
1
160/2007

Na stronach:
Ś w i ą t e c z n e  d e k o r a c j e  -  2

R o z m o w y  z  P r e z e s e m 

i  P r z e w o d n i c z ą c y m  R N  S S M  -  4  –  5

P l a c  p o m n i k o w y  ( p r o j e k t )  -  1 3

R o m e k  -  2 0

T u r n i e j  z  w y j ą t k o w y m . . .  -  2 3

Obradowała RN SSM

28 grudnia…
…przeprowadzono ostatnie w 2006 
roku posiedzenie Rady Nadzorczej 
SSM. Obrady otworzył i poprowadził 
przewodniczący RN Andrzej Kłos, 
który na początku zaproponował 
uczczenie minutą ciszy zmarłego kil-
ka dni wcześniej Romana Majnusza, 
pełnomocnika Zarządu ds. technicz-
nych GZM – czytaj str. 2.

Jaki był 
miniony rok?
Początek roku to najlepsza oka-

zja do podsumowania tego, co 
w minionym czasie wydarzało się 
w życiu Spółdzielni, naszym zawo-
dowym lub osobistym. Po okresie 
świątecznej i noworocznej „ner-
wówki” przyszła pora na to, by 
na spokojnie i rzeczowo zastano-
wić się nad tym, co w ubiegłym 
roku zmieniło się na osiedlach, co 
było dobre, a co złe i jakich błędów 
w przyszłości można uniknąć.

O podsumowanie 2006 roku zwró-
ciliśmy się do Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej i Prezesa Zarzą-
du SSM – czytaj str. 4 – 5 – oraz 
do Przewodniczących Rad Osiedli, 
a więc do szefów spółdzielczych 
organów będących najbliżej proble-
mów, z jakimi na co dzień borykają 
się mieszkańcy i administracje.

ciąg dalszy na str. 6-7
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Andrzej Kłos powiedział, że Spół-
dzielnia straciła w nim wybitnego 
fachowca, wyróżniającą się swoją 
pracowitością osobę oraz cenione-
go kolegę. Podkreślił też liczny udział 
pracowników i społecznych działaczy 
Spółdzielni w ostatnim pożegnaniu 
Romana Majnusza.

Następnie zebrani, zgodnie z przy-
jętym porządkiem dnia, przystąpi-
li do obrad. Jako pierwszą podjęto 
uchwałę w sprawie powołania biegłe-
go rewidenta do badania sprawozda-
nia finansowego za 2006 r. Wicepre-
zes SSM ds. ekonomicznych – Jacek 
Knitter zaproponował, aby badanie to 
przeprowadzał ten sam rewident, co 
w ubiegłym roku ze względu na wyso-
kie kwalifikacje i profesjonalizm. Opi-
nię tę potwierdziła również szczegóło-

wa kontrola Urzędu Skarbowego, jaka 
miała miejsce w II półroczu 2006 r. 
w Spółdzielni, która nie wykazała żad-
nych nieprawidłowości w prowadzeniu 
ksiąg finansowych.

Członkowie RN omówili też przygo-
towany przez Zarząd SSM stan reali-
zacji wniosków, analizując szczegóło-
wo stopień wykonania każdego z nich, 
z Zebrania Przedstawicieli Członków 
z 2006 roku. Ustalono, że kolejna taka 
analiza zostanie przeprowadzona wio-
sną br. Ponadto, zebrani przyjęli infor-
mację o wykonaniu Planu moderni-
zacyjnego w latach 2005-2006, któ-
ry zawiera m.in. docieplenie budyn-
ków mieszkalnych. Wiceprezes SSM 
ds. technicznych – Zbigniew Lekston 

podkreślił, że uchwalony w listopadzie 
2004 r. program dociepleń na lata 
2005-2010 jest realizowany bez żad-
nych zakłóceń i podobne tempo robót 
będzie utrzymane w 2007 r. 

W związku z przypadającym na 18 
grudnia 2007 r. jubileuszem 50-lecia 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej powołano Komitet Organizacyj-
ny tych obchodów.

Na zakończenie obrad Andrzej Kłos 
oraz prezes SSM – Stanisław Kowar-
czyk podziękowali wszystkim za bar-
dzo dobrą współpracę w mijającym 
roku oraz złożyli najlepsze życze-
nia z okazji nadchodzącego 2007 r. 
Obydwaj przedstawiciele najwyż-
szych władz SSM prosili Członków 
Rady Nadzorczej o przekazanie ży-
czeń wszystkim zamieszkałym.

mig

Obradowała RN SSM

28 grudnia…
ciąg dalszy ze str. 1

Przed nami karnawał, 
a więc jeszcze kilka tygodni 
radości płynącej z rozpoczę-
cia Nowego Roku, oby był 
dla każdego z nas czasem, 
z którego wypłyną nowe 
szanse i możliwości zmian 
na lepsze.

Przed miesiącem ogłosi-
liśmy konkurs na najładniej 
przystrojone piętro udeko-
rowane z okazji świąt i kar-
nawału. Początkowo plano-
waliśmy rozstrzygnąć go do 
końca grudnia ub. r., jed-
nak zdecydowaliśmy o jego 
przedłużeniu do 20 stycznia 
br. Liczymy jeszcze na zgło-
szenia ze strony naszych 
Czytelników i propozycje 
uhonorowania osób, któ-
re angażują się w wystrój 

swojego budynku. Prezen-
tujemy jedno z takich miejsc 
znajdujące się w bloku przy 
Alei Młodych 15, które 

Pachnąco, czysto, odświętnie i tak już od lat. 
Z przyjemnością patrzy się na takie obrazki.  

Al. Młodych 15, piętro VIII.

Świąteczne dekoracje
W ostatnich dniach nasze osiedla, budynki, okna 

w mieszkaniach jak za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki zmieniły swój wygląd i mienią się kolorowymi świa-
tełkami, dekoracjami, lampionami. To znak, że cieszymy 
się i przeżywamy bożonarodzeniowe święta. 

wyróżnia się wyjątkowym 
sposobem udekorowania 
klatki schodowej. Wszyscy 
lokatorzy VIII piętra mają 
na drzwiach zawieszone 
okolicznościowe stroiki. 
Ponadto kolejne, znacznie 

większe stroiki wykona-
ne z gałęzi sosen i jodły, 
przyozdobione w bombki 
i inne elementy dekoracyj-

ne wiszą na dwóch bocz-
nych ścianach.

- O wystrój klatki scho-
dowej dbamy wspólnie 
z naszymi sąsiadami. Robi-
my tak właściwie od ponad 
25 lat, odkąd wprowadzili-
śmy się do tego budynku. 
Staramy się zawsze używać 
gałązek ze świeżej jodły czy 
sosny. Na święta wielkanoc-
ne na pewno też coś przygo-
tujemy – zapewnia Włady-
sława Kapek, która wspól-
nie ze swoim mężem – Zbi-
gniewem bardzo angażuje 
się w wystrój piętra.

Czekamy na kolejne zgło-
szenia z Państwa strony. 
Zaprezentowanie na łamach 
„MS” najładniej udekorowa-
nych budynków może być 
piękną pamiątką po okresie 
świąt, a jak wiadomo, wie-
le wspomnień z tego okre-
su przechowujemy w swoim 
sercu przez cały rok aż do 
następnego Bożego Naro-
dzenia.                     mig
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Jaki był miniony rok? Jaki był miniony rok? Jaki był miniony rok?

- PANIE PRZEWODNICZĄCY, JAKIE PANA 
ZDANIEM SĄ NAJWIĘKSZEGO OSIĄGNIĘCIA 
SPÓŁDZIELNI W MINIONYM ROKU?

Andrzej KŁOS: Był to kolejny rok 
znaczących i widocznych efektów 
w Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Nasze osiedla wyróżniają się 
w mieście. Obojętnie, z której strony 
świata by się nie wjechało do Siemia-
nowic Śląskich, to widać kolejne kolo-
rowe elewacje budynków należących 
do SSM. Są one wynikiem realizo-
wanego programu termomodernizacyj-
nego naszych zasobów. Tym samym 
widać, jak ogromny wysiłek finanso-
wy wszystkich zamieszkałych mate-
rializuje się w dociepleniach budyn-
ków, renowacjach płyt acekolowych, 
których finalnym efektem są właśnie 
przyciągające wzrok kolorowe elewa-
cje. Do tego dodać musimy mniej już 
widoczne docieplenia stropodachów. 
Ten wizualny aspekt robót docieple-
niowych to jedno, a drugie to wymier-
ne korzyści finansowe dla zamieszka-
łych, czyli zmniejszenie zużycia ciepła 
przekładające się wprost na brzęczą-
cą monetę. Wiele osób z pewnością 
zauważyło też rosnącą systematycz-
nie ilość nowych dźwigów, co z kolei 
jest wynikiem kapitalnych remontów 
wind… czyli efektem realizacji kolejne-
go wieloletniego programu. Sukcesyw-
nie powiększają się też powierzchnie 
wyremontowanych dachów w techno-
logii pap termozgrzewalnych. Gdy zej-
dzie się na ziemię i zagłębi w osiedla, 
to z kolei widać tysiące metrów kwa-
dratowych nowych chodników, parkin-
gów czy zatoczek parkingowych wyko-
nanych z kostki brukowej. Co roku też 
na kolejnych osiedlach przybywa nowo-
czesnych placów zabaw wyposażonych 
w urządzenia dające ogromną frajdę 
dzieciom, ale i spełniających bardzo 
rygorystyczne normy bezpieczeństwa. 
Łatwo można też dostrzec nowe słu-
py oświetleniowe z estetycznymi opra-
wami z lampami energooszczędnymi. 
Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobie-
nia. Wszystko to jednak kosztuje, stąd 
plany dociepleniowe, wymiany oświe-
tlenia na osiedlach i inne kapitałochłon-
ne roboty muszą być rozłożone w reali-
zacji na wiele lat. Tylko w ten sposób 
możemy urzeczywistniać nasze marze-
nia o pięknych i odnowionych osiedlach 
mieszkaniowych, o domach zadbanych 
i spełniających wymogi bezpieczeństwa 

dla zamieszkałych. Wszyscy jesteśmy 
przecież świadomi, że musimy dobrze 
gospodarować posiadanymi środkami 
finansowymi, że nie tak prosto jest pod-
wyższyć odpis w czynszu na fundusz 
remontowy, gdyż wielu spółdzielczym 
rodzinom doskwiera bieda i borykają 
się one z problemem zaległości czyn-
szowych. Do tych problemów podcho-
dzimy z głębokim zrozumieniem i jako 
Rada Nadzorcza staramy się doradzać, 
jak zadłużeni mogą wyjść z takiego 
impasu. Niezależnie też pomocą służą 
im poszczególne działy SSM, bo prze-
cież nie jest celem Spółdzielni pozba-
wiać spółdzielców mieszkania.

- A JAK PAN OCENIA KLIMAT PANUJĄCY 
POMIĘDZY MIESZKAŃCAMI?

- Sądzę, że klimat wśród Członków 
SSM jest dobry. Każdy potrafi ocenić, 
czy ponoszone nakłady na moderni-
zacje i remonty przynoszą efekty, czy 
pomnażamy nasze wspólne dobro dla 
ogółu mieszkańców. Ważną rolę w inte-
gracji mieszkańców odgrywają festyny 
osiedlowe, które na stałe weszły w nasz 
spółdzielczy kalendarz. Warto podkre-
ślić z satysfakcją, że ostatnio obserwu-
jemy coraz mniej wandalizmu, a gdy 
już dewastacje się pojawiają, to miesz-
kańcy z coraz większą odwagą i zdecy-
dowaniem zaczynają piętnować takie 
występki. Widać tym samym postępu-
jącą integrację zamieszkałych. To cie-
szy szczególnie, wszak nasz wspólny 
pojedynczy dom składa się z dziesiąt-
ków mieszkań. W imieniu Rady Nadzor-
czej i swoim własnym dziękuję wszyst-
kim mieszkańcom naszych zasobów za 
dbałość o wspólne dobro. Dziękuję za 
tworzenie dobrosąsiedzkiej atmosfery.

- PANIE PRZEWODNICZĄCY, JAK PAN OD-
BIERA NOWE WŁADZE MIASTA?

- W listopadzie ub.r. wybraliśmy nowe 
lokalne władze. Mamy nową Radę Mia-
sta i nowego Prezydenta Miasta pana 
Jacka Guzego. Osobiście uważam, że 
p. Jacek Guzy jest osobą bardzo sku-
teczną w podejmowanych działaniach. 
Dał tego dowód zarówno jako radny 
i jako wiceprezydent, gdyż przez ostatnie 
6 lat pracował na tym stanowisku. Spo-
dziewam się, że nowa, 4-letnia, kadencja 
władz miasta przyniesie nam, mieszkań-
com, znaczące efekty, że przyczyni się 
również do rozwiązania pewnych spół-
dzielczych problemów, których proces 
decyzyjny jest zależny od gminy. Sądzę, 
że sprowadzanie nowych inwestorów 

powinno poprawić los wielu rodzin, gdyż 
winno przyczynić się do ograniczenia 
bezrobocia. Chciałbym, aby wiele obiek-
tów Huty Jedność było ponownie zago-
spodarowanych, aby znalazł się inwe-
stor strategiczny dla walcowni rur. Jeśli 
władze miasta pozyskają nowe firmy, 
to będzie musiała zmniejszyć się stopa 
bezrobocia, a przez to zmaleje też prze-
stępczość i wzrośnie poziom życia wie-
lu rodzin.

- JAKIE CELE POWINNY SOBIE POSTA-
WIĆ WŁADZE MIASTA DO ZREALIZOWANIA 
W NAJBLIŻSZYM CZASIE?

