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Remontując minimalizuj hałas.
Pam ię ta j ! ! !

Obok Ciebie mieszkają inni.
R e m o n t  s i ę  s k o ń c z y …

a  n i e s n a s k i  p o z o s t a n ą .

U m i a r k o w a n y  o p t y m i z m
Ze Zbigniewem Lekstonem, prezesem Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, rozmawia Piotr Sowisło

„Moja Spółdzielnia”: PANIE PREZE-
SIE, PRZED NAMI NOWY ROK…

Zbigniew LEKSTON: Z nadejściem 
nowego roku nie sposób spojrzeć 
wstecz i nie dokonać krótkiej oceny 
mijających 12 miesięcy, tym bardziej, 
że 2008 rok był wyjątkowym w dotych-
czasowej 51-letniej historii Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

- NA CZYM POLEGAŁA JEGO WYJĄTKO-
WOŚĆ?

- W moim odczuciu jego podstawo-
wym wyróżnikiem było przeprowadze-
nie po raz pierwszy po kilkudziesię-
ciu latach Walnego Zgromadzenia wy-
muszonego znowelizowaną w czerwcu 
2007 r. ustawą o spółdzielniach miesz-
kaniowych. Specyfika w tym przypadku 
polegała na konieczności przeprowa-
dzenia WZ w sytuacji, gdy Spółdzielnia 
liczy ponad 12 tysięcy członków. Nie 
będę ukrywał, że obawialiśmy się WZ 
głównie ze względów logistycznych, 
bo nikt nie był w stanie przewidzieć 
ile osób przyjdzie, a ja osobiście był-
bym w ogromnym dyskomforcie, gdy-
by okazało się, że Członkowie nie mo-
gą w godziwych warunkach uczestni-
czyć w WZ. Innym wyróżnikiem minio-
nych miesięcy było dokonanie wybo-
rów praktycznie na każdym szczeblu 
organów samorządowej władzy SSM. 
Nowy kształt otrzymał Zarząd, wybrano 
nowe Rady Osiedli i nową Radę Nad-
zorczą. W niektórych z tych gremiów 
– szczególnie w Radzie Nadzorczej – 
doszło do znacznej wymiany osób peł-
niących funkcje. Aż tak daleko idące 
zmiany wymagały, w pierwszej kolej-
ności od Zarządu, prowadzenia sze-
rokich działań szkoleniowych umożli-
wiających nowym przedstawicielom, 
szczególnie najwyższej władzy, zapo-
znanie się z ich obowiązkami, kompe-
tencjami i zakresem działania. Nie by-
ły to jakieś ekstra szkolenia lecz bieżą-
ce spotkania podczas, których przeka-
zywano dziesiątki informacji.

- A JAK PAN OCENIA 2008 ROK POD 
WZGLĘDEM REALIZACJI ZADAŃ UJĘTYCH 
W PLANACH?

- Na całościowe podsumowanie od-
chodzącego roku jest jeszcze trochę 

czasu. Obe cnie dokonywane są wsze-
lakie zestawienia. Mimo tego i mimo 
pewnych zawirowań wynikających z za-
pisów ustawowych należy podkreślić, że 
konsekwentnie realizowaliśmy wszyst-
kie przyjęte programy, a szczególnie:

- termomodernizacji zasobów,
- wymiany podzielników kosztów 

ogrzewania,
- wymiany dźwigów,
- wymiany skrzynek pocztowych.
Niezależnie od nich, zgodnie z przy-

jętymi założeniami, wykonywaliśmy 
zadania inwestycyjne i roboty remon-
towe. Już teraz z satysfakcją mogę 
stwierdzić, że zrealizowano wszystkie 
zaplanowane zadania, a wyniki ekono-
miczne Spółdzielni pozwalają optymi-
stycznie spojrzeć w przyszłość.

- MÓWI PAN O OPTYMIZMIE, A ZEWSZĄD 
SŁYSZYMY O NADCHODZĄCYM KRYZYSIE…

- Jestem umiarkowanym optymistą, 
ale wyrażam głębokie przekonanie, że 
zapowiadany przez wielu ekonomistów 
kryzys finansowy nie dotknie Spółdziel-
ni i nie spowoduje większych perturba-
cji w działalności oraz nie zwiększy ob-
ciążeń finansowych z nią związanych, 
a szczególnie nie zwiększy kosztów za-
leżnych wyłącznie od Spółdzielni. W tym 
przypadku muszę podkreślić, że du-
ży, silny organizm gospodarczy łatwiej 

sprosta temu wyzwaniu i ewentualnym 
problemom. Na teraz nie widzę, by ta-
kie zagrożenia miały się pojawić, cho-
ciaż pierwszym symptomem jest zmiana 
kosztów wywozu nieczystości. Tu jed-
nak zastrzeżenie, że znaczący wpływ na 
nową cenę wywozu ma coraz wyższa 
opłata za korzystanie ze środowiska.

- CZEGO WIĘC MOŻEMY OCZEKIWAĆ 
W NAJBLIŻSZYM CZASIE? CZY PLANOWANE 
SĄ JAKIEŚ PODWYŻKI OPŁAT?

- Z satysfakcją mogę powiedzieć, 
że po szczegółowej analizie kosztów 
nie widzę konieczności proponowania 
zmian w wysokości opłat eksploata-
cyjnej, remontowej. Mam nadzieję, że 
ta tendencja utrzyma się przez cały 
rok a przynajmniej do jego połowy. Li-
czę również na dalszą dobrą współpra-
cę z Radą Nadzorczą i Radami Osie-
dli oraz na ich pomoc i wsparcie przy 
realizacji tegorocznych zadań inwesty-
cyjnych, remontowych i wynikających 
z eksploatacji. Sądzę, że z ich czynnym 
udziałem, a także z pomocą i zaanga-
żowaniem wszystkich Członków Spół-
dzielni spokojnie przebrniemy 2009 rok. 
Szczególne znaczenie ma dla mnie 
zrozumienie i pomoc Członków SSM, 
bo Spółdzielnia to nie własność Zarzą-
du, Rady Nadzorczej lecz organizm, 
którego celem jest służenie Członkom, 
i którzy sami winni się w te działania 
wpisać swą aktywną postawą.

