na spotka-
nie przyszła ponad 50. osobowa grupa 
dzieciaków w różnym wieku, począw-
szy od najmniejszych maluchów trzy-
manych jeszcze na rękach przez ma-
my, a skończywszy na uczniach ostat-
nich klas szkół podstawowych. Pro-
gram mikołajek był jednak tak opra-
cowany, aby wszystkie dzieci mogły 
się świetnie bawić. Imprezę otworzył 
imiennik oczekiwanego gościa Mikołaj 
Wajda, członek Rady Osiedla „Michał-
kowice”, który powitał wszystkich ze-
branych i życzył im udanej zabawy. Po-
dziękował też sponsorom, dzięki któ-
rym można było zorganizować dodat-
kową loterię fantową. Byli to: Zarząd 
SSM, firma „Sukces” oraz Zakład Usłu-
gowy „Parado”.

W tym roku św. Mikołaj po raz pierw-
szy przybył do harcówki znajdujące się 

ciąg dalszy na str. 35

Od lewej: Michał Czarski 
– marszałek województwa śląskiego,  

Adam Matusiewicz 
– wicewojewoda śląski,  

Zbigniew Lekston  
– prezes Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 

i Tadeusz Wnuk  
– prezydent Izby Budownictwa 

w Katowicach.