- Marzy mi się, aby władze miasta zna-
lazły w końcu skuteczne rozwiązanie na 
wdrożenie budownictwa socjalnego, co 
umożliwi najmniej zasobnym w pienią-
dze na godziwe zamieszkanie, a zarząd-
com nieruchomości pozwoli na eksmi-
sje zasądzone prawomocnymi wyro-
kami sądowymi. Odrębnym zagadnie-
niem jest pozyskiwanie od miasta tere-
nów pod budownictwo mieszkaniowe 
i tu także liczę na działania władz mia-
sta. Chciałbym także, by miasto znalazło 
obiekt, w którym można by uruchomić 
szkołę muzyczną dla dzieci i młodzieży, 
by powstawały nowe zespoły artystycz-
ne. Nie można zapomnieć też o Zespole 
Pałacowym w Parku Miejskim, który cze-
ka od lat na remont i zagospodarowanie. 
Nasze obiekty sportowe powinny tęt-
nić życiem, a młodzież winna wyżywać 
się w sporcie i kulturze, a nie na ulicach. 
Inny problem to zagwarantowanie dobrej 
opieki zdrowotnej dla wszystkich potrze-
bujących. Z pewnością nowym władzom 
przyjdzie też podejmować decyzje zwią-
zane z obwodnicami komunikacyjnymi 
wokół naszego miasta. Życzeń i marzeń 
ja, i jak sądzę wielu mieszkańców, mamy 
wiele, ale to dobrze, bo to one są moto-
rem rozwoju. Narzekanie nic nie daje. 
To my, mieszkańcy, realizując marzenia, 
przyczyniamy się do rozwoju naszego 
miasta. Zarażajmy więc innych naszy-
mi marzeniami. Wszczepiajmy ludziom 
optymizm i radość życia. Bo uśmiechnię-
ci są zdrowsi i żyją dłużej.

- PANIE PRZEWODNICZĄCY, 2007 ROK BĘ-
DZIE Z PEWNOŚCIĄ SZCZEGÓLNY DLA SSM ZE 
WZGLĘDU NA ZBLIŻAJĄCE SIĘ JEJ 50-LECIE...

- Tak, w grudniu 2007 roku nasza Spół-
dzielnia obchodzić będzie złoty jubile-
usz. Sądzę, że ten czas wykorzystaliśmy 
dobrze, że nie mamy się czego wstydzić. 
Moim zdaniem, a nie jest ono odosobnio-
ne, możemy szczycić się z zamieszkiwa-

Przed nami kolejne wyzwania
Rozmawiamy z Andrzejem Kłosem,

Przewodniczącym Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.



5MOJA SPÓŁDZIELNIA 1/2007

Jaki był miniony rok? Jaki był miniony rok? Jaki był miniony rok?

nia w zasobach SSM. Nasza Spółdziel-
nia ma przecież ogromny dorobek nie tyl-
ko na polu budownictwa mieszkaniowe-
go, ale też warto pamiętać o działalności 
społecznej i kulturalnej. W naszych ośrod-
kach działa prężnie wiele klubów i kół 
zainteresowań. Zbliżające się 50-lecie 

SSM będzie okazją do podsumowania ich 
działalności. U progu 2007 roku w imieniu 
Rady Nadzorczej i swoim własnym życzę 
wszystkim mieszkańcom całych Siemia-
nowic dostatku, zdrowia, dobrej rodzin-
nej atmosfery. Władzom miasta życzę 
ogromnej wytrwałości w rozwiązywa-

niu problemów i materializowania celów, 
które w wielu przypadkach są naszymi 
marzeniami. Młoda generacja władz mia-
sta to ludzie twórczy, z dobrymi pomysła-
mi, zasługujący na wsparcie i poparcie. 
Życzę wszystkim Do siego roku!

- DZIĘKUJEMY ZA ROZMOWĘ.

- PANIE PREZESIE, POCZĄTEK ROKU TO ZA-
WSZE CZAS NA PODSUMOWANIE MINIONEGO. 
JAK PAN OCENIA 2006 ROK W SPÓŁDZIELNI?

Stanisław Kowarczyk: Moim zda-
niem, ubiegły rok zakończyliśmy pozy-
tywnie. Zrealizowaliśmy wszystkie 
założone cele sformułowane w pla-
nach remontowych, termodernizacyj-
nych i inwestycyjnych. Dalej priorytetem 
wszystkich naszych działań jest utrzy-
manie tempa prac dociepleniowych. Na 
wszystkich osiedlach mieszkaniowych 
w pełni wykonaliśmy harmonogram 
robót w tym zakresie, a dzięki łaskawo-
ści pogody i przychylności wykonaw-
ców jeszcze w 2006 r. rozpoczęliśmy 
docieplenia kilku budynków przewidzia-
nych do tych działań w 2007 roku. Te 
bardzo oczekiwane prace poprawiając 
komfort zamieszkania wielu lokatorów, 
wpływają zarazem na poprawę estety-
ki budynków i umożliwiają jednocześnie 
zmniejszanie mocy cieplnej potrzebnej 
do ogrzewania, czyli generują oszczęd-
ności. W wielu kolejnych budynkach 
mieszkalnych dokonano także wymia-
ny podzielników kosztów ogrzewania 
na elektroniczne, co także jest pozytyw-
nie przyjmowane przez mieszkańców. 
Liczymy na to, że dzięki dokładniej-
szym odczytom zużytego ciepła na cele 
centralnego ogrzewania zmniejszy się 
znacznie ilość kontrowersji związanych 
z dotychczasowym rozliczaniem, zaś 
sami lokatorzy jeszcze bardziej zaanga-
żują się w proces oszczędzania coraz 
droższego ciepła. Na tym odcinku mamy 
poważne osiągnięcia i nie wyobrażam 
sobie, jaki byłby bilans cieplny, jakiej 
wysokości opłaty ponosiliby mieszkań-
cy, gdybyśmy nie rozpoczęli tych bar-
dzo kosztownych przedsięwzięć. Wspo-
mniane prace termomodernizacyjne to 
jeden z istotnych czynników wpływają-
cych na zmniejszanie wielkości zużywa-
nego ciepła. Drugim jesteśmy my sami 
i na tym polu wszyscy możemy poczy-
nić dalsze starania w kierunku racjonal-
nego zużywania ciepła. Kolejnym waż-
nym zadaniem realizowanym w ub.r. 
była wymiana dźwigów osobowych. To 
bardzo kosztowne przedsięwzięcie, ale 

ze względu na wiek naszych dźwigów 
i stopień ich eksploatacji konieczne do 
realizacji, gdyż poprawiające bezpie-
czeństwo użytkowników i przyczyniają-
ce się do podwyższenia komfortu prze-
mieszczania się. Niejako ubocznym, ale 
wymiernym skutkiem modernizacji dźwi-
gów są oszczędności w zużyciu ener-
gii elektrycznej. Nowe zespoły napędo-
we zużywają do 60% mniej energii niż 
poprzednie.

- TERMOMODERNIZACJA, DŹWIGI TO 
OGROMNE ZADANIA, LECZ NIE JEDYNE…

- Zgadza się, gdyż te wiodące przed-
sięwzięcia nie mogą przysłonić innych 
wykonywanych prac i zadań zaspoka-
jających różnorodne potrzeby. Cieszy 
nas, że w ub.r. na osiedlach przyby-
ło setki metrów kwadratowych nowych 
nawierzchni zarówno dróg, parkingów, 
jak i chodników, że co roku na kolejnym 
osiedlu oddawany jest do użytku este-
tyczny i bezpieczny plac zabaw dla naj-
młodszych, że na Węzłowcu powsta-
ło piękne boisko do piłki nożnej, ręcz-
nej, siatkówki, a na os. „Młodych” nowe 
boisko do koszykówki. Obydwa te obiek-
ty wyłożono sztuczną nawierzchnią, bar-
dzo elastyczną i tym samym bezpiecz-
niejszą dla grających. Poza tym Spół-
dzielnia realizując inne swoje statutowe 
zadania, prowadzi działalność kulturalną 
w oparciu o DK „Chemik” i świetlicę przy 
ADM „Centrum”. Organizowane są rów-
nież cieszące się bardzo dużym powo-
dzeniem festyny i inne drobne imprezy 
dla dzieci i młodzieży.

- PROSZĘ PANA, SSM JEST JEDNĄ 
Z NIELICZNYCH SPÓŁDZIELNI PROWADZĄ-
CYCH BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE. CZY 
TE DZIAŁANIA BĘDĄ KONTYNUOWANE?

- Tak, planujemy dalszą realizację 
takich inwestycji, gdyż moim zdaniem 
podstawowym zadaniem każdej spół-
dzielni jest najpierw budowa, a dopie-
ro następnie gospodarowanie zasoba-
mi. Czekamy więc nadal na jakieś kon-
kretniejsze informacje o realizowaniu 
budownictwa na warunkach przygoto-
wywanych przez obecny rząd, chociaż 
już wiadomo, że teza o wybudowaniu 
3 milionów mieszkań w 8 lat oddala się 

w czasie. Liczymy jednak na jakiś impuls 
umożliwiający zwiększenie budownictwa 
dla mniej zamożnych, gdyż ogólny popyt 
jest ogromny, tylko tych mniej sytuowa-
nych, choć nie ubogich, nie stać na kup-
no nowo budowanych mieszkań bez 
jakichś dodatkowych preferencji. Nie-
zależnie od decyzji najwyższych władz 
SSM kontynuować będzie budowę 
mieszkań na dotychczasowych warun-
kach, czyli w oparciu o środki własne 
przyszłych użytkowników. Liczymy tak-
że w tym przypadku na władze nasze-
go miasta, gdyż potrzebne są uzbrojone 
tereny pod domy mieszkalne.

- PANIE PREZESIE, 2007 ROK TO ZARA-
ZEM OKRĄGŁA ROCZNICA 50-LECIA ZAŁO-
ŻENIA SPÓŁDZIELNI. CZY I JAKIE DZIAŁANIA 
ZOSTANĄ PODJĘTE, BY GODNIE UHONORO-
WAĆ ZŁOTY JUBILEUSZ?

- Zamierzamy podjąć się organiza-
cji jubileuszowych obchodów, tak by na 
każdym osiedlu było wiadomo, że jest 
to swoiste święto wszystkich zamiesz-
kałych. Obecnie jest zbyt wcześnie, by 
uchylać jakiegokolwiek rąbka tajemni-
cy, gdyż tajemnic żadnych jeszcze nie 
ma. Na razie Rada Nadzorcza powoła-
ła Komitet Organizacyjny i to on będzie 
tworzyć założenia programowe. Na pew-
no nie będziemy organizować jakichś 
kosztownych imprez, ale też na pewno 
nie można pominąć milczeniem takie-
go jubileuszu. Władze SSM liczą na 
włączenie się do tych prac Rad Osiedli 
i samych mieszkańców, gdyż to oni są 
podstawą naszej Spółdzielni. U progu 
Nowego Roku życzę wszystkim Człon-
kom Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej oraz ich Rodzinom spełnienia 
marzeń, realizacji życiowych planów bez 
trosk i zmartwień. Oby ten rozpoczyna-
jący się rok przyniósł wszystkim wyłącz-
nie dobre dni. Przy okazji składam naj-
serdeczniejsze życzenia noworoczne 
nowym Radnym i prezydentowi Jacko-
wi Guzemu. Redakcji „Mojej Spółdziel-
ni” dziękuję za współpracę, której efek-
tem są przekazywane mieszkańcom 
rzetelne wiadomości. Życzę dalszych 
sukcesów w pracy dziennikarskiej.

- DZIĘKUJEMY ZA ROZMOWĘ.

Rezultaty zadowalające
ze Stanisławem Kowarczykiem, Prezesem Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej rozmawia Piotr Sowisło.
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Mamy nadzieję, że ich wypowiedzi 
skłonią również naszych Czytelników 
do podzielenia się swoimi uwagami 
i spostrzeżeniami na ten temat. Wszel-
kie głosy i uwagi skrzętnie odnotujemy, 
bo zawsze mogą się w nich pojawić 
przemyślenia prowadzące do wdraża-
nia jeszcze lepszych rozwiązań.

Czekamy na Państwa opinie pod 
adresem poczty elektronicznej:

ssm@poczta.fm
lub na redakcyjnym dyżurze w sie-
dzibie Zarządu SSM w każdy ponie-
działek od godz. 15.00 do 16.30. tel. 

032-6091-405.
Najciekawsze wypowiedzi zaprezen-

tujemy w następnym wydaniu „Mojej 
Spółdzielni”
Osiedle „Michałkowice”

Krzysztof Śpiewak, prze-
wodniczący RO: Ubiegło-
roczny plan rzeczowo-finan-
sowy został zrealizowany 
bez większych zmian, cho-

ciaż początkowo były w nim przepro-
wadzone korekty w związku z potrze-
bą przekazania większych środków 
finansowych na akcję „Zima”. Zgodnie 
z przyjętym harmonogramem wykona-
no też prace związane z termomoder-
nizacją budynków. Ponadto, sprzyjają-
ce warunki atmosferyczne, jakie pano-
wały w ostatnich tygodniach, pozwo-
liły nam na rozpoczęcie nieco wcze-
śniej robót dociepleniowych planowa-
nych do wykonania w 2007 roku przy 
ul. Pocztowej 14, Kościelnej 36, Sta-
wowej 5. Dużym problemem jest dla 
nas realizacja listy lokatorów oczeku-
jących na zwrot finansowy za wymianę 
okien. Obecnie są realizowane podania 
z 2001 roku. Równie istotny jest wie-
lokrotnie poruszany problem wymia-

ny kanalizacji w rejonie ulicy Przyjaź-
ni, która jest w złym stanie technicz-
nym i ciągłe jej naprawy pochłania-
ją niemałe środki finansowe z osiedlo-
wego budżetu. Pomimo naszych moni-
tów do różnych władz lokalnych i regio-
nalnych, nadal nie udało się tej sprawy 
załatwić. Liczymy, że uda się przyspie-
szyć tę inwestycję dzięki nowym wła-

dzom samorządowym. W tym roku jed-
nym z ważniejszych naszych przedsię-
wzięć będzie budowa kolejnych gara-
ży przy ul. Przyjaźni 44 oraz wykonanie 
nowego parkingu. Obecnie jest przygo-
towywana dokumentacja techniczna na 
wykonanie tej inwestycji. Chciałbym też 
podkreślić aktywną działalność społecz-
no-wychowawczą Rady Osiedla, która 
organizuje festyn z okazji Dnia Dziec-
ka oraz tradycyjne mikołajki z udziałem 
wielu dzieci z naszego osiedla. 