- PANIE PREZESIE, SWEGO CZASU MÓWIŁ 
PAN, ŻE ZAWSZE ZNAJDZIE CZAS DLA MIESZ-
KAŃCÓW…

- Zgadza się i zdanie to jest aktualne 
non stop. Mogę zapewnić kolejny raz, że 
jestem otwarty na wszelkie wnioski, uwa-
gi -  w tym krytyczne - i jestem do dyspo-
zycji. Korzystając zaś z okazji pozwolę 
sobie u progu nowego roku złożyć ży-
czenia pomyślności i zadowolenia oraz 
zdrowia i spełnienia marzeń wszystkim 
mieszkańcom, przedstawicielom władz 
samorządowym i pracownikom.

DZIĘKUJĘ ZA ROZMOWĘ
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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

Dokument – obszerne jego fragmen-
ty publikujemy na str. 4-11 – liczy kil-
kanaście stron, a prace nad jego po-
wstaniem trwały kilka miesięcy. Ich po-
czątkiem były sukcesywnie wykonywa-
ne przeglądy stanu zasobów miesz-
kaniowych i infrastruktury osiedlowej 
oraz wnioski mieszkańców. Omawiając 
przedłożony plan podkreślano, że nad 
jego konstrukcją i ostatecznym kształ-
tem debatowały Rady Osiedli i to one 
wraz z osiedlowymi administracjami są 
de facto jego autorami. RN, po wysłu-
chaniu opinii Komisji, przyjęła do reali-
zacji Plan remontów na 2009 r.

Kolejnym punktem porządku dnia by-
ła informacja o działalności Rady Nad-
zorczej i jej Komisji w 2008 r. – sze-
rzej przedstawimy ją w kolejnym wyda-
niu „MS”. Odnosząc się do działalno-

ści Rady w minionych miesiącach Wie-
sław Jaźwiec, przewodniczący RN 
SSM, podkreślił że Rada wyłoniona w 
wyborach na przeprowadzonym ubie-
głorocznym WZ składa się w zdecy-
dowanej większości z nowych człon-
ków, którym jednak specyfika działania 
Spółdzielni nie jest obca, gdyż wcze-
śniej funkcjonowali w Radach Osie-
dli. Tym samym szybko wdrożyli się 
w specyfikę działania RN. Mówca po-
dziękował członkom RN za ich zaan-
gażowanie i wkład pracy a składając 
życzenia świąteczno-noworoczne pro-
sił o przekazanie ich wszystkim miesz-
kańcom.

Bezpośrednio po zakończeniu obrad, 
Rada udała się do Centrum Rozryw-
ki „RENOMA” na tradycyjne coroczne 
spotkanie z Radami Osiedli. pes

Obradowała RN SSM Obradowała RN SSM

Remonty w 2009 r., informacja za 2008 r.

Ostatnie w 2008 roku posiedzenie Rady Nadzorczej Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się 18 grudnia. Bez wątpienia naj-

ważniejszym punktem porządku obrad było rozpatrzenie i uchwalenie Pla-
nu rzeczowo-finansowego remontów na 2009 r.
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OSIEDLE „CHEMIK”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ
TERMIN

WYKONANIA

1 2 3 4 5

I ROBOTY DEKARSKIE

1. Niepodległości 61D, 66B. Remont pokrycia dachowego. 315 m2 I-II kw.

2. Walerego Wróblewskiego 53G. Remont pokrycia dachowego. 80 m2 II kw.

3. Walerego Wróblewskiego 69. Remont pokrycia dachowego /maszynownia/. 122 m2 II kw.

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1.
Walerego Wróblewskiego 61-

-63 43, 47, 59, 73.
Remont parterów (wyłożenie ścian i podłóg płytkami 

klinkierowymi).
17 kl. Cały rok

2.
Walerego Wróblewskiego 61-63, 

39-41, 59.
Remont parterów (wyłożenie płytkami klinkierowymi 

elewacji przed wejściem do klatek schodowych).
25 kl. Cały rok

4. Walerego Wróblewskiego 39-41. Wymiana daszków przed wejściem. 11 szt. III kw.

5.
Walerego Wróblewskiego 43, 45, 

47, 49, 57, 59, 39-41 ,51-53. Wymiana skrzynek pocztowych na unijne.
438 szt. IV kw.

6. Niepodległości 58,60,64-66. 293 szt. IV kw.

7. W. Wróblewskiego 39-41, 61-63. Wymiana zamykanych tablic ogłoszeń. 24 szt. III kw.

III ROBOTY MALARSKIE

1. W. Wróblewskiego 61-63, 59, 47. Malowanie klatek schodowych. 15 kl. I kw.

2. Walerego Wróblewskiego 43. Malowanie po wymianie stolarki okiennej + parter. 1 II kw.

IV ROBOTY STOLARSKIE

1. Całość nieruchomości. Zwrot za wymianę okien PCV. 373 szt. Cały rok

2. W. Wróblewskiego 59, 39-41.
Wymiana okien na klatce schodowej.

53 szt. I-II kw.

3. Alfonsa Zgrzebnioka 38-40. 12 szt. II kw.

PLAN RZECZOWY ROBÓT REMONTOWO-KONSERWACYJNYCH 
SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA ROK 2009

Przedłożony przez Zarząd i przyjęty przez Radę 
Nadzorczą SSM Plan rzeczowy robót remontowo-kon-
serwacyjnych to wypadkowa możliwości i niezbęd-
nych potrzeb, jakie na każdym osiedlu zostały wnikli-
wie przeanalizowane przez osiedlowe administracje 
przy istotnym współuczestnictwie Rad Osiedli. Jego 
poszczególne składowe były szczegółowo dyskutowa-
ne tak, by maksymalnie efektywnie wykorzystać środki, 
a jednocześnie zapewnić prawidłowe, bezpieczne funk-
cjonowanie zasobów. Niejednokrotnie musiano dokony-
wać trudnych wyborów, bo potrzeb zwykle jest dużo wię-
cej niż środków.