Osiedle „Węzłowiec”
Wiesław Jaźwiec, prze-

wodniczący RO: W ubie-
głym roku jednym z naj-
ważniejszych wydarzeń 
w życiu osiedla było otwar-

cie nowoczesnego i profesjonalnego 
boiska sportowego. O zrealizowanie 
tej inwestycji staraliśmy się od wie-
lu lat. Pochłonęło to niemałe środ-
ki finansowe z naszego budżetu, ale 
pomysł sprawdził się w praktyce. 
Boisko jest wielofunkcyjne i co naj-
ważniejsze non stop wykorzystywa-
ne przez dzieci i młodzież z całego 
osiedla. W przyszłym roku będziemy 
na nim organizować kolejne impre-
zy sportowe. Ponadto, w ramach pro-
gramu rewitalizacji osiedla zleciliśmy 
opracowanie koncepcji zagospodaro-
wania terenu pomiędzy ulicami Grun-
waldzką 6 oraz Władysława Jagiełły 7 
i 11. Po jej opracowaniu zamierzamy 

projekt poddać konsultacji mieszkań-
ców. Nasza Rada stara się pozytywnie 
załatwiać wszystkie sprawy zgłasza-
ne przez lokatorów, jednak rozwiąza-
nie niektórych wymaga czasu. Część 
z nich budzi też kontrowersje, stara-
my się jednak mieć na uwadze dobro 
wszystkich zamieszkałych.

Osiedle „Młodych”
Marian Odczyk, przewod-

niczący RO: Aktualnie naj-
ważniejszą dla nas sprawą 
jest dokończenie koncep-
cji zagospodarowania pla-

cu pomnikowego. Mamy już opracowa-
ne wstępne rozwiązanie i wkrótce pod-
damy je konsultacji mieszkańców, m.in. 
poprzez publikację na łamach „Mojej 
Spółdzielni” - czytaj str. 13. Opracowa-
ny projekt zawiera wiele przestrzennych 
elementów, różniących się jednak od 
rozwiązań wdrożonych na Rynku Byt-
kowskim. Wyrażam głębokie przekona-
nie, że mieszkańcy włączą się w pra-
ce projektowe i przekażą nam cenne 
sugestie. Ponadto, do ważnych naszych 
zadań należy dbanie o odpowiedni stan 
techniczny budynków mieszkalnych 
i szybkie reagowanie na pojawiające 
się problemy, m.in. częste w ostatnim 
czasie zalewanie balkonów podczas 
intensywnych opadów deszczu. Mamy 
też na uwadze w naszych działaniach 
szukanie nowych miejsc parkingowych 
i wykonywanie przy tej okazji remon-
tu dróg i chodników. W ramach polity-
ki remontowej będziemy zwiększać też 
środki finansowe za wymianę okien, 
gdyż kolejka oczekujących osób na 
zwrot co prawda zmniejsza się, ale nie 
w takim tempie, jak byśmy tego oczeki-
wali. Oceniając miniony rok, muszę jed-
nak stwierdzić, że zapisał się kolejnymi 
dociepleniami, że przybyło nam nowe 
boisko do koszykówki i że coraz więcej 
osiedlowych ulic i alejek ma położoną 
nową nawierzchnię. Resztę oceny pozo-
stawiam mieszkańcom, bo to ich głosy 
i opinie są najbardziej istotne. Korzy-
stając z okazji, w imieniu Rady Osie-
dla i administracji składam Mieszkań-
com naszego osiedla życzenia wszel-
kiej pomyślności w Nowym Roku.

Osiedle „Chemik”
Jan Dudek, przewodni-

czący RO: Za nami 2006 
rok. Na pytanie: jaki był on 
dla nas, muszę odpowie-
dzieć – mogłoby być lepiej. 

Odeszli od nas dwaj wspaniali koledzy, 
członkowie RO „Chemik”: śp. Feliks 
Piesiura i Roman Czech. Ostatnia 

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

ciąg dalszy ze str. 1

Plac zabaw na os. „Centrum” natychmiast przypadł do gustu najmłodszym.

J a k i  b y ł  m i n i o n y  r o k ?
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zima spowodowała wiele strat, szcze-
gólnie wynikających z konieczności 
wykonania szeregu robót dekarskich. 
W II kwartale 2006 r. musieliśmy zmie-
niać plan rzeczowo-finansowy i wiele 
zaplanowanych prac na osiedlu zwią-
zanych z naprawą chodników, posze-
rzeniem miejsc parkingowych czy 
postawieniem dodatkowych punktów 
świetlnych nie udało się w ten sposób 
zrealizować. Mimo tych niekorzystnych 
trendów docieplono budynki przy ul. 
Alfonsa Zgrzebnioka 43, 45, 47 i Nie-
podległości 61-63 zgodnie z przyjętym 
harmonogramem na 2006 rok. Prze-
prowadzono też gruntowną moderni-
zację II etapu Rynku Bytkowskiego 
– skweru znajdującego się w okolicy 
budynku przy ul. Walerego Wróblew-
skiego 73. Śmiało można powiedzieć, 
że jest to wizytówka naszego osiedla. 
Warto również pochwalić się 3 festy-
nami zorganizowanymi na Rynku Byt-
kowskim. Jesteśmy dobrej myśli i liczy-
my na to, że w 2007 roku sytuacja 
finansowa ulegnie poprawie. Przy tej 
okazji chciałbym podziękować wszyst-
kim członkom RO „Chemik” oraz pra-
cownikom ADM za duże zaangażowa-
nie w prace na rzecz osiedla. U pro-
gu 2007 roku życzę wszystkim Miesz-
kańcom dużo zdrowia, wzajemnego 
szacunku i samych słonecznych dni 
w życiu osobistym i zawodowym.
Osiedle im. Juliana Tuwima

Ryszard Osyra, prze-
wodniczący RO: Ubie-
gły rok charakteryzował 
się wzmożoną pracą Rady 
Osiedla i administracji na 

rzecz zaplanowania i wykonania wielu 
ważnych robót związanych z utrzyma-
niem w prawidłowym stanie technicz-
nym budynków mieszkalnych naszego 
osiedla. Plan remontowy 2006 został 
w pełni zrealizowany z drobną korek-
tą. Polegała ona na wykonaniu dodat-
kowych prac na ul. Okrężnej między 
innymi utwardzeniu drogi dojazdowej 
do garaży przy ul. Okrężnej, remon-
cie chodnika w okolicy ul. Okrężnej 1 
w stronę ul. Leśnej 13 oraz w kierun-
ku pawilonów handlowych. W imieniu 
Rady Osiedla „Tuwima” i administra-
cji osiedla pragnę z okazji Nowego 
Roku złożyć wszystkim Mieszkańcom 
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej 
pomyślności. 

Osiedle „Centrum”
Ryszard Kunicki, prze-

wodniczący RO: Najważ-
niejsze wykonane zadania 
w 2006 roku dotyczyły reali-
zacji docieplenia budynków 

przy ul. Kolejowej 1, 5, 6 oraz będą-
cego w trakcie prac bloku przy ul. 
Kolejowej 3. Plan remontowy na 2006 
rok został w pełni wykonany. Warto 
w nim wymienić budowę nowego pla-
cu zabaw przy ul. Powstańców 54, 
z którego korzysta wiele dzieci z oko-

licznych budynków. W tym roku pla-
nujemy dokończyć docieplanie pozo-
stałych budynków przy ul. Kolejowej 
oraz wykonanie przy tej okazji moder-
nizacji oświetlenia ulicznego. W pla-
nach mamy też remont drogi osiedlo-
wej biegnącej wzdłuż budynków przy 
ul. Kolejowej.

Osiedle „Bańgów”
Zbigniew Popek, prze-

wodniczący RO: Niedaw-
no pożegnaliśmy 2006 
rok. Wydaje nam się, że 
zegar jak gdyby ciągle 

przyspieszał. Brakuje wszystkim cza-
su na codzienne sprawy, na działal-
ność zawodową, spotkania rodzin-
ne i towarzyskie, a także na dzia-
łalność społeczną. W tej atmosfe-
rze upływa też kolejny rok działalno-
ści Rady Osiedla. Czy był szczegól-
ny? Wielu czytelników i mieszkań-
ców naszych osiedli na pewno wska-
załoby takie elementy, a inni stwier-

dziliby, że prawie niczym się nie róż-
nił. A co myślą na ten temat miesz-
kańcy Osiedla Bańgów? Z działalno-
ści Rady Osiedla wysnuć można by 
wniosek, że właściwie nic szczegól-
nego w tym czasie się nie zdarzyło. 
Osiedle jest zadbane i czyste, więk-
szość spraw załatwia się na bieżą-
co. Interwencji mieszkańców w cią-
gu roku było zaledwie kilka, a więc 
wszystko w porządku. To wszystko 
prawda, ale nie do końca. Rada Osie-
dla spotykając się na comiesięcznych 
naradach, szczegółowo analizowa-
ła każdy wydatek ze wspólnych środ-
ków remontowych. Wszystkie progra-
my remontowe wdrożone w latach 
poprzednich są kontynuowane, a ich 
postęp w wykonaniu zadań jest zado-
walający. Pojawiają się jednak nowe 
problemy techniczne, które będziemy 
musieli rozwiązywać, a są one wyni-
kiem starzenia się naszych domów. 
Może to nie odpowiedni moment na 
szczegóły, ale członkowie Rady Osie-
dla zajmą się tymi problemami nie-
zwłocznie. Kontynuujemy naszą tra-
dycję festynów osiedlowych, chociaż 
coraz trudniej o ich organizację wyni-
kającą z kosztów takiego przedsię-
wzięcia. Bez udziału sponsorów nie-
możliwa byłaby taka impreza, więc 
w tym miejscu w imieniu mieszkań-
ców Osiedla składam im jeszcze raz 
szczere i serdeczne podziękowania. 
Ponieważ wielu uczestników festynu 
w bieżącym roku skrytykowało termin 
jego przeprowadzenia, stwierdzając, 
że majowo-czerwcowe spotkania na 
osiedlu stały się tradycją, w przyszłym 
roku planujemy powrócić do tego ter-
minu. Kończąc to krótkie podsumo-
wanie, należy podkreślić, że plan 
remontów na 2006 r. został wykona-
ny zgodnie z założeniami w zakresie 
rzeczowym i finansowym, a szcze-
góły przedstawimy na dorocznym 
zebraniu mieszkańców w II kwarta-
le 2007 r. W imieniu własnym i człon-
ków Rady Osiedla Bańgów składam 
podziękowania Zarządowi Spółdziel-
ni, Radzie Nadzorczej i pracownikom 
Administracji za wykonywaną pracę. 
Życzę Wszystkim przede wszystkim 
zdrowia w Nowym Roku i zadowole-
nia w życiu rodzinnym, zawodowym 
i osobistym. Do siego roku!

 migs

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

Osiedlowe festyny zawsze są mile 
widziane i cieszą się niesłabnacym 
zainteresowaniem mieszkańców.

P O G O T O W I E  T E C H N I C Z N E  S S M  -  T E L .  0 3 2 - 2 2 8 - 5 7 - 7 8
D Y Ż U R U J E :  w  d n i  r o b o c z e  -  o d  1 5 . 0 0  d o  2 2 . 0 0 ;  w  d n i  w o l n e  -  o d  8 . 0 0  d o  2 2 . 0 0
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Zbędne oświetlenie
Na redakcyjny dyżur zadzwoniła 

mieszkanka osiedla „Chemik”, która 
odniosła się do ostatniej podwyżki 
stawki eksploatacyjnej. W jej uzasad-
nieniu na łamach „MS” przeczytała, że 
z tych środków finansowych pokrywa-
ne są m.in. koszty energii elektrycznej. 
Jej zdaniem, wiele lamp ulicznych za-
pala się jeszcze na długo przed zmro-
kiem. Powinno się też ograniczyć licz-
bę lamp, które świecą przez całą noc. 
Przykładem tego jest Rynek Bytkow-
ski, gdzie według naszej Czytelnicz-
ki niepotrzebnie jest włączane tak du-
że oświetlenie. Na pewno wprowadza-
jąc tutaj pewne ograniczenia, można 
by zaoszczędzić znaczną ilość ener-
gii elektrycznej. 

A. B. (imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Jednym z pod-

stawowych składników stawki 
eksploatacyjnej jest koszt ener-
gii elektrycznej zużywanej przez 
Spółdzielnię do oświetlenia kla-
tek schodowych, a także dróg 
i chodników osiedlowych. Więk-
szość ulicznego oświetlenia na te-
renie os. „Chemik” leży w gestii 
Urzędu Miasta, natomiast rachun-
ki za energię elektryczną na Ryn-
ku Bytkowskim obciążają Spół-
dzielnię. Jednocześnie teren ten 
jest stale monitorowany, co powo-
duje, że musi on być odpowiednio 
oświetlony i nie można tu wprowa-
dzać ograniczeń. Rozwiązanie to 
ma na celu zapobieżenie dewasta-
cjom w tym rejonie, które mogły-
by się okazać wielokrotnie kosz-
towniejsze od obecnie ponoszo-
nych przez Spółdzielnię kosztów. 
Z satysfakcją chcemy podkreślić, 
iż w historii Rynku nie zanotowa-
no prawie żadnych zniszczeń. Przy 
okazji informujemy, iż na Rynku 
Bytkowskim zamontowano oprawy 
energooszczędne dające dużo wię-
cej światła, a zużywające znacznie 
mniej energii od tradycyjnych.