Opracowany plan liczy ponad kilkaset pozycji i sporzą-
dzony jest na 19 stronach formatu A-4. Oprócz zadań pre-
zentowanych na łamach „MS” w jego zapisach są zada-
nia dotyczące wszystkich budynków bądź tych, w których 
dane urządzenia się znajdują, a które muszą być otoczo-
ne całoroczną opieką bądź wykonywane z myślą o mają-
cym bezwzględny priorytet bezpiecznym zamieszkaniu. Są 
to m.in.:
- całoroczna konserwacja dźwigów osobowych,
- prawidłowe utrzymanie instalacji centralnego ogrzewania,

- obligatoryjne przeglądy szczelności instalacji gazowej 
i drożności instalacji wentylacyjnej zarówno grawitacyjnej 
jak i mechanicznej (w tym konserwacja urządzeń wentyla-
cji mechanicznej) wraz z uwzględnieniem prac wynikają-
cych z pokontrolnych zaleceń,

- przeglądy i pomiary stanu instalacji odgromowej,
- pomiary ochrony przeciwporażeniowej (skuteczność ze-

rowania w budynkach) i wykonanie pokontrolnych zale-
ceń.

- utrzymanie i konserwacja domofonów, wymianę kaset 
przywoławczych.
Niezależnie od tych zadań w planie ujęto prace związane 

z utrzymaniem zieleni i małej architektury. Do tej grupy za-
dań zaliczono m.in.:
- trzykrotne koszenie traw,
- pielęgnację żywopłotów, przycinkę drzew,
- nasadzanie nowych drzew, krzewów oraz roślin ozdob-

nych,
- naprawę urządzeń placów zabaw.

Ponadto, każdy z cząstkowych planów danego osiedla 
zawiera pozycję prace awaryjne… jakie – oby ich nie było 
wcale. pes
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1 2 3 4 5

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1.
Niepodległości 66A, B, D,  

F, G, H, I. Wymiana drzwi do klatek schodowych  
na profil aluminiowy.

7 szt. III kw.

2. Walerego Wróblewskiego 55, 57. 2 szt. II kw.

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1. Całość nieruchomości. Wymiana wodomierzy.
1241 
szt.

Cały rok

2.
Walerego Wróblewskiego 39A, C; 

 41D, E, F, G.
Remont instalacji gazowej pionowej. 6 I kw.

X ROBOTY INŻYNIERYJNE

1. Niepodległości 60. Remont chodnika. 282 m2 II kw.

2. Niepodległości 63. Remont chodnika. 30 m2

3. Alfonsa Zgrzebnioka 38-40. Remont chodnika. 150 m2

4. Niepodległości 57-59.
Opracowanie koncepcji i dokumentacji  

technicznej rewitalizacji terenu boiska sportowego, 
likwidacja trybun.

I kw.

5. Niepodległości 61-57-59. Remont drogi asfaltowej. 800 m2 II kw.

XI DOMOFONY - KONSERWACJA - REMONTY

2. W. Wróblewskiego 39-41, 59. Wymiana kaset domofonowych. 12 szt.

XIV ZIELEŃ + MAŁA ARCHITEKTURA

3. Walerego Wróblewskiego 49-47.
Przygotowanie dokumentacji technicznej  

na wykonanie parkingu i zagospodarowanie terenu 
po placu zabaw – przygotowanie pod budowę.

II kw.

4. Walerego Wróblewskiego 73. Wykonanie boiska do gry w BULE. 180 m2 I kw.

OSIEDLE „CENTRUM”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ
TERMIN

WYKONANIA

1 2 3 4 5

I ROBOTY DEKARSKIE

1. Ryszarda Gansińca 8. Remont kapitalny dachu. 250 m2 I kw.

2. Kolejowa 6. Remont kapitalny dachu. 250 m2 I kw.

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1. Brzozowa 12. Remont balkonów. 6 szt. II-III kw.

2. Ryszarda Gansińca 8, 9. Remont balkonów. 32 szt. II-III kw.

3. Komuny Paryskiej 1. Kapitalny remont balkonów. 50 szt. I kw.

4. Ryszarda Gansińca 2, 4, 6, 7, 8, 9. Estetyzacja wejść do klatek oraz parterów. 6 kl. III-IV

5. Ryszarda Gansińca 8. Remont kominów. 7 szt. I kw.

6. Kolejowa 6. Remont kominów. 4 szt. I kw.

7. Komuny Paryskiej 1. Estetyzacja wejść do klatki oraz parterów. 1 kl. II kw.

III ROBOTY MALARSKIE

1. Krucza 3. Malowanie klatki schodowej. 1 kl. II kw.

2. Ryszarda Gansińca 8. Malowanie klatki schodowej. 1 kl. I kw.

ciąg
 d

alszy n
a str. 6
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1 2 3 4 5

IV ROBOTY STOLARSKIE

1. Dot. całego osiedla. Zwrot za wymianę okien PCV. 120 szt. Cały rok

2. Komuny Paryskiej 1. Wymiana okien na klatce schodowej. 21 szt. I-II kw.

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1. Powstańców 46A-54C. Wymiana skrzynek na listy. 198 szt. I kw.

2.
Jana Pawła II 17-22,

Tadeusza Kościuszki 10, 10A.
Wymiana skrzynek na listy. 125 szt. I kw.

3. Tadeusza Kościuszki 3, 3A. Wymiana skrzynek na listy. 20 szt. I kw.

4. Michałkowicka 17-23A. Wymiana skrzynek na listy. 58 szt. I kw.

5. Gansińca 2-11, Spokojna 1-3C. Wymiana skrzynek na listy. 236 szt. I kw.

6. Tadeusza Kościuszki 3, 3A. Wymiana drzwi wejściowych. 2 szt. II kw.

7. Jana Pawła II 18A, B. Wymiana tablic ogłoszeniowych. 2 szt. III kw.

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Kolejowa 3. Kapitalny remont instalacji odgromowej. 1 kl. I kw.

2. Komuny Paryskiej 5. Kapitalny remont instalacji odgromowej. 1 kl. I kw.

3. Ryszarda Gansińca 6. Kapitalny remont instalacji odgromowej. 1 kl. I kw.

4. Michałkowicka 17-23A. Remont oświetlenia. 7 kl. IV kw.

5. R. Gansińca 2-11, Spokojna 1-3C. Remont oświetlenia. 12 kl. IV kw.

6. Krucza 1-3. Remont oświetlenia. 5 kl. IV kw.

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1. Karola Świerczewskiego 50. Remont suchych pionów. 1 kl. II-III kw.

2. Powstańców 54C. Remont suchych pionów. 1 kl. II-III kw.

3. Ryszarda Gansińca 2-11. Legalizacja wodomierzy. 380 szt. III kw.

X ROBOTY INŻYNIERYJNE

1. Komuny Paryskiej 1, 6B, C. Remont nawierzchni placu. 710 m2 II kw.

2. Kolejowa 1. Remont chodnika. 45 m2 III kw.

3. Kolejowa 3. Remont parkingu. 125 m2 III kw.

4. Jedności 1. Remont dojścia do budynku. 65 m2 III kw.

5. Krucza. Remont parkingu. 45 m2 III kw.

XI DOMOFONY-REMONTY

2. Ryszarda Gansińca 6, 7, 8. Remont instalacji domofonowej  
oraz wymiana kasety.

3 kl. III-IV kw.

3. Karola Świerczewskiego 46-50. 6 kl. II-III kw.

OSIEDLE IM. JULIANA TUWIMA

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ
TERMIN

WYKONANIA

1 2 3 4 5

I ROBOTY DEKARSKIE

1.
Hermana Wróbla 7A, B,

Wojciecha Korfantego 16B, 17A.
Kapitalny remont dachu. 790 m2 II kw.
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1 2 3 4 5

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1.
W. Korfantego 1A, B, C, 4A, B,
Hermana Wróbla 7A, B, C, D.

Położenie płytek w wejściach do bud. 9 kl. II kw.

2. Okrężna 6. Położenie płytek w wejściach do bud. i roboty bud. 
przy wymianie naświetli.

1 kl. I kw.

3. Okrężna 15. 1 kl. II kw.

4. Wojciecha Korfantego 9C.
Remont klatki schodowej  

z wymianą drzwi na kondygnacjach.
1 kl. II kw.

5.
Nieruchomość  

Wojciecha Korfantego,  
Hermana Wróbla.

Remont balkonów.
wg

zgło-
szeń.

Cały rok

6. Nieruchomość Okrężna. Remont posadzek i tynków w mieszkaniach.
wg

zgło-
szeń.

Cały rok

7. Wojciecha Korfantego 9A, B, C. Remont i docieplenie maszynowni. 3 szt.

III ROBOTY MALARSKIE

1. Wojciecha Korfantego 9C. Malowanie klatki schodowej z holami. 1 kl. I kw.

2. Korfantego 4A, B, Okrężna 4, 15. Malowanie klatek schodowych. 4 kl. II kw.

IV ROBOTY STOLARSKIE

1. Wg protokołów. Wymiana okien drewnianych. 30 szt. Cały rok

2. Wg protokołów. Zwrot za okna PCV. 250 szt. Cały rok

3. Okrężna 6, 15. Wymiana naświetli. 20 szt. II-III kw.

4. W. Korfantego 4A, B; 9A, B, C.
Wymiana okien w maszynowni dźwigu.

6 szt. IV kw.

5. Hermana Wróbla 5. 1 szt. IV kw.

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1. Wojciecha Korfantego 9C; 4A, B.
Wymiana drzwi wejściowych do budynku.

3 szt. I/IIkw.

2. Okrężna 6, 15. 2 szt. Cały rok

VII DŹWIGI-KONSERWACJA

2.
Hermana Wróbla 6C,

Wojciecha Korfantego 2C.
Odnowienie kabiny. 2 szt. IV kw.

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

3. H. Wróbla 1-9, Korfantego 1-17. Uzdatnianie wody. 20 bud. Cały rok

4. Wszystkie nieruchomości. Odczyt i rozliczenie wodomierzy. 400 szt. Wg terminów

5. W. Korfantego 3A, B; 6A, B; 7A, B.

Wymiana wodomierzy.

6 kl. Wg terminów

6.
Hermana Wróbla 6A, B, C;
7A, B, C, D, E; 9A, B, C.

11 kl. Wg terminów

X ROBOTY INŻYNIERYJNE

1. Leśna 13. Remont chodnika wraz z wejściem do bud. 300 m2 II kw.

XI DOMOFONY-KONSERWACJA

2. Wojciecha Korfantego 4A, B; 9C.
Kapitalny remont instalacji domofonowej.

3 kl. I kw.

3. Okrężna 6, 15. 2 kl. I kw.

ciąg
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OSIEDLE „MICHAŁKOWICE”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ
TERMIN

WYKONANIA

1 2 3 4 5

I ROBOTY DEKARSKIE

1. Przyjaźni 24-26, E. Plater 21. Remont kapitalny dachu. 8 kl. I-IV kw.

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1.
Stawowa 6, Emilii Plater 21,

Wyzwolenia 8.
Remont balkonów. 128 szt. I-IV kw.

2.
Marii Dąbrowskiej 1,

Leona Kruczkowskiego 4, 6.
Remont schodów. 11 kl. II-III kw.

3. Emilii Plater 21. Zamurowanie okien piwnicznych luksferami. 18 szt. II-III kw.

4. Przyjaźni 38 – 42, E. Plater 21. Wyłożenie ścian płytkami ceramicznymi. 208 m2 II-IV kw.

5. Stawowa 5, 6, 7, 11, 11A. Wyłożenie ścian płytkami ceramicznymi. 88 m2 II-IV kw.

6. Marii Dąbrowskiej 1. Wyłożenie ścian płytkami ceramicznymi. 54 m2 II-IV kw.

III ROBOTY MALARSKIE

1. Stawowa 5, 6, 7, 11A. Malowanie klatek schodowych. 4 kl. II-IV kw.

IV ROBOTY STOLARSKIE

1. Przyjaźni 38 – 42, 26. Wymiana okien na klatkach schodowych. 580 szt. I-IV kw.

2. E. Plater 21, Wyzwolenia 6, 10. Wymiana okien na klatkach schodowych. 98 szt. I-IV kw.

3. Całe osiedle wg listy. Zwrot za wymianę okien PCV. 300 szt. I-IV kw.

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1. Emilii Plater 21. Wymiana drzwi do klatek schodowych. 2 szt. I-IV kw.