Spółdzielnia realizuje wiele dzia-
łań zmierzających do zmniejsze-
nia poboru energii elektrycznej, 
m.in. polegają one na moderniza-
cji oświetlenia na klatkach schodo-
wych (poprzez montaż czujników 
ruchu), wymianę lamp ulicznych 
z zastosowaniem żarówek energo-

oszczędnych, a także moderniza-
cję dźwigów osobowych, w których 
montowane obecnie zespoły na-
pędowe zużywają połowę energii 
w porównaniu z windami zamonto-
wanymi w latach 70. i 80.

Zniszczono zieleń
- Kto zezwolił na zrobienie skła-

dowiska rur między budynkami przy 
ul. Karola Świerczewskiego 48-50, co 
spowodowało zniszczenie trawy, krze-
wów i połamanie rosnących tam drze-

wek – pyta oburzony lokator z osiedla 
„Centrum”. 18 grudnia podjechały tam 
samochody transportowe wraz z dźwi-
giem, który wyładował z ciężarówek 
rury w taki sposób, że doprowadziło 
to do zniszczenia zieleni, o którą dba-
li od dawna mieszkańcy wspomnia-
nych blok ów. Podobny skład rur był 
zrobiony wcześniej przy komendzie 
policji, ale wtedy były one ułożone 
wzdłuż drogi i nie budziło to zastrze-
żeń mieszkańców. Spółdzielca prosi 
o wyjaśnienie tej sprawy. 

H. R. (imię i nazwisko do wiad. red.).
ZARZĄD SSM: W rejonie budyn-

ków przy ul. K. Świerczewskiego 46-
-50 katowicki PEC przystąpił do wy-
miany wysokoparametrowej sie-
ci centralnego ogrzewania dopro-
wadzającej ciepło do stacji wymien-
ników ogrzewających wspomniane 
budynki. Wykonanie tych prac po-
zwoli na bezawaryjne dostarczanie 
ciepła do wszystkich spółdzielczych 
mieszkań w tej części osiedla.

Faktycznie, realizacja tej moder-
nizacji rozpoczęła się od złoże-
nia rur w pobliżu jednego z budyn-
ków, jednakże ADM „Centrum” jak 
zwykle w tego rodzaju przypad-
kach, spisała odpowiednią notat-
kę, która zobowiązuje to przedsię-
biorstwo do przywrócenia do stanu 
pierwotnego terenu po wykonaniu 
robót. Wszelkie koszty ewentual-
nych zniszczeń powstałych w trak-
cie wymiany sieci poniesie kato-
wicki PEC, co będzie uwzględnione 
w protokole końcowym przy odbio-
rze tego terenu.

Topole, śmieci, 
wielkie gabaryty

- Do kogo należą topole rosnące 
wzdłuż Alei Młodych, których wystają-
ce korzenie niszczą znajdujący się tam 
chodnik, a latem pylące drzewa utrud-
niają życie wielu mieszkańcom – pyta 
Józef Matysik z osiedla „Młodych”. 
Jego zdaniem, Spółdzielnia powinna 
doprowadzić do zdecydowanej przy-
cinki gałęzi tych drzew oraz stopniowo 
przeprowadzać ich wycinkę, zastępu-
jąc je drzewkami szlachetnymi. Ponad-
to, spółdzielca zwraca uwagę na teren 
za garażami przy Alei Młodych, gdzie 
znajduje się mnóstwo śmieci. Prosi 
o wyjaśnienie, czyj to teren i do kogo 
należy obowiązek jego sprzątania. 
Lokator postuluje, aby wszyscy miesz-
kańcy podporządkowali się harmono-
gramowi wywozu przedmiotów wiel-
kogabarytowych, który na os. „Mło-
dych” odbywa się w każdą środę. Tym-
czasem wielu mieszkańców wynosi je 
w dowolne dni, najczęściej w sobotę, 
co doprowadza do powstawania nie-
porządku wokół budynków. 

ZARZĄD SSM: Rosnące wzdłuż 
ulicy topole znajdują się na terenie 
Spółdzielni i stanowią znakomity 
ekran oddzielający budynki od Alei 
Młodych, minimalizując tym samym 
uciążliwości spowodowane du-
żym nasileniem ruchu samochodów 
w tym rejonie. Ich wycinka i zastą-
pienie drzewami szlachetnymi, któ-
re charakteryzują się niskim przy-
rostem, nie wydaje się nam celo-
we. Dodajmy, że co roku Spółdziel-
nia prowadzi zabiegi pielęgnacyjne 
tych drzew, aby ograniczyć rozra-
stanie się gałęzi.

Teren za garażami należy do Urzę-
du Miasta Siemianowice Śląskie 
i utrzymanie go w czystości jest 
w gestii Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej. Inną sprawą jest fakt, iż 
niektórzy użytkownicy garaży trak-
tują ten teren jak wysypisko śmie-
ci. Korzystając z okazji, apelujemy 
o zaprzestanie tego rodzaju praktyk.

Przypominamy też o przestrzega-
niu terminu wystawiania przedmio-
tów wielkogabarytowych, gdyż w in-
nym przypadku zalegają one przez 
kilka dni, co negatywnie wpływa na 
estetykę osiedla.

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.00 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. 16
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Grali na medal
Przez prawie cały 2006 rok trwały 

rozgrywki Grand Prix w teni-
sie stołowym w DK „Chemik”, które 
zgromadziły ponad 70 dzieci z pobli-
skich osiedli mieszkaniowych.

W każdą trzecią sobotę miesią-
ca na młodych tenisistów w DK „Che-
mik” czekały stoły do ping-ponga, na 
których mogli się oni wykazać swo-
imi umiejętnościami. Nad przebiegiem 
zawodów czuwali doświadczeni dzia-
łacze z ZM TKKF oraz z ogniska TKKF 
„Bartek”, zrzeszającego w swoich sze-
regach wielu utytułowanych graczy. 
Oni też udzielali rad tenisistom stawia-
jącym pierwsze kroki w takich rozgryw-
kach. Ponadto, członkowie TKKF „Bar-
tek” sędziowali wszystkie mecze, zwra-
cając szczególną uwagę na zasady fair 
play. Rozgrywki odbywały się w soboty 
dopołudnia, gdyż organizatorzy posta-
wili sobie cel, aby zapewnić w tym wol-
nym czasie dzieciom i młodzieży zaję-
cia, które byłyby alternatywą dla spę-
dzania czasu przed komputerem czy 
telewizorem. W sumie z tej możliwości 
skorzystało 74 uczestników z SP 1, 3 
i 20 oraz Gimnazjów nr 1, 3, 7.

16 grudnia podczas turnieju koń-
czącego cykl zawodów najlepszym 
z nich wręczono medale oraz nagrody 
w postaci sprzętu sportowego. Impre-
za pokazała, że wśród młodych teni-
sistów są prawdziwe talenty, dzięki 
czemu rozgrywki miały emocjonujący 
i zaskakujący przebieg. Niespodzianką 
jest z pewnością zwycięstwo w turnieju 
9-letniego Łukasza Rurańskiego z SP 
1, który wygrywał mecze z zawodnika-
mi o kilka lat od niego starszymi.

- W tenisa stołowego zacząłem grać, 
gdy miałem 5 lat. Jest to zasługa moje-
go dziadka – Eryka, z którym często 
trenuję. Gram dla przyjemności i zaba-
wy i chętnie spróbuję sił w nowych tur-
niejach – mówi zwycięzca turnieju. 
Drugie miejsce zajął Kamil Dziemba, 
który mówił nam: Jestem zadowolony 
z mojego występu, gdyż to mój pierw-
szy tego typu turniej. Trenuję tenis 
ziemny, ale chętnie też gram w ping-
-ponga. Na uwagę zasługuje zaję-
cie 3 miejsca przez 11-letnią Zuzan-
nę Majewską, która doskonale radziła 
sobie ze starszymi kolegami. 

Organizatorzy zachęceni sukce-
sem pierwszego turnieju w cyklu 
Grand Prix podjęli decyzję o jego 
kontynuacji w br. Pierwsze rozgryw-
ki odbędą się w sobotę, 13 stycznia 
br. o 1000. Zapraszamy wszystkich 

młodych ludzi do udziału w zawodach, 
w których nie tak ważne są umiejęt-
ności, a bardziej chęć wspólnej zaba-
wy i przebywania w wolnym czasie ze 
swoimi rówieśnikami.

Końcowa klasyfikacja Grand Prix 
2006 – w kolejności zajętych miejsc:

Łukasz Rurański – SP 1,
Kamil Dziemba – Gimnazjum nr 1,
Zuzanna Majewska,
Marcin Misiek – Gimnazjum nr 1,
Paweł Roczniok – Gimnazjum nr 7,
Dariusz Ścigany – Gimnazjum nr 1.

Któż z nas nie narzekał przed 
świętami Bożego Narodzenia na 

brak czasu i pośpiech? Wielu uważa, 
że nie sprzyja to tworzeniu przed-
świątecznej atmosfery pozwalającej 
na pełne przeżycie tego, co w swojej 
głębi niosą te wyjątkowe dni.

Koncert kolęd
Kto jednak chciał zapomnieć 

o przedświątecznym zgiełku, mógł 
przyjść 20. 12. ub.r. do DK „Chemik 
na koncert kolęd. Przez ponad godzi-
nę publiczność mogła podziwiać głos 
Katarzyny Miller, której na instrumen-
tach klawiszowych i puzonie towarzyszył 
mąż – Bogdan Wantuła i inni muzycy. 

Artyści ci od lat są zapraszani do 
„Chemika”, aby przedstawić swo-
je aranżacje znanych kolęd i zawsze 
zaskakują wykonaniem tych utworów. 
I tym razem było podobnie, a publicz-
ność mogła poczuć atmosferę zbliża-
jących się świąt i przekonać się, że ich 
magia nie ulega zmianie. mig

Uśmiechnięte 
buzie mówią 

same za siebie.
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Z takiego obrotu spraw z pewnością 
bardzo są zadowoleni mieszkańcy 
tych budynków, gdzie w grudniu ub.r. 
rozpoczęto już docieplenia przewidzia-
ne do realizacji w nowym roku. Chodzi 
tu o kontynuację robót na południowej 

ścianie domu przy ul. Pocztowej 14, 
docieplenie całego bloku przy ul. Sta-
wowej 5 oraz wymianę płyt cemen-
towo-azbestowych na budynku przy 
ul. Kościelnej 36, gdzie przy tej oka-
zji malowane są i docieplane balkony. 
Póki co, tegoroczna zima wyjątkowo 
łagodnie nas traktuje, ale do jej koń-
ca jeszcze bardzo daleko, więc nawet 
częściowe wykonanie wspomnianych 
robót z pewnością korzystnie wpłynie 
na wyniki cieplne uzyskane w tych 
budynkach. Wiadomo bowiem, że gdy 
temperatura w ciągu dnia zbliży się do 
zera, trzeba będzie być może na wie-
le tygodni przerwać prace. Stąd decy-
zja RO i ADM „Michałkowice”, by nie 
czekać z pracami do 2007 roku i wyko-
rzystać nadarzającą się do ich realiza-
cji pogodę.

Jednakże działania administracji nie 
ograniczają się jedynie do prowadze-

nia robót dociepleniowych. Inne waż-
ne prace dotyczą wykonania remon-
tów kominów na dachach budynków 
wraz z nałożeniem nowych nasad. Ich 
zakres jest tak duży, że objęły prawie 
wszystkie budynki niskokondygnacyj-

ne z wentylacją grawitacyjną na tym 
osiedlu. Obecnie na ukończeniu są 
prace na budynkach przy ul. Poczto-
wej 1-15 oraz Przyjaźni 34-52.

Roboty te pociągają za sobą wydat-
kowanie znacznych środków finanso-
wych z budżetu remontowego, ale ich 
realizacja jest konieczna, gdyż prze-
pisy Prawa budowlanego nakładają 
na Spółdzielnię obowiązek zachowa-
nia ciągów wentylacyjnych i spalino-
wych w należytym stanie technicznym. 
Ponadto, dzięki ich wykonaniu popra-
wiają się warunki bezpieczeństwa 
mieszkających w tych domach lokato-
rów. Działająca w tych blokach wenty-

lacja grawitacyjna daje obecnie więk-
sze gwarancje na bezawaryjną i w peł-
ni wydajną pracę.

Remont kominów polega na usu-
nięciu wszelkich pęknięć i zakleje-
niu powstałych szczelin zakłócają-
cych ciąg. Jednocześnie na kominach 
wykonuje się nowe obróbki blachar-
skie, które zabezpieczają przed wilgo-
cią i niszczeniem poszczególne ele-
menty pokrycia dachowego. W pro-
wadzonych robotach ważne jest też 
założenie nowych nasad kominowych 
wyposażonych w specjalnie zamyka-
ny od góry otwór, dzięki któremu komi-
niarze prowadzający regularne prze-
glądy, mają o wiele łatwiejszy dostęp 
do kominów. Ponadto, nasady te przy-
czyniają się do poprawy ciągu powie-
trza w kominach i uniemożliwiają prze-
dostawanie się do nich wody podczas 
opadów deszczu. mig

Bez większych dewastacji, co 
bardzo cieszy, minęły świę-

ta. O powitaniu nowego roku nic 
nie możemy jeszcze napisać, gdyż 
w tym czasie zamykaliśmy bieżą-
ce wydanie „MS”. Wypada jedynie 
mieć nadzieję, że sylwester też upły-
nął spokojnie i bez poważniejszych 
zniszczeń. Mimo tego optymistycz-
nego wstępu nie możemy jednak 
obwieścić: grudzień był miesiącem 
bez dewastacji, gdyż na osiedlach, 
niestety, zanotowano:

„BAŃGÓW”
- Zniszczone samozamykacze 

w drzwiach wejściowych – ul. Włady-
sława Reymonta 24, Karola Szyma-
nowskiego 9.