2. Przyjaźni 18 – 22, 38 – 40. Wymiana drzwi do klatek schodowych. 13 szt. I-IV kw.

3. Przyjaźni 38 -50. Remont łapaczy piłek na boisku sportowym. 50 m2 I-IV kw.

VII DŹWIGI-KONSERWACJA

2. Wyzwolenia 10B. Wymiana chwytaczy. 1 szt. II-IV kw.

3. Wyzwolenia 10A. Wymiana przeciwwagi. 1 szt. II-IV kw.

4. Wyzwolenia 6A. Wymiana przekładni. 1 szt. II-IV kw.

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1. Pocztowa 1, 9, 11, 13, 14, 15. Wymiana wodomierzy. 300 szt. I-IV kw.

2. Kościelna 12.

3. Wyzwolenia 6, 8, 10.
Likwidacja odwadniaczy poziomów  

instalacji gazu + zawory kulowe.
21

piwnic.
I-IV kw.

IX C.O. REMONTY

2. Wyzwolenia 6, 8, 10. Montaż podpionowych zaworów kulowych. 154 szt. II-III kw.

3. Wyzwolenia 6, 8, 10. Wymiana odpowietrzników. 77 szt. II-III kw.

X ROBOTY INŻYNIERYJNE

1. Emilii Plater 21.
Remont zatoki parkingowej + chodnik

+ utwardzenie terenu pod śmietnik.
160 m2 I-IV kw.

2. Przyjaźni 44 – Pocztowa 15. Remont chodnika. 70 m2 II-III kw.

3.
Przyjaźni 46, Stawowa 11,

Kościelna 36.
Remont chodnika. 240 m2 II-III kw.

4. Przyjaźni 8 – plac zabaw. Remont chodnika. 130 m2 II-III kw.

5. Przyjaźni 42 – 44. Remont parkingu. 100 m2 II-III kw.

6. Całe osiedle. Remont nawierzchni asfaltowej.
wg

zgło-
szeń.

I-IV kw.

7.
Leona Kruczkowskiego 6,

Wyzwolenia 8 -10.
Remont parkingu wg projektu. 500 m2 II-III kw.
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XI DOMOFONY-REMONTY

1. E. Plater 21, Przyjaźni 38 – 42. Wymiana kaset. 10 kl. I-IV kw.

OSIEDLE „MŁODYCH”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ
TERMIN

WYKONANIA

1 2 3 4 5

I ROBOTY DEKARSKIE

1. al. Młodych 4-5, ZHP 11. Remont kapitalny dachu oraz maszynowni. 621 m2 I-II kwartał

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1. al. Młodych 12-13-14-15. Remont parterów. 352 m3 I kwartał

2.
Franciszka Zubrzyckiego 1-2-3,

Szarych Szeregów 1.
Remont parterów. 234 m2 I/IV kwartał

3.
Szarych Szeregów 1-2-3-4,

Jana N. Stęślickiego 1-2.
Stawianie ścianek przy wymianie okien. 6 kl. Cały rok

4. Jana N. Stęślickiego 3-4-5-6. Stawianie ścianek przy wymianie okien. 4 kl. Cały rok

5. ZHP 5-6, Al. Młodych 14-15. Remont balkonów.
II-III kw. wg 
uzgodnień

6. Walerego Wróblewskiego 2-4. Założenie kratek wentylacyjnych. 2 kl. I kwartał

7. Niepodległości 26-28, 22-24. Założenie kratek wentylacyjnych. 4 kl. I kwartał

III ROBOTY MALARSKIE

1.
Walerego Wróblewskiego 2-4,

Boh. Westerplatte 4-6.
Malowanie klatek schodowych. 4 kl. I/IV kwartał

2.
Sz. Szeregów 1,  

F. Zubrzyckiego 1.
Malowanie klatki schodowej. 2 kl. IV kwartał

3. Al. Młodych 8. Malowanie klatki schodowej. 1 kl. IV kwartał

IV ROBOTY STOLARSKIE

1. al. Młodych 12, 13, 14, 15. Wymiana okien na klatkach schodowych. 17 szt. II kwartał

2.
Szarych Szeregów 1-2,

Franciszka Zubrzyckiego 1-2-3.
Wymiana okien na klatkach schodowych. 32 szt. IV kwartał

4. Całe osiedle Zwroty za okna wnioski z 2003 r. 601 Cały rok

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1.
al. Młodych 10, 11,  

12, 13, 14, 15.
Wymiana skrzynek pocztowych. 192 szt. II kwartał

2. Sz. Szeregów 1-2-3-4, ZHP 1-2-3. Wymiana skrzynek pocztowych. 222 szt. II kwartał

3. Franciszka Zubrzyckiego 1-2-3. Wymiana skrzynek pocztowych. 90 szt. IV kwartał

4. Niepodległości 22-24, 30-32. Wymiana skrzynek pocztowych. 120 szt. II-IV kw.

5. Całe osiedle. Naprawa szuflad zsypowych, zjazdów na wózki. Cały rok

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. al. Młodych 10-11-12-13-14-15. Remont oświetlenia klatki schodowej. 6 kl. I kwartał

2. ZHP 7-11, Wróblewskiego 2-4. Remont oświetlenia klatki schodowej. 4 kl. I-IV kwartał

3.
Szarych Szeregów wjazd  

w kierunku Centrum Kultury.
Wymiana słupów oświetleniowych. 8 szt. III kwartał

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1.
Niepodległości 26-28, 30-32,
W. Wróblewskiego 2-4, 6-8.

Wymiana wodomierzy c.w.u i zimnej wody wraz z li-
kwidacją wężyków.

488 szt. I-II kwartał

2. Walerego Wróblewskiego 2-4. Wymiana pionu c.w.u i zimnej wody. 2 kl. I kwartał

3. pl. Skrzeka-Wójcika 5A, B. Wymiana pionu c.w.u. 2 kl. I kwartał

ciąg
 d
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X ROBOTY INŻYNIERYJNE

1. Jana N. Stęślickiego 5-6. Remont wejść do zsypów oraz klatek schodowych. 2 kl. III kwartał

2. Jana N. Stęślickiego 5-6. Wymiana nawierzchni jezdni. 520 m2 III kwartał

3. ZHP 3 - tył budynku. Remont chodnika przy placu zabaw. 125 m2 II kwartał

4. Całe Osiedle.
Uzupełnienie ubytków po zimie w jezdniach i chod-

nikach.
II kwartał

XII DOMOFONY - KONSERWACJA - REMONTY

2. Niepodległości 26-28. Wymiana kaset. 2 kl. I kwartał

3.
Walerego Wróblewskiego 6-8,

Skrzeka i Wójcika 5A, B.
Wymiana kaset. 4 kl. I kwartał

OSIEDLE „WĘZŁOWIEC”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ
TERMIN

WYKONANIA

1 2 3 4 5

I ROBOTY DEKARSKIE

1. Wł. Jagiełły 33C; 9C; 25B.
Remont pokrycia z zastosowaniem papy termo-

zgrzewalnej i wentylacyjnej.

600 m2 II/III kw.

2. Grunwaldzka 3 B, C. 400 m2 I kw.

3. Jana Polaczka 6 A, B. 360 m2 II kw.

4. Wg rejestru zgłoszeń.
Uszczelnianie spoin płyt, mocowanie blach dylata-
cyjnych, kratek wentylacyjnych oraz montaż odstra-

szaczy przeciw gołębiom metodą alpinistyczną.

Wg po-
trzeb.

I-IV kw.

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1.
Wł. Jagiełły 25, 27, 29, 31, 33;

Jana Polaczka 2, 4, 6, 8.
Montaż nowych skrzynek pocztowych na klatkach.

587 
mieszkań.

I kw.

2. Wg zgłoszeń lokatorów. Naprawa i uszczelnienie balkonów. 20 szt. II, III kw.

3. Jana Polaczka 4A, B.
Remont elewacji (naprawa tynków, zabezpiecze-

nie ścian ceglanych, malowanie elewacji, daszków 
i obróbki blacharskiej).

2 kl.
II kw.

4.
Wł. Jagiełły 1, 7. Remont parterów – wyłożenie ścian i podłóg 

płytkami klinkierowymi + ewent. wymiana II drzwi 
wejściowych oraz drzwi do piwnic.

7 kl. II kw.

Grunwaldzka 2. 4 kl. III kw.

5. Jana Polaczka 2, 6.
Likwidacja naświetli na klatkach schodowych i za-

stąpienie ich oknami z PCV.
4 kl. II kw.

6. Grunwaldzka 2A, B, C, D.
Roboty wykończeniowe i obróbka balkonów na 

docieplanej ścianie balkonowej.
4 kl.

II kw.

7 Władysława Jagiełły 7. Remont balkonów. 87 szt.

III ROBOTY MALARSKIE

1.

Wróblewskiego 26A, B, C; 28A, B 
strona wschodnia (od ulicy).

Wniosek Zebrania Grupy Człon-
kowskiej z 27. 04. 2006 r.

Malowanie elewacji frontowej, usuwanie starej  
powłoki malarskiej, naprawa obrzeży balkonów 

i spoinowaniem styków płyt.

5 kl.
800 m2 II kw.

2.
Walerego  

Wróblewskiego 30A, B; 32.
Malowanie klatek wraz z piwnicami i modernizacją 

wiatrołapów.
3 kl. I-II kw.

3. Wł. Jagiełły 1A, B, C; 7A, B, C, D. Malowanie klatek, piwnic i pomieszczeń 
maszynowni oraz remont wiatrołapów.

7 kl. II -III kw.

4. Grunwaldzka 2A, B, C, D. 4 kl. III-IV kw.

IV ROBOTY STOLARSKIE

1. Wg złożonych wniosków. Dopłaty wymiana okien w mieszkaniach. 250 szt. I-IV kw.

2.

Budynki docieplane  
(ściany balkonowe):  

Wł. Jagiełły 1A, B, C; 7A, B, C, D; 
Grunwaldzka 2A, B, C, D.

Demontaż okien piwnicznych,
zastąpienie ich luksferami.

35 szt.
20 szt.

II-III kw.
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V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1.
Władysława Jagiełły 3, 9, 11,  

Grunwaldzka 4.
Remont skrzynek gazowych na elewacjach. 15 szt. II kw.

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1.
Wł. Jagiełły 37B, C,

Grunwaldzka 3C, D, E, F.
Wymiana pionów ciepłej i zimnej wody wraz  

z wymianą wodomierzy.
18 pionów I-III kw.

2. Wł. Jagiełły 27A, B, C, D.
Wymiana poziomów ciepłej i zimnej wody

oraz cyrkulacji.
4 kl. II-III kw.

3. Grunwaldzka 6A, B, C. Wymiana poziomu zimnej wody. 3 kl. II-III kw.

4.
Wł. Jagiełły 33D, E; 39D, E,
Grunwaldzka 2C, D, 4A, B.

Remont suchych pionów na klatkach,  
przystosowanie do zaleceń Straży Pożarnej.

4 kl.
4 kl. II-III kw.

X ROBOTY INŻYNIERYJNE

1.
Wł. Jagiełły 7A.

Wniosek lokatorów.
Remont parkingu na skwerze. 500 m2 III kw.

2. Wg potrzeb. Cząstkowy remont dróg osiedlowych. 600 m2 I-IV kw.

OSIEDLE „BAŃGÓW”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ
TERMIN

WYKONANIA

1 2 3 4 5

I ROBOTY DEKARSKIE

1.
Marii Skłodowskiej-Curie 49,
Karola Szymanowskiego 7.

Całkowita wymiana pokrycia dachu  
– system pap termozgrzewalnych.

290 m2 II kw.

2. Całość.
Wg potrzeb częściowe naprawy pokrycia  

wejść do budynków.
I-IV kw.

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1. Całość – wg potrzeb.
Uszczelnianie złącz płyt elewacyjnych

– wg potrzeb.
300 mb II-III kw.