„MŁODYCH”
- Pomalowanie szczytów ścian Al. 

Młodych – garaż segment „M” i budyn-
ku ADM.

„TUWIMA”
- Pomalowanie ściany szczytowych 

garaży i kradzież rynien z 8 garaży 
przy ul. Jana Kapicy.

- Zniszczenie skrzynki na – reklamy 
ul. Wojciecha Korfantego 2A.

- Kradzież rynien z Pawilon Handlo-
wego przy ul. Wojciecha Korfantego.

„CHEMIK”
- Rozbicie kosza betonowego i prze-

wrócenie 2 na Rynku Bytkowskim.
„WĘZŁOWIEC”

- Wyrwanie zamka, klamki oraz znisz-
czenie samozamykacza wraz z wyrwa-
niem kabli z domofonu i zniszczenie 
skrzynki na reklamy ul. Władysława 
Jagiełły 13 A.  pes

Remonty już rozpoczęte
Sprzyjające warunki atmosferyczne, jakie panowały w ostatnich tygo-

dniach ub.r., spowodowały, że administracja osiedla „Michałkowice” 
podjęła decyzję o nieco wcześniejszym rozpoczęciu prac remontowych 
zaplanowanych do wykonania w 2007 r.

S p o k o j n i e j ,  c h o ć  n i e  d o  k o ń c a

Budynki przy ul. Kościelnej 36 i Pocztowej 14 są docieplane z wyprzedzeniem.  
Efekty tych prac zaowocują jeszcze tej zimy.

Nowe nasady i remont kominów 
poprawią wentylację.
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Przypominamy, że na adres: gzm@ssm.z.pl
można nadsyłać pocztą elektroniczną BEZPOŚREDNIE UWAGI, PROBLEMY

dotyczące działu GZM

Nie lada niespodzianką dla wszyst-
kich uczestników tego spotka-
nia było przybycie na zaproszenie 
Zarządu SSM Gerarda Cieślika, jed-
nego z najsłynniejszych polskich piłka-
rzy, swoistej legendy polskiej piłki noż-
nej. Witając znamienitego gościa, pre-
zes SSM – Stanisław Kowarczyk pod-
kreślił wyjątkową osobowość i odda-
nie Gerarda Cieślika sprawie polskie-
go sportu oraz więzi przyjaźni, jakie ich 
łączą od dziesiątków lat. Obecność „pił-
karza 50-lecia” była też okazją do wielu 

wspomnień. Przewodniczący RN SSM 
– Andrzej Kłos przypomniał wszystkim 
historyczny mecz z lat 50. na Stadionie 
Śląskim ze Związkiem Radzieckim, któ-
ry to reprezentacja Polski wygrała 2:1, 
a Gerard Cieślik strzelił obydwie bram-
ki. Następnie wyjątkowy gość przystą-
pił do podpisywania swojej najnowszej 
książki „Urodzony na boisku”, którą 
przywiózł ze sobą i która cieszyła się 
dużym wzięciem tym bardziej, że każ-
dy uczestnik spotkania mógł otrzymać 
autograf. Wiele osób skorzystało z oka-
zji i postarało się o autograf, a kilku 
wywalczyło nawet dedykację mistrza.

Do ostatniego rzutu
Później przystąpiono już do prze-

prowadzenia turnieju bowlingowe-
go, w którym każda z siedmiu Rad 
Osiedli oraz Zarząd i Rada Nadzor-
cza SSM wystawiła swoją reprezenta-
cję. W sumie drużyny te przez ponad 
dwie godziny walczyły o mistrzowski 
tytuł, a przebieg rywalizacji był wyjąt-

kowo emocjonujący i zacięty. Szale 
zwycięstwa co chwilę przechylały się 
na korzyść innej drużyny. Niemalże 
ostatnim rzutem na taśmę, a raczej 
celnym rzutem kulą zwycięstwo za-
pewniła sobie drużyna Rady Osiedla 
„Węzłowiec”, zaledwie o 5 pkt. wy-
przedzając Radę Osiedla „Chemik” 
i o 7 pkt. Radę Osiedla „Centrum”.

- Puchar, który zdobyliśmy, dedyku-
jemy pamięci naszego nieodżałowane-
go kolegi Romana Majnusza, który był 
wielkim sympatykiem bowlingu i wspie-

rał działalność Stowarzyszenia działa-
jącego przy „RENOMIE”. Uważam, że 
sam turniej był bardzo dobrze zorga-
nizowany, a wszystkie drużyny zapre-
zentowały wysoki poziom umiejętności 
sportowych – powiedział kapitan repre-
zentacji RO „Węzłowiec” – Bogdan 
Seweryn, najlepszy zawodnik turnieju.

Zwycięska drużyna wystąpiła w skła-
dzie: Bogdan Seweryn, Andrzej Wal-
dera, Krzysztof Wojtynek, Karol Sze-
lest, Paweł Gera oraz Jerzy Knapik.

Końcowa klasyfikacja turnieju 
przedstawiała się następująco:

1. RO „Węzłowiec” – 1133 pkt.
2. RO „Chemik” – 1028 pkt.
3. RO „Centrum” – 1126 pkt.
4. Rada Nadzorcza – 1021 pkt.
5. RO „Młodych” – 977 pkt.
6. RO „Tuwima” – 909 pkt.
7. RO „Bańgów” – 832 pkt.
8. RO „Michałkowice” – 779 pkt.

RENOMA CUP
Ponadto, w grudniu ub.r. rozegra-

no kolejny turniej RENOMY CUP, 
który wyłonił zwycięzców pierwsze-
go etapu tych rozgrywek, zapewnia-
jąc trzem zawodnikom udział w wiel-
kim finale zaplanowanym na czerwiec 
2007 roku. Najlepszymi w zawodach 
odbytych 10 grudnia ub. r. okazali 
się: 1. Leszek Rusek, 2. Karol Szulc, 
3. Andrzej Kulka. W sumie wyniki 
uzyskane na tym turnieju doprowadzi-
ły do pewnych zmian w końcowej kla-
syfikacji I etapu RENOMY CUP, dzięki 
czemu w czerwcowym finale miejsca 
już sobie zapewnili: Leszek Rusek, 
Andrzej Kulka, Radek Strybulewicz.
Jeszcze możesz być finalistą
Inni zawodnicy będą mieli szan-

se powalczyć o finał w kolejnym eta-

pie rozgrywek rozpoczynającym się 
7 stycznia o 1100. Uczestniczyć w nim 
mogą również osoby, które do tej pory nie 
brały udziały w tej imprezie, gdyż punk-
tacja za udział w poszczególnych zawo-
dach rozpoczyna się od zera. Zaprasza-
my więc wszystkich miłośników i sympa-
tyków bowlingu do spróbowania swoich 
sił we wspólnych zawodach.

W grudniu rozegrano także ostat-
ni z tegorocznych turniejów w ramach 
rozgrywek Siemianowickiego Stowa-
rzyszenia Bowlingowego. Jego człon-
kowie przez cały rok systematycznie 
spotykali się na zawodach, aby osta-
tecznie wyłonić spośród siebie najlep-
szych zawodników.
Oto końcowa klasyfikacja SSB 2006:

1. Darek Matyśniak – 3173 pkt.
2. Leszek Rusek – 3080 pkt.
3. Karol Szulc – 2943 pkt.
4. Michał Karafioł – 2820 pkt.
5. Mariusz Łazowski – 2811 pkt.
6. Marcin Kuliński – 2758 pkt. migs

„Renoma” Turniej z wyjątkowym gościem „Renoma”

Niecodzienną formę integracji Rad Osiedli oraz władz SSM przyjęło 
spotkanie, jakie 28 grudnia ub.r. odbyło się w kręgielni „RENOMA”. 

Przedstawiciele spółdzielczych organów zdecydowali, że dobrym akcen-
tem współpracy w mijającym roku będzie zorganizowanie turnieju bowlin-
gowego z udziałem reprezentacji wszystkich tych gremiów.

Autograf Gerarda Cieślika (z prawej) to nie lada gratka Zwycięska drużyna Rady Osiedla „Węzłowiec”
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Problemy z wentylacją
Proszę o wyjaśnienie na łamach 

gazety: po co jest Zarząd Spółdziel-
ni i administracja osiedla „Chemik”? 
Czy tylko po to, aby podwyższać 
czynsze, czy też po to, aby dbać 
o zasoby mieszkaniowe i lokatorów. 
Mieszkam na os. „Chemik” od lip-
ca 1973 r. Budynek był nie do koń-
ca dobrze wykonany i do tej pory 
nic się przy nim nie robi, a po 28 
latach przypomniano sobie, że braku-
je w nim wentylacji. W moim mieszka-
niu wykuto dwie dziury w suficie, jed-
ną w kuchni, drugą w łazience, znisz-
czono tapetę na ścianie, naruszono 
też konstrukcję dachową. W czasie 
deszczu woda kapie w kuchni z wen-
tylacji do mieszkania. Od chwili wspo-
mnianych prac remontowych docho-
dzi do zalewania mojego mieszka-
nia, szczególnie w okresie intensyw-
nych opadów śniegu oraz następują-
cych po nich roztopach. W tych sytu-
acjach woda kapała do wiader i misek 
ustawionych w pokoju, a ja musiałem 
spać pod folią. Od zachodniej stro-
ny lód topniejąc w rynnie, doprowa-
dził do zalania ściany i pojawienia 
się grzyba w moim mieszkaniu. Zala-
nie zostało zgłoszone do administra-
cji w styczniu 2006 r. Dostałem odpo-
wiedź, że dach będzie robiony na 
wiosnę. Gdy piszę, mamy listopad, 
a dach nad moim mieszkaniem nie 
jest naprawiony. Wielokrotne wizyty 
w ADM „Chemik” kończyły się odpo-
wiedzią, że mam dalej czekać. Od 
kilku dni pojawiły się kolejne opa-
dy śniegu i pada deszcz. Zauważy-
łem, że roboty dekarskie były wyko-
nane na całym bloku poza krańca-
mi bloku, gdzie znajduje się m.in. 
moje mieszkanie. Nie rozumiem, czy 
są lepsi i gorsi mieszkańcy, czynsz 
płacę regularnie, czy ADM „Chemik” 
ma jakieś uprzedzenia? Jak moż-
na inaczej wytłumaczyć tę sytuację? 
Za poruszenie tej sprawy na łamach 
gazetki i odpowiedź z góry dziękuję.

Z poważaniem
Bronisław Zając

ZARZĄD SSM: Odpowiedź na po-
stawione pytanie: „po co jest Za-
rząd Spółdzielni?” znajdzie Pan 
w Statucie SSM, z którym można się 
zapoznać na stronie internetowej 
SSM lub w administracji osiedla. 
Niewątpliwie zadaniem ADM jest za-
bezpieczenie właściwych warunków 
zamieszkania lokatorów z danego 
budynku. Nie możemy zgodzić się 

z opinią, iż we wspomnianym bloku 
nie wykonano żadnych prac remon-
towych przez 28 lat. Ze względu na 
brak miejsca nie będziemy wymie-
niać wszystkich przeprowadzonych 
tam robót, gdyż każdy mieszkaniec 
jest w stanie sam to najlepiej oce-
nić. W związku z położeniem budyn-
ku na osi północ - południe wystę-
pują tam m.in. problemy polegające 
na zamarzaniu w okresie roztopów 

rynien i rur spustowych położonych 
po stronie północnej, co jest przy-
czyną zalewania niektórych miesz-
kań. Aby w przyszłości uniknąć te-
go typu sytuacji, ADM „Chemik” 
wykonała remont pasów przyryn-
nowych, o czym pisze Pan w swo-
im liście. W sumie roboty te po-
winny zabezpieczyć przed zalewa-
niem mieszkania na IV piętrze. Bio-
rąc pod uwagę Pana opinię, ADM 
„Chemik” dokona dodatkowej kon-
troli części dachu znajdującej się 
nad Pana mieszkaniem i przepro-
wadzi ewentualne niezbędne roboty 
zabezpieczające przed występowa-
niem tego typu sytuacji.

W ramach bieżącej eksploatacji 
budynku ADM zleca uprawnionym 
osobom okresową kontrolę działa-
nia wentylacji. W wyniku tych prze-
glądów wydane zostało m.in. zale-
cenie wykonania w Pana mieszka-
niu dodatkowej wentylacji. Stąd ko-
nieczność wykucia kraty wentyla-
cyjnej w kuchni i łazience. Oczywi-
stym jest, że przy tego rodzaju pra-
cach nie da się uniknąć pewnych 
zniszczeń. Jednakże naprawienia 
szkód, które w tym czasie powsta-
ły, ma Pan prawo domagać się od 
administracji. ADM „Chemik” nie-
zwłocznie sprawdzi przyczynę ka-
pania wody z kratki wentylacyjnej 
oraz doprowadzi do jej usunięcia. 
W imieniu ADM „Chemik” zapew-
niamy, iż nie żywi ona do Pana żad-
nych uprzedzeń, a za występujące 
utrudnienia związane z problemami 
z wentylacją i zalewaniem mieszka-
nia przepraszamy.

Od redakcji: List wpłynął w trak-
cie zamykania grudniowego wydania 
„MS” i nie było możliwości, by przedło-
żyć go Zarządowi, tak by mógł odnieść 
się do poruszonych spraw.

mig

Wymiana okien
Nazywam się Piotr Kądziołka 

i chciałbym się czegoś dowiedzieć 
o regulaminie wymiany okien.

ZARZĄD SSM: Zasady wymiany 
okien określa „Regulamin w sprawie 
obowiązków Spółdzielni oraz obo-
wiązków Członków Spółdzielni i po-
zostałych użytkowników lokali w za-
kresie eksploatacji, remontów i ich 
rozliczeń” rozdz. II pkt 1.5 d. Regula-
min był publikowany na łamach „MS” 
i jest dostępny na stronie interneto-
wej SSM lub do wglądu w Spółdzielni.