2.
Wł. Reymonta 2, 4, 6, 8, 10, 12,
Marii Skłodowskiej-Curie 1, 3, 5, 
47, 57, 59, 77, 79A, 79B, 83, 85.

Remont parterów – wyłożenie płytkami klinkierowy-
mi elewacji przed wejściem do klatek schodowych.

17 kl. II-III kw.

3. Wł. Reymonta 2, 4, 6, 8, 22. Remont schodów – wejścia do budynku. 5 kl. II kw.

4. Całość – wg listy. Remont balkonów wg listy. II-III kw.

5. Całość. Montaż rynien odpływowych.
wg

zgłoszeń.
II-III kw.

III ROBOTY MALARSKIE

1. Marii Skłodowskiej-Curie 57, 59.
Malowanie klatek schodowych, piwnic,  

wejść do budynków.
2 kl. I-II kw.

2.
Wł. Reymonta 2, 4, 6, 8, 10, 12,
Marii Skłodowskiej-Curie 1, 3, 5.

Malowanie wejść do budynków. 9 kl. II kw.

IV ROBOTY STOLARSKIE

1. Całość. Wymiana okien – wg listy. 115 szt. I-IV kw.

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1. Wg częściowych wpłat lokatorów. Montaż zadaszeń balkonów – wg wpłat. 2 szt. I-IV kw.

2. Całość. Naprawa zadaszeń balkonów – wg potrzeb. I-IV kw.

3. Całość. Remont balustrad balkonów – wg zgłoszeń. 13 szt. I-IV kw.

4.
Marii Skłodowskiej-Curie 77, 79A, 

79B, 83, 85.
Wymiana drzwi wejściowych. 5 szt. II kw.

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1. Całość.
Zimna i ciepła woda  

– wg potrzeb wymiana poziomu, pionu.
I-IV kw.

2. Władysława Reymonta 14-36. Legalizacja wodomierzy. 352 szt. I-IV kw.
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Dostrzegam głównie pozytywne zmiany
Rozmawiamy z Janem Dudkiem, przewodniczącym Rady Osiedla „Chemik”

„Moja Spółdzielnia”: 
W WYNIKU OSTATNICH WY-
BORÓW DO RADY OSIEDLO-
WEJ ZMIENIŁ SIĘ W ZNACZĄ-
CYM STOPNIU JEJ DOTYCHCZA-
SOWY SKŁAD. JAK UKŁADA SIĘ 
PAŃSTWA DOTYCHCZASOWA 
WSPÓŁPRACA?

Jan DUDEK: Faktycznie, 
odbyte wiosną ubiegłego ro-
ku wybory do samorządu 
osiedlowego doprowadzi-
ły do sytuacji, że blisko po-
łowa jego członków to no-
we osoby, dla których pra-
ca społeczna na tym polu 
jest inspirującym doświad-
czeniem. Te zmiany wyni-
kły z kilku powodów. Jed-
nym z nich było to, że pod-
czas ostatniej kadencji ode-
szli od nas na zawsze dwaj 
wieloletni i zasłużeni działa-
cze społeczni oraz decyzja 
o rezygnacji z tej formy ak-
tywności przez kolejne oso-
by na rzecz innej działalno-
ści, jaką są problemy mia-
sta. Przyjęliśmy więc ten de-
mokratyczny wybór miesz-
kańców z dużym szacun-
kiem i traktujemy tę kaden-
cję jako kolejne wyzwanie 
dla zdynamizowania prac 
na rzecz poprawy komfortu 
zamieszkania na tym osie-
dlu. Moje pierwsze wraże-
nie jest bardzo pozytywne, 
gdyż można odczuć, że no-
wi członkowie Rady Osiedla 
chcą wiele zrobić dla nasze-
go osiedla. Musimy jednak 
stanowić zgrany kolektyw 
i dlatego wydaje mi się, że 
potrzebujemy jeszcze tro-
chę czasu, aby dobrze się 
zgrać i wypracować wspól-
ną, optymalną dla osiedla li-
nię działania. 

- WYGLĄDA TO NA MIESZANI-
NĘ DOŚWIADCZENIA I ŚWIEŻE-
GO SPOJRZENIA NA PROBLEMY 
OSIEDLA. PAN CHYBA REPRE-
ZENTUJE TĘ PIERWSZĄ LINIĘ...

- Wynika to przede wszyst-
kim z mojego wieloletnie-
go zaangażowania w dzia-
łalność społeczną na rzecz 
Siemianowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej i jej miesz-
kańców. W Radzie Osie-
dla „Chemik” pełnię już szó-
stą kadencję funkcję prze-

wodniczącego RO, a dzia-
łam w tym gremium od 1980 
roku.

Ponadto, w latach 1996 
–2008 byłem członkiem Ra-
dy Nadzorczej, w której peł-
niłem funkcję przewodniczą-
cego Komisji Gospodarki 
Zasobami Mieszkaniowymi 
RN. Zdobyte w ten sposób 
doświadczenie pozwala mi 
z jednej strony na realistycz-
ne spojrzenie na możliwo-
ści dokonywania zmian do-
tyczących poprawy warun-
ków zamieszkania na osie-
dlu „Chemik”, a z drugiej nie 
pełniłbym po raz kolejny tej 
zaszczytnej funkcji, gdyby 
nie towarzysząca mi stale 
wola działania i chęć ulep-
szania wizerunku naszego 
osiedla.

- JAKIE SĄ W OSTATNIM CZA-
SIE NAJWAŻNIEJSZE DOKONANIA 
RADY OSIEDLA?

- Poza działalnością sta-
tutową wykonaliśmy sze-
reg znaczących dla osie-
dla prac. Przede wszyst-
kim na bardzo zaawanso-
wanym etapie jest zgłoszo-
ny przez mieszkańców po-
stulat likwidacji pylących to-
pól. Doprowadziliśmy do li-
kwidacji dzikiego wysypiska 
śmieci w rejonie Domu Kul-
tury „Chemik” i wybudowa-
no w tym miejscu parking 

samochodowy dla ponad 
100 samochodów. W ubie-
głym roku oddaliśmy też dłu-
go oczekiwany, zwłaszcza 

przez najmłodszych miesz-
kańców osiedla, nowocze-
sny plac zabaw znajdujący 
się przy ul. Walerego Wró-
blewskiego.