Jakie są zasady?
Witam

Po lekturze nadesłanego przez Dział 
Czynszów rozliczenia za ogrzewanie 
i wodę, zastanawiam się nad spo-
sobem traktowania swoich członków 
przez pracowników tejże komórki. 
Tak się złożyło, że w moim przypad-
ku nastąpiła wzajemna zależność dłu-
gowa. Ja muszę dopłacić za większe 
zużycie wody, Spółdzielnia zwrócić mi 
nadpłatę za przekraczające prognozę 
zaliczki na c.o. Po rozliczeniu wprowa-
dzono korekty do zaliczek w czynszu. 
I tu dochodzimy do sedna sprawy:

-Tam gdzie JA MIAŁEM NIEDOPŁA-
TĘ, po uregulowaniu zaległości pro-
ponuje mi się korektę (podniesienie) 
stawki o 44,5% (choć moje zadłużenie 
to 36% kwoty rocznej obejmującej tak-
że podwyżki cen za wodę).

- Tam gdzie SPÓŁDZIELNIA JEST 
MI WINNA pieniądze, łaskawcy kory-
gujący zaliczki wprowadzili mi OBNIŻ-
KI stawek:

- za podgrzanie wody obniżkę 
o 2,61% – choć przepłaciłem o 6,97%,

- za c.o. obniżkę o 3,3% gdy zapłaci-
łem 19,34% więcej. 

Powstaje zatem pytanie: Czym kie-
rują się prognostycy czynszów Spół-
dzielni, czy analizują roczne zestawie-
nia? Jakimi kryteriami posługują się 
przy ustalaniu zaliczek?

Czy obowiązują tu jakieś zasady, 
czy też prognozy brane są „z głowy, 
czyli z niczego”.

Z nadzieją na sensowną
odpowiedź

arch. J. Kisiel ul. Grunwaldzka 3
Biuro Rozliczeń Energii Ciepl-

nej SSM: Stawki za c.o. obowiązują-
ce w kolejnym okresie rozliczenio-
wym ustalane są w oparciu o zapisy 
Regulaminu rozliczeń energii ciepl-
nej. W pkt. VI. 4. – koszt ogrzewania 
z poprzedniego okresu powiększony 

ciąg dalszy na str. 18

ciąg dalszy ze str. 10
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o 10%, natomiast w przypadku pod-
grzewania zimnej wody w pkt. VII. 4. 
opłata wyliczona zostaje na podsta-
wie odczytów wodomierzy i podwyż-
szona o 5% tytułem ewentualnego 
wzrostu kosztów energii cieplnej.

Z uszanowaniem
Marek Grzyb – kierownik BREC SSM

Harmonogram i koszty
Szanowni Państwo

Po lekturze harmonogramu robót 
remontowych Spółdzielni na rok 2007 
oraz artykule uzasadniającym wzrost 
o 4,9% stawki za eksploatację (jak się 
to ma do inflacji?) nasuwa się szereg 
pytań i wątpliwości. Widać, że przed-
stawiający składniki „kosztów eksplo-
atacji podstawowej” bardzo się starał, 
by „powalić” Czytelnika ILOŚCIĄ pozy-
cji. Sam przyznaje, że... „zadanie nie 
było łatwe”...

ALE UDAŁO SIĘ!
No i mamy zestawienie.

Oprócz pozycji niepodważalnych, 
sporą część zajmują te „na potrzeby 
własne”, by Administracja mogła dzia-
łać (tzn. istnieć, pisać, dzwonić jeździć 
i świecić). Są to:

- wynagrodzenie pracowników + ZUS,
- ubezpieczenia,
- materiały biurowe,
- paliwo, oleje,
- napoje, odzież itp.,
- wod-kan, gaz na potrzeby własne,
- remont lokali własnych i (osobno) 

naprawy, konserwacje własne (to może 
lepiej nie naprawiać, tylko poczekać do 
remontu albo nie psuć?)

Są także:
- roboty szklarskie i osobno: (!) koszty 

naprawy dewastacji
- koszty własne w administracjach i 

(osobno): koszty administracji osiedlo-
wych (!)

- koszty ogólne Spółdzielni – CZY-
LI CO?

Większość pomieszczeń Spółdziel-
ni mieści się w budynkach tejże i pod-
legają – przy każdorazowym działa-
niu – remontom i modernizacji całości 
obiektu, a idą na to przecież niema-
łe pieniądze z funduszy remontowe-
go i modernizacyjnego. Wrzucane do 
ogólnego kotła i rozdzielane central-
nie. Administracje nie są samodziel-
nymi, wydzielonymi i samorozliczają-
cymi się jednostkami z przydzielonym 
budżetem. A remontowany ze składek 
Członków dach czy instalacja nie omi-
jają raczej pomieszczeń Administra-
cji. Są też pozycje całkowicie niezro-

zumiałe, mające zapewne zwiększyć 
jedynie ich liczbę? No bo co to zna-
czy „POZOSTAŁE USŁUGI OBCE”? 
Wszystko, czyli nic...

Albo „KOSZTY ZAKUPU”? Dla każ-
dego, kto choć otarł się o własną dzia-
łalność pozycja ta musi budzić jedynie 
uśmiech.

I sprawa druga – Harmonogram.
Zdając sobie sprawę z tego, iż zawsze 

znajdą się niezadowoleni z takiej a nie 
innej kolejności zadań – nieśmiało - 
zapytuję: Czym spowodowane jest 
(mniej więcej od roku) przyspieszenie 
prac wokół budynku nr 5 na ul. Grun-
waldzkiej? (Choć jest to ostatni z posta-
wionych Fabudowskich bloków w tym 
rejonie). W okresie tym ocieplono cały 
budynek, wykonano nowe elewacje, 
zamontowano nowe drzwi aluminio-
we, daszki nad wejściami, powiększo-
no i parking. Postawiono ogrodzony 
śmietnik (posadzono też krzaki wokół 
niego!). Wykostkowano chodnik.

Także i w tym roku nastąpi dalsza 
„estetyzacja” tego budynku. Przewi-
duje się ułożenie m.in. płytek w wej-
ściach. 

Zazdroszcząc mieszkańcom, pytam: 
A co z kontynuacją wymian 20-letnich 
stalowych, POJEDYNCZO SZKLO-
NYCH (straty ciepła!) drzwi w budyn-
ku, w którym mieszkam? (wymieniono 
3 z 6). W harmonogramie nie ma takiej 
pozycji). Co z postulowaną od lat zmia-
ną spadku posadzki w podcieniu wej-
ścia (wykonaną do budynku, powodu-
jącą stałe zalewanie wiatrołapu?).

O daszkach nawet nie marzę...
Czy przypadkiem, raptowne wzmo-

żenie prac przy budynku nr 5 nie jest 
spowodowane zamieszkiwaniem tam 
osoby (osób) w jakiś sposób związanej 
z wynikami ostatnich wyborów?

Trzeba by, chyba przejść się i postu-
diować spisy lokatorów.

Z ukłonami
arch. J. Kisiel ul. Grunwaldzka 3E

ZARZĄD SSM: Odpowiadając na 
uwagi Pana zamieszkałego przy uli-
cy Grunwaldzkiej 3E, pragniemy wy-
jaśnić, że w „MS” nr 11 jedna z Czy-
telniczek prosiła, by podać, co skła-
da się na „koszty eksploatacji pod-
stawowej”. W związku z tym stara-
liśmy się dość szczegółowo przed-
stawić poszczególne pozycje, nie-
mniej musimy uściślić pojęcie „po-

trzeby własne”. Koszty utrzymania 
pomieszczeń administracji osiedlo-
wych są rozliczane odrębnie na każ-
dym osiedlu, zaś osobno ustala się 
koszty utrzymania budynku dyrek-
cji znajdującego się przy ulicy Boh. 
Westerplatte 20 i są to tzw. koszty 
ogólne.

Pozostałe usługi obce to między 
innymi:

- prenumeraty Dzienników Ustaw, 
Monitorów, Gazety Prawnej i wy-
dawnictw tematycznie związanych 
ze Spółdzielczością, usługi serwiso-
wo-internetowe, monitoring na os. 
„Węzłowiec”, konwój pieniędzy do 
banku, częściowe partycypowanie 
w wydaniach „MS”, opłata za Kra-
jowy Rejestr Długów, oprawy intro-
ligatorskie, koszty archiwizacji, ob-
sługa i utrzymanie strony interneto-
wej, składki przynależności do or-
ganizacji spółdzielczych, delegacje 
służbowe, obsługa stacji wymienni-
ków na zapleczu Spółdzielni, utrzy-
manie zieleni i dróg dojazdowych do 
pomieszczeń magazynowych przy 
ul. Westerplatte 20.

Koszty zakupu są to koszty trans-
portu zakupywanych materiałów 
i składowania ich w magazynach 
podręcznych.

Pragniemy zauważyć, że roboty 
szklarskie i koszty dewastacji nie są 
tożsame.

Remonty lokali administracji za-
równo osiedlowych, jak i dyrekcji 
nie obciążają funduszu remontowe-
go. Przez naprawy rozumiemy drob-
ne usługi typu stolarskiego, instala-
cyjnego, naprawy sprzętu będącego 
na wyposażeniu Spółdzielni.

Nieprawdą jest, jakoby w ostat-
nim czasie nastąpiło przyspiesze-
nie robót w budynku przy ul. Grun-
waldzkiej 5. Prace dociepleniowe na 
os. „Węzłowiec” przebiegają zgod-
nie z przyjętym w 2004 r. harmono-
gramem, w ramach którego przewi-
dziano docieplenie tego budynku od 
strony północnej.

Nieprawdziwe jest również twier-
dzenie, że docieplono cały budy-
nek, bo jedynie jego część. Pozo-
stała część budynku przewidziana 
jest do docieplenia w 2009 r.

Blok, w którym Pan mieszka, nie 
jest przewidziany do docieplenia 
w ramach wspomnianego progra-
mu, gdyż zrealizowany został z za-
stosowaniem płyt o podwójnej izo-
lacji termicznej i nie wymaga docie-

ciąg dalszy ze str. 16

ciąg dalszy na str. 20
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plenia. Zaś prace modernizacyjne 
elewacji z naprawą balkonów prze-
widujemy dopiero po roku 2010.

Jak rozliczyć okna?
Witam! Prosiłabym bardzo, aby 

wyjaśnić mi sprawę dotyczącą zwro-
tów kosztów za wymianę stolarki 
okiennej. W moim mieszkaniu na ul. 
Przyjaźni 52A była komisja w dniu 
17. 06. 2003 r., która zakwalifikowa-
ła moje okna do wymiany. Przypusz-
czalny termin wymiany wyznaczyła 
na rok 2007. Ja zrobiłam to we wła-
snym zakresie 31. 07. 2003 r. Gdy 
pytałam w administracji, kiedy mam 
oddać wniosek o zwrot kosztów za 
wymianę tych okien i prosiłam o przy-
kład, jak ma wyglądać pismo, zbywa-
no mnie, mówiąc, że jeszcze mam 
czas. Pytam więc na łamach gazet-
ki, kiedy mam oddać taki wniosek, jak 
ma wyglądać to pismo?

Bardzo dziękuję za odpowiedź. 
Pozdrawiam i życzę z okazji zbliża-
jących się świąt Bożego Narodze-

nia oraz Nowego Roku obfitości Łask 
Bożych, zdrowia, radości i szczęścia.

Z poważaniem
Mieszkanka ul. Przyjaźni 52A

Po przekazaniu danych osobowych 
Zarządowi SSM i otrzymaniu wyja-
śnienia proszę o niepublikowanie 
moich personaliów na łamach „MS”

ZARZĄD SSM: W celu dokonania 
rozliczenia ze Spółdzielnią wymiany 
okien we własnym zakresie nie jest 
wymagany żaden wniosek, a wy-
starczy złożyć w administracji kse-
rokopię faktury VAT, na podstawie 
której administracja dokona rozli-
czenia wg przypadającej kolejności.

Wykaz operatorów
Witam,

Czy istnieje możliwość opublikowa-
nia wykazu wszystkich operatorów 
internetowych działających na tere-

nie Spółdzielni, wraz z pełnymi dany-
mi adresowymi?

Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrowienia

Paweł Wojciechowski
ZARZĄD SSM: Nie będziemy pu-

blikować na łamach „Mojej Spół-
dzielni” wykazu wszystkich ope-
ratorów łączy internetowych, gdyż 
byłaby to swoista kryptoreklama. 
Z wykazem takim można się zapo-
znać w każdej chwili w siedzibie Za-
rządu Spółdzielni w pokoju nr 1.

DZIĘKUJEMY SERDECZNIE
wszystkim Czytelnikom  
za pamięć i nadesłane  

świąteczno-noworoczne życzenia
Redakcja „MS”

Dyżur radnego
Radna okręgu „Centrum”,
Barbara Merta zaprasza  

PT Mieszkańców na swoje dyżury
w drugą środę miesiąca

od 16.00 do18.00 do Klubu 
„Centrum”, ul. Powstańców 54

ciąg dalszy ze str. 18

Jak na śląskie dziecko przystało 
pochodzący z rodziny górniczej Romek 
miał pójść w ślady ojca i zostać górni-
kiem. Miał, gdyż mimo ukończenia szkół 
górniczych o profilu mechanicznym naj-
pierw zawodowej, a następnie średniej 
wybrał inną drogę życia i związał się ze 
spółdzielczością – początkowo na krótko 
spożywców, a następnie mieszkaniową.

Romek, jak zdrobniale do niego i o nim 
mówili koledzy i przyjaciele, był osobą, 
której nie sposób było nie lubić: otwar-
ty na innych i na nowości, uśmiechnię-
ty, dowcipny i koleżeński swym sposo-
bem bycia i nabytą wiedzą szybko zjed-
nywał sobie ludzi. Jako kierownik osie-
dla potrafił błyskawicznie znaleźć roz-
wiązanie zgłaszanych przez mieszkań-
ców problemów. Dla nich miał zawsze 
czas i chociaż czasami zżymał się, że 
ktoś z igły robi widły, to rzadko okazy-
wał to po sobie, gdyż mówił zarówno 
sobie, jak i współpracownikom: My tu 
jesteśmy dla mieszkańców. My mamy 
w miarę posiadanych możliwości zała-
twić jak najszybciej i jak najlepiej spra-
wę, z którą ktoś się do nas zgłasza.

Roman Majnusz pracę w SSM rozpo-
czynał jako starszy technik ds. eksplo-

atacji i remontów, by następnie zająć 
się sprawami BHP. Przez jakiś czas 
pełnił funkcję zastępcy kierownika os. 
„Chemik” a później – od 1990 do 2001 
roku – kierownika osiedla „Węzłowiec”. 

W ostatnim czasie był pełnomocnikiem 
Zarządu SSM ds. technicznych GZM 
i od 1997 roku społecznym inspektorem 
pracy. Lata pracy w Spółdzielni to tak-
że ustawiczne kształcenie. Roman Maj-
nusz ukończył dziesiątki szkoleń i kur-
sów o tematyce bezpośrednio związa-
nej z utrzymaniem zasobów i mieszkal-
nictwem – począwszy od spraw ciepłow-
niczych do zagadnień dotyczących prac 
z azbestem, jego zabezpieczaniem i usu-
waniem. Niezależnie od szkoleń stric-
te technicznych zdobywał wiedzę zwią-
zaną z błyskawicznie zmieniającymi się 
aktami prawnymi np. o zamówieniach 
publicznych, o nieruchomościach i ich 
obrocie, o wspólnotach mieszkaniowych. 
Jako jeden z pierwszych w SSM uzy-
skał uprawnienia zarządcy nieruchomo-
ści, a później już indywidualnie ukończył 
zdanym egzaminem – bardzo się z tego 
cieszył – piekielnie trudny kurs na człon-

ków Rad Nadzorczych Skarbu Państwa. 
Wspomnianym na wstępie drobnym epi-
zodem w jego życiu była gra w zespole 
muzycznym, bo Romek grał przez jakiś 
czas zawodowo na gitarze.

Roman Majnusz był żonaty, bardzo 
kochał dwójkę swoich dzieci i ostat-
nio lekko „oszalał” na punkcie wnucz-
ki. Pasjonował się sportem oraz grał 
w tenisa ziemnego, wędkował. Mimo 
ewidentnego zacięcia technicznego 
miał w sobie coś z humanisty.

Jego odejście, a walczył z chorobą 
długo, na stronach internetowych SSM 
anonimowi autorzy skwitowali wpisa-
mi: Odszedł jeden z najwspanialszych 
ludzi, jakich kiedykolwiek poznałem.

Wyrazy współczucia rodzinie i wszyst-
kim, którzy boleśnie odczuwają brak 
pana Romana.

Zawsze uśmiechnięty i pogodny, 
niezwykle pozytywnie nastawiony do 
życia, życzliwy i pomocny dla mnie 
służbowo i prywatnie dla mojej rodzi-
ny, co sprawia, że w zdwojony spo-
sób odczuwam ból po Twoim odejściu. 
Będzie mi brakować Ciebie „Brachu”.

W ostatniej ziemskiej drodze Romko-
wi towarzyszyły setki ludzi i oddały mu 
honory i swój hołd. Znając go dobrze, 
wiem co by powiedział, ale o tym sza.

Ciężko, bardzo ciężko pisać o kimś, 
kogo znało się od lat, ceniło i lubiło, 
pisać o kimś, z kim się przyjaźniło.

Żegnaj Romku i odpoczywaj w spokoju.
Piotr Sowisło

R o m e k

Przez całe życie, poza drobnym epizodem, kiedy wyjechał do pracy za 
granicę, związany z Siemianowicami, gdyż tu w 1953 roku urodził się 

w Michałkowicach. Przez całe swe zawodowe życie, także poza tym drob-
nym epizodem, związany z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową, 
w której pracę rozpoczął w 1974 roku. Znany wszystkim praktycznie doro-
słym mieszkańcom osiedla „Węzłowiec” długoletni jego kierownik Roman 
Majnusz zmarł po ciężkiej chorobie 19 grudnia 2006 r.
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Początek niczym 
nie będzie się wy- 
różniał. Natomiast 
w połowie roku Two-

ja firma otrzyma ciekawą propozycję. 
Czy wykorzystasz szansę, to już tylko 
od Ciebie zależy. Jeśli nie masz wła-
snej firmy, w pracy możesz spodzie-
wać się awansu.

To będzie dobry 
rok pod względem 
finansowym. Wio-
sną niespodzie-

wanie wpłynie Ci większa gotówka. 
Niestety, będziesz miał też poważne 
wydatki, które skomasują się jesienią. 
Przy dobrej organizacji, starczy ich do 
końca roku. Jesienią miłe spotkania.

W nadchodzących 
miesiącach czeka 
Cię trochę niespo-
dzianek. Do dobrych 

można zaliczyć ciekawą propozycję, 
która Cię bardzo ucieszy. Do złych 
– kłótnie z kimś, na kim Ci zależy. 
Uważaj, żeby nie przerodziło się to 
w poważny konflikt.

Nie ucieszy Cię 
specjalnie perspek-
tywa wyjazdu służ-
bowego w połowie 

lata. Obiecałeś rodzinie urlop. Gdy 
jednak udasz się w tę podróż, szybko 
okaże się, że jest atrakcyjna i korzyst-
na pod względem finansowym. No 
i poznasz partnera swego życia.

Wczesną wiosną 
może dopaść Cię 
jakaś choroba. Nato-
miast w lecie lub jesie-

nią powiększy się rodzina. Będzie to 
dla Ciebie ważne wydarzenie, któ-
re wiele zmieni w Twoim życiu. Naj-
prawdopodobniej zostaniesz babcią 
lub dziadkiem. 

Dłużej już nie 
będziesz mógł odkła-
dać remontu miesz-
kania. Im szybciej 

się za to zabierzesz, tym lepiej, bo 
w połowie roku trafi Ci się dodatkowa 
praca. Jesienią czeka Cię niespodzie-
wany zwrot w ważnej sprawie.

Rok 2007 będzie 
dla Wag szczególnie 
korzystny. Nie tylko 
pod względem finan-

sowym. W lecie czekają Cię bardzo 
przyjemne wakacje. Jesienią nato-
miast ciekawe rozmowy towarzyskie, 
szczególnie z Koziorożcami.

Już na początku 
roku przekonasz się, 
że Twoje podejrze-
nia w stosunku do 
pewnej osoby nie 

miały żadnych podstaw. Pozwoli Ci to 
rozsądnie pokierować swoim postę-
powaniem. We wrześniu zrealizujesz 
szczególny plan.

W nowym roku zre-
alizujesz to, o czym 
marzysz. Kupisz 
wreszcie wymarzo-
ny samochód lub 

zaczniesz budować dom. Pamiętaj jed-
nak, by nie wdawać się w zatargi, szcze-
gólnie z pewnym znanym Ci Baranem.

Dopiero co ukoń-
czyłeś przedsięwzię-
cie, które długo anga-
żowało Twój czas 

i pieniądze, a już zimą podejmiesz coś 
nowego. Początkowo będzie prosto, 
ale potem, szczególnie jesienią, spra-
wy nieco się skomplikują.

Rok ten nie będzie 
się szczególnie 
wyróżniał, minie spo-
kojnie bez większych 

emocji. Będą w nim jednak również 
bardzo miłe dni. Szczególnie ucieszy 
Cię sukces zawodowy Twojej córki lub 
syna. Jesienią czeka ciekawa podróż.

W nadchodzących 
miesiącach musisz 
bardzo uważać na 
zdrowie, bo niespo-

dziewana choroba może pokrzyżować 
Twoje plany. Dobrym miesiącem będzie 
czerwiec, kiedy możesz spodziewać się 
premii, dyplomu czy uznania.

Zabaw czas
Karnawał przed nami, więc roz-

począł się czas balów, zabaw 
i prywatek. Przepisy, szczególnie na 
sporządzenie napojów, będą też jak 
znalazł na długie zimowe wieczory.

Kawa z goździkami i…
6 łyżeczek kawy, cynamon, 3-4 goź-

dziki, 2-3 łyżki cukru pudru, 2 szklanki 
wody. Kawę wymieszać z cukrem i przy-
prawami, zalać wrzącą wodą i powo-
li podgrzewać do trzykrotnego lekkie-
go zawrzenia. Na chwilę napój przykryć, 
zamieszać i rozlać do filiżanek.

Napój z miodu z żółtkami
2-3 łyżki miodu, 2 żółtka, 1-2 cytryny, 

2 szklanki mocnego naparu herbaty. 
Miód utarty z żółtkami wlewać powoli, 
ciągle mieszając, do gorącego napa-
ru herbaty z dodatkiem soku wyci-
śniętego z cytryn. Najlepiej pić gorący. 
Zamiast zwykłej herbaty można spo-
rządzić napój z herbatek ziołowych, 
np. z lipy, czarnego bzu.
Kurczaki smażone w cieście
2 kurczaki o wadze 75 dag każdy, 

2 łyżeczki soli, 1/4 łyżeczki pieprzu, 1 i 1/2 
szklanki mąki, 1 i 1/2 łyżeczki proszku do 
pieczenia, 1/2 łyżeczki soli, 1 jajko, 1/2 
szklanki wody, tłuszcz do głębokiego 
smażenia. Kurczaki podzielić na porcje, 
posypać dwoma łyżeczkami soli, pie-
przem i 3 łyżkami mąki. Pozostałą mąkę, 
proszek do pieczenia i sól przesiać do 
miski. Jajo roztrzepać z wodą. Miesza-
jąc mąkę wlać wodę z jajkiem, ubić do 
połączenia na gładkie ciasto. Porcje kur-
czaka zanurzyć w cieście, kłaść po 2 - 
3 kawałki na rozgrzany głęboki tłuszcz, 
smażyć na złoty kolor, przełożyć do bryt-
fanny, smażyć dalsze porcje. Wstawić 
pod przykryciem do piekarnika o tem-
peraturze 180°C, piec 30 minut. Zdjąć 
pokrywkę na 10 minut przed końcem pie-
czenia. Kurczę podawać np. z podgrza-
nym przecierem z jabłek wymieszanym 
z borówkami lub żurawiną, z ketchupem 
lub z jakimś gotowym sosem do mięs np. 
meksykański.
Sałatka z buraków i białego sera

0,5 kg małych buraczków, 15 dag białego 
sera, 2 kwaśne jabłka, 1/2 pęczka posie-
kanego szczypiorku, cebula, sok z cytry-
ny, cukier, sól, pieprz. Buraki umyć, ugoto-
wać, pokroić w plastry lub zetrzeć na tar-
ce. Jabłka zetrzeć, cebulę pokroić. Jarzy-
ny wymieszać ze szczypiorkiem, przypra-
wić. Posypać pokruszonym serem.

Jaki będzie 
2007 rok?
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Główny posiłek; 8. 

Środek lokomocji; 9. Określony teren, 
okręg; 10. Wielkie drzwi, brama; 11. 
Kajuta; 12. Czułki u jamochłonów; 13. 
Łysina w gwarze śląskiej; 14. Miejsce 
pracy, stanowisko; 16. Zdenerwowa-
nie przed występem; 19. Wymusztro-
wanie wojskowe; 20. Czasem trafia 
na kamień; 21. Narząd słuchu i równo-
wagi; 22. Bezpieczne schronienie: 23. 
Cząśba, dawniej – kara za kradzież 
nocą zboża z pola; 28. Rodzaj kotła; 31. 
Strumień, nurt; 32. Praca; 33. Tkani-
na po prawej stronie gładka i błyszczą-
ca, po lewej – matowa; 34. Wirnik; 35. 
Płaszcz na futrze; 36. Hiszpański ary-
stokrata; 37. Urzędowa cena za usługi.

PIONOWO: 1. Bierwiono; 2. Strach, 
przerażenie; 3. Męstwo; 4. Wynik 
dzielenia; 5. Ciężkie przeżycie; 6. For-
ma opracowania; 7. Więcej jak zapa-
lenie gardła; 14. Powiew; 15. Jeden 
z miesięcy; 17. W „Mojej Spółdziel-
ni” jest tania i skuteczna; 18. Urzą-
dzenie zastępujące pracę ludzką; 24. 
Uskrzydlony nagusek; 25. Ptak pięk-
nie śpiewający; 26. Telefoniczny; 27. 
Pływa po morzu; 28. Żalenie się; 29. 
Nicpoń, hultaj; 30. Część liścia.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 17 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do 19 I 2007 r. – na adres SSM, 
ul. Boh. Westerplatte 20 z dopiskiem 
Redakcja „Moja Spółdzielnia” – 
Krzyżówka nr 1/2007. Nagrody za 

rozwiązaną krzyżówkę nr 12/2006 
z hasłem – Pogodnych Świąt 
w srebrnej bieli otrzymują: I nagro-
da – Józef MATYSIK, zam. ul. Sza-
rych Szeregów 1; II nagroda – Mar-
cela WĘGRZYNOWSKA, zam. ul. 
M. Skłodowskiej-Curie 51; III nagro-
da – Danuta BARZANTNY, zam. ul. 
Stawowa 7. Zwycięzcom gratulujemy 

i zapraszamy (z dowodem osobistym) 
do działu GZM po odbiór nagród.

Kolację przy świecach dla 2 osób 
(po uzgodnieniu terminu) w restau-
racji „ALOHA”, ul. W. Wróblewskie-
go 67 – nagrodę główną – ufundowała 
Restauracja „ALOHA”. Fundatorem 
pozostałych nagród jest Siemiano-
wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Po sylwestrze spotyka się dwóch 
kolegów i jeden opowiada, jak to wra-
cał z zabawy:

- Gdy szedłem z knajpki trochę pod-
chmielony, nagle coś… łup mnie w plecy!

- I co, i co? – pyta kolega.
- Odwracam się do tyłu, patrzę, a to 

asfalt!
  

Rozmawiają dwaj koledzy:
- Czy ty naprawdę wierzysz, że komi-

niarz przynosi szczęście?
- Tak, odkąd odeszła z nim moja żona.

  
- Jak mogłeś całować moją żonę?!
- Wiesz, jak wytrzeźwiałem to też się 

dziwiłem...
  

Ojciec odbiera pociechę z przedszko-
la. Nagle zwraca się do opiekunki:

- Proszę pani, ale to nie moje dziecko!!!
- A co za różnica i tak pan je tu jutro 

przyprowadzi.
  

- Słyszałem, że twoja żona zdała 
egzamin na prawo jazdy. Jak jeździ?

- Jak piorun.

- Tak szybko?!
- Nie, ale każde drzewo ją przyciąga.

  
- Mamusiu, dlaczego krzyczałaś na 

tatusia?
- Bo idzie trzepać dywany.
- Przecież sama go o to prosiłaś.
- Tak, ale on to robi lepiej, gdy jest zły.

  
Kowalski rozmawia z Malinowskim:
- Moja żona postanowiła się odchu-

dzić. Każdą wolną chwilę poświęca na 
jazdę konną.

- I jaki jest tego rezultat?
- W ciągu ostatniego tygodnia koń 

schudł już o 20 kilogramów.
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Stanisław Wyspiański jest jedną z najbardziej niezwykłych 
i intrygujących postaci w historii literatury polskiej. Przez 

krytyków jeszcze za życia był okrzyknięty czwartym wiesz-
czem narodowym po Mickiewiczu, Słowackim i Krasińskim. 
Później do jego twórczości najchętniej wracano wtedy, gdy 
niepodległość ojczyzny była zagrożona.

Mieczysław Niedźwiecki – znany katowicki scenarzy-
sta i reżyser postanowił odpowiedzieć na pytanie, czy 
twórczość Stanisława Wyspiańskiego jest nadal atrakcyj-
na i dotyka problemów nurtujących człowieka XXI wieku. 
Dodatkową do tego okazją jest fakt, że w związku z przypa-
dającym 100-leciem śmierci tego wielkiego artysty 2007 r. 
ogłoszono rokiem Stanisława Wyspiańskiego.

Wyspiański dzisiaj
Aby przybliżyć jego twórczość, aktorzy z Katowic: Alina 

Chechelska, Ewa Kutynia, Grzegorz Przybył i Andrzej 
Warcaba przygotowali kolaż pt. Płonąca pochodnia, czyli 
Stanisław Wyspiański w utworach własnych i przyjaciół.

- Artysta unikał wystawiania sztuk na klasycznej scenie 
teatralnej albo zmieniał ją w górę Olimp lub w miejsce biesia-
dy weselnej w zależności od poruszanej tematyki. Dobrze się 
więc stało, że możemy wystawić naszą sztukę w osiedlowym 
DK „Chemik”. Jesteśmy w ten sposób jeszcze bliżej widza – 
powiedział Mieczysław Niedźwiecki do zgromadzonej 16 grud-
nia ub.r. w „Chemiku” publiczności. – Rzeczy, o których mówi 
się powszechnie, Wyspiański potrafił przedstawić w sposób 
subtelny, ale i czasami bardzo wyostrzony – dodał reżyser.

Na „Płonącą pochodnię”, będącą metaforą określającą duszę 
Wyspiańskiego, składały się fragmenty jego poezji lirycznej oraz 
niezapomnianych sztuk teatralnych „Wesela” czy „Wyzwolenia”. 
Tę ostatnią, gdy była grana w czasach stanu wojennego w Pol-
sce, publiczność w wielu miejscach przerywała burzą okla-
sków, odnajdując w niej szereg aluzji do aktualnej sytuacji poli-
tycznej. Z kolei podczas premiery „Wesela” widzowie wycho-
dzili z teatru przed jego zakończeniem, gdyż czuli się dotknię-
ci celnością ukazanych polskich przywar i prywaty. Czy dzisiej-
sza publiczność umie przyjąć to, co chciał przekazać mistrz? 
Chyba tak, bowiem widzowie zgromadzeni w „Chemiku” uważ-
nie słuchali fragmentów utworów granych przez aktorów, a na 
zakończenie zgotowali im wyjątkową owację. – Byłem już kilka 
razy w teatrze, również na przedstawieniach w tym domu kul-
tury. Jednak niewiele wiem na temat Stanisława Wyspiańskie-
go, poza tym, że w Katowicach jest teatr jego imienia – powie-
dział Filip Pawlak z SP 1, który wraz ze swoją klasą przyszedł 
poznać twórczość wielkiego poety i dramaturga. 

„Płonąca Pochodnia” to już kolejna sztuka teatralna 
wystawiana w DK „Chemik”. Spektakle te organizują Sto-
warzyszenia: Przyjaciół Bytkowa oraz „Nasz Dom”. Tym 
razem organizatorzy postanowili zaprosić aktorów z Teatru 
im. S. Wyspiańskiego z Katowic. mig

Profilaktyka z Mikołajem
Od wielu lat DK „Chemik” organizuje spekta-

kle teatralne, w których poprzez profilaktykę 
oddziałuje się na dzieci i młodzież. Chodzi o to, by już 
najmłodsze pokolenie miało wyraźnie ukształtowane 
poglądy i postawę wobec takich negatywnych zjawisk 
społecznych jak: alkohol, narkomania, przemoc.

DK „Chemik” sięga w tym 
celu do różnych form teatral-
nych oddziaływujących na 
młodego widza. Niekiedy są 
to autentyczne historie mło-

dych ludzi, nie zawsze koń-
czące się happy endem. Co 
ważne po przedstawieniu 
młodzi widzowie nie zosta-
ją sami ze swoimi dylema-
tami, gdyż zawsze jest czas 
na rozmowę z psychologiem 
lub pedagogiem.

Kolejny spektakl profilak-
tyczny w DK „Chemik” odbył 
się 6 grudnia i z tej oka-
zji organizatorzy postano-
wili wykorzystać obecność 
św. Mikołaja. Dwóch akto-
rów z Krakowa przez blisko 
godzinę prowadziło aktyw-
ne formy zabawy z dziećmi 
z wykorzystaniem piosenek, 
wierszy, konkursów i różne-
go rodzaju quizów. Przy tej 
okazji przekazywano dzie-
ciom z I i III klasy SP 1 tre-
ści edukacyjne dotyczące 
zagrożenia niebezpieczny-
mi zjawiskami społecznymi. 
Jednak w wyniku przybra-

nej formy teatralnej to dzie-
ci same wypowiadały swoje 
poglądy i w ten sposób wza-
jemnie na siebie oddziały-
wały. Nikt nawet nie zauwa-

żył, jak upłynęła pierwsza 
godzina wspólnych zajęć 
i nieoczekiwanie przyszedł 
czas na spotkanie z Miko-
łajem. A gdy już pojawił się 
na scenie, rozpoczęła się 
wspaniała zabawa, śpie-
wanie piosenek, chóralne 
okrzyki na część wspólnego 
święta i rozdawanie prezen-
tów. - Bardzo udana impre-
za. Chociaż nie uczestniczy-
łam w żadnym konkursie, to 
podobało mi się. Piosenki 
były super! – powiedziała po 
spektaklu Natalia Wencel. 

Z przebiegu spotkania 
zadowoleni byli też nauczy-
ciele uczniów z SP 1. - Dzie-
ci wspaniale się bawiły. Spo-
tkanie trwało ponad godzinę, 
a nie zauważyłam, by cho-
ciaż przez moment się nudzi-
ły. To ciekawa forma edukacji 
– stwierdziła Beata Sperling, 
nauczycielka z SP 1.      mig
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Jeszcze kilka lat temu Mikołaj przy-
bywał bezpośrednio do domów dzie-
ci, które zażyczyły sobie spotkania 
z nim. Później, gdy osiedle wzbogaci-
ło się o nowy obiekt dla administracji, 
imprezy te organizowano w salce tego 

budynku. Wkrótce okazało się, że jest 
ona za mała i trzeba imprezę robić na 
kilka razy. W ubiegłym roku michałko-
wickie mikołajki po raz pierwszy odbyły 
się w jednej z klas Gimnazjum nr 2, któ-
ra ledwo pomieściła wszystkich uczest-
ników. Stąd pomysł RO, żeby w tym 
roku spotkanie z Mikołajem odbyło się 
w sali gimnastycznej. Pomysł okazał 
się trafiony, gdyż 6 grudnia zgromadzi-
ła się w niej ponad setka osób: dzie-
ciaków oraz ich opiekunów: mam, tatu-
siów, babć i dziadków. Niektórzy przy-
szli całymi rodzinami, ale nie ma się 
co dziwić, w końcu Mikołaj zagląda do 
Michałkowic raz w roku.

- Imprezę mikołajkową organizuje-
my już od ponad 20 lat. Cieszy się ona 
coraz większą popularnością wśród 
najmłodszych mieszkańców osiedla. 
Czasy się zmieniły, ale Mikołaj ciągle 
przynosi prezenty dla dzieci. Może są 
one trochę inne od tych, co były kie-
dyś, ale widać, że nadal sprawiają im 

sporo radości – mówi Ilza Głogow-
ska z RO „Michałkowice”, od początku 
organizująca tę imprezę.

Świetną atmosferę zapewnili przed-
stawiciele RO „Michałkowice”, zachę-
cający dzieci do powitania wspólnym 

śpiewem długo oczekiwanego przez 
nich gościa. Przewodniczący RO – 
Krzysztof Śpiewak życzył, aby miko-
łajkowe paczki były bardzo bogate 
i zaprosił wszystkich na kolejne spo-
tkanie w przyszłym roku. 

W chwilę później zebrani usłysze-
li dzwonek, potem w drzwiach sal-
ki ukazała się długa broda, czerwony 
płaszcz i oczywiście ogromny worek 
z prezentami. Przybycie gościa wzbu-
dziło dużo emocji, głównie tych rado-
snych, chociaż nie brakowało strachu 
w oczach u najmłodszych, kilkuletnich 
dzieci, które po prezenty podchodziły 
później w towarzystwie mamy lub taty.

Na szczęście św. Mikołaj okazał 
się bardzo łaskawy, nie pokrzykiwał, 
nie ganił, z każdym dzieckiem chętnie 
rozmawiał i hojnie rozdawał prezenty. 
Dzieci bardzo łatwo nawiązały z nim 
kontakt, śpiewając na jego cześć róż-
ne piosenki. Chętnie też z nim tańczy-
ły i recytowały o nim wierszyki. Każ-

dy występ był nagradzany gromkimi 
brawami oraz losem loterii dodatkowo 
przygotowanej przez organizatorów.

Później był czas na oglądanie pre-
zentów. Każdy dzieciak z ogrom-
nym zaciekawieniem zapoznawał 
się z otrzymanymi podarunkami oraz 
porównywał je z tym, co otrzymał kole-
ga siedzący obok.

- Ja dostałam od Mikołaja zestaw 
spinek, gumki, grzebień i przepiękny 
naszyjnik – mówiła 4-letnia Weroni-
ka. - Mój podarunek to: gra rodzinna, 
zestaw samochodów, sekrety elektro-
niki, ale najbardziej jestem zadowo-
lony z nowego helikoptera – twierdził 
Beniamin Idczak. Z kolei jego kole-
ga Oskar Luczek dodał: - Mnie rów-
nież podobają się prezenty od Mikoła-
ja, wśród których jest samochód, gra 
oraz zestaw – mały dentysta.

W sumie dzieci stworzyły tak dobrą 
atmosferę, że Mikołajowi żal było 
z nimi się rozstać. Obiecał jednak, że 
za rok na pewno je odwiedzi. Dzieci 
też o nim nie zapomną przez ten czas, 
bo będą im go przypominać podarunki 
otrzymane z jego rąk.

- Impreza była bardzo udana. Coraz 
lepiej wychodzi nam jej organizacja. 
Dziękujemy dyrekcji gimnazjum oraz 
sponsorom za pomoc w jej przygoto-
waniu – mówił Krzysztof Śpiewak. 

Mikołajkowa siatkówka
W Zespole Szkół Ogólnokształcą-

cych i Zawodowych w Michałkowi-
cach zorganizowano 9 grudnia ub.r. 
I Turniej Mikołajkowy w siatkówce 
męskiej z udziałem 4 drużyn ze szkół 
średnich.

Organizatorem imprezy było ogni-
sko TKKF „Jedność”, które ufundo-
wało puchary dla zwycięzców, a jego 
prezes – Janina Goj czuwała nad 
przebiegiem zawodów. W sumie roze-
grano 6 meczów. Najlepszą okazała 
się drużyna z Zespołu Szkół Sporto-
wych pokonując w finale ZSTiO „Meri-
tum” 2:0. W przerwach między mecza-
mi imprezę umilała grupa Cherleaders, 
która przygotowała na tę okazję pro-
gram artystyczny. migs

Ciągle przynosi prezenty
Rekordowa liczba dzieciaków przybyła 6 grudnia ub.r. na spotkanie ze 

św. Mikołajem do sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 przy ul. Przy-
jaźni. Mikołaja od wielu lat na spotkanie z dziećmi zaprasza Rada Osiedla 
„Michałkowice”. Impreza ta cieszy się wśród najmłodszych mieszkańców 
osiedla tak dużą popularnością, że jej organizatorzy co roku są zmuszeni 
do szukania coraz większej sali, która pomieściłaby wszystkich chętnych.

Były wspólne śpiewy i pląsy z Mikołajem,  
były popisy umiejętności wokalnych i recytatorskich i…   

było oglądanie, z wypiekami na buzi, przyniesionych prezentów.