„Gorącym tematem” dla 
wielu mieszkańców, a tym 
samym dla naszej Rady, 
jest realizacja programu ter-
momodernizacji budynków 
mieszkalnych. Spotykamy 
się z postulatami przyspie-
szenia jego realizacji, ale 
nie jest to możliwe ze wzglę-
du na problemy finansowe 
z tym związane. Tym bar-
dziej, że w ostatnim roku wy-
raźnie wzrósł koszt realizacji 
dociepleń. Uważam jednak, 
że ten trudny moment mamy 
już za sobą i do 2010 roku 
uda nam się zakończyć pro-
gram modernizacji budyn-
ków na naszym osiedlu. In-
ną kwestią jest „Rynek Byt-
kowski”, ale na jego temat 
ukazało się tak wiele, naj-
częściej pochlebnych infor-
macji, że nie chciałbym ich 
w tym miejscu powtarzać.

- POROZMAWIAJMY WIĘC 
O PLANACH NA PRZYSZŁOŚĆ, 
GDYŻ ONE Z PEWNOŚCIĄ NAJ-
BARDZIEJ INTERESUJĄ MIESZ-
KAŃCÓW.

- Faktycznie plany na naj-
bliższy rok i kolejne lata są 
bardzo ambitne. Prioryte-
tem jest oczywiście dokoń-

czenie programu termomo-
dernizacji na osiedlu. W pla-
nach mamy przekształcenie 
byłego asfaltowego boiska 
znajdującego się na pla-
cu pomiędzy ul. Niepodle-
głości a ul. Alfonsa Zgrzeb-
nioka, gdzie przed laty od-
bywały się festyny osiedlo-
we, w teren rekreacyjno-wy-
poczynkowy. Ponadto, za-
mierzamy dokończyć prace 
związane z wymianą drze-
wostanu i w miejsce usunię-
tych topól nasadzić niskie 
drzewa szlachetniejszych 
gatunków. Wbrew pozorom 
są to prace dosyć kosztow-
ne, więc będziemy je konty-
nuować przez najbliższe kil-
ka lat.

Z kolei dla młodzieży pla-
nujemy wybudowanie w peł-
ni profesjonalnego boiska 
sportowego do siatkówki – 
projekt ten jest na etapie 
wykonywania dokumenta-
cji – zaś dla emerytów bę-
dziemy mieć pewnego ro-
dzaju niespodziankę. W po-
bliżu Rynku Bytkowskiego 
na wiosnę br. ma powstać 
pierwsze w mieście boisko 
do gry BOULES, przezna-
czone dla emerytów szuka-
jących ruchu na wolnym po-
wietrzu. Jest to prosta gra 
oparta na rzutach metalowy-
mi kulami, popularna w wie-
lu krajach, a szczególnie we 
Francji. Liczymy na to, że 
przyjmie się ona również na 
naszym terenie. I ostatni du-
ży na ten moment ważny 
projekt dla osiedla, to konty-
nuacja modernizacji dwóch 
istotnych traktów pieszych 
nazwanych Aleją Szkolną 
i Kościelną.

Z pewnością wielu miesz-
kańców osiedla zauważyło 
też wznowienie prac zwią-
zanych z odnowieniem ele-
wacji od zachodniej strony 
budynku przy ul. Wróblew-
skiego 67. Chcemy w tym 
roku dokończyć jego od-
nowienie. Jest to miejsce, 

ciąg dalszy na str. 17
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Drożeją śmieci
Śmieci wytwarzamy coraz więcej, a ponoć daleko nam jeszcze do najbardziej rozwiniętych krajów. To zdanie 

obrazuje jedynie miejsce, w jakim się znajdujemy, bo to że śmieci produkujemy jest wiadomym, to że gdzieś je 
musimy wyrzucić też jest zrozumiałym samo przez się. Najczęściej nasze myślenie o pozbyciu się odpadów koń-
czy się na komorze zsypowej bądź osiedlowym śmietniku. Później temat przestaje nas interesować, chyba że po-
jemniki nie są opróżniane i coś nam zaczyna brzydko pachnieć pod nosem. To nasze, całkowicie zrozumiałe, za-
przestanie interesowania się śmieciami jest zaś dopiero początkiem ich dalszej drogi. Drogi, która kosztuje.

Szczególnie to ostatnie stwierdzenie 
przestaje się nam podobać z chwilą, 
gdy rosną koszty usuwania tego co 
sami wyrzucamy coraz więcej. 
Stąd też tak ważnym jest segre-
gowanie śmieci już w mieszka-
niu tak, by na wysypiska trafiało 
ich jak najmniej, bo koszty skła-
dowania rosną i rosnąć będą. 
W tym miejscu ogromne

słowa uznania dla 
wszystkich mieszkańców,
bo systematycznie rośnie ilość 

zbieranych odpadów w specjal-
nie do tego celu przeznaczo-
nych pojemnikach. Dzielenie od-
padów na szkło, plastik, makula-
turę weszło nam już w krew. Se-
gregowanie odpadów też jednak pocią-
ga za sobą koszty, które minimalizowane 
są przez sprzedaż odzyskanych surow-
ców zaś docelowo winny przynieść jakiś 
niewielki dochód. Tu jednak pojawił się 
ostatnio ogromny problem: załamał się 
całkowicie odbiór poselekcjonowanych, 
wyczyszczonych i sprasowanych odpa-
dów i powoli nie ma co z nimi zrobić.

Te w telegraficznym skrócie, bar-
dzo ogólnikowo wymienione zagad-
nienia składające się na śmieci, jakie 
każdy z nas, każdego dnia produkuje 
były pochodną bardzo interesujące-
go spotkania czterech Prezesów Sie-
mianowickich Spółdzielni Mieszkanio-
wych z szefostwem siemianowickie-
go MPGKiM sp. z o.o., jakie 30 grud-
nia ub.r. odbyło się w siedzibie Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Jego celem nie było jednak debato-
wanie o meandrach gospodarki odpada-
mi komunalnym i ich utylizacją lecz

negocjowanie nowej ceny  
wywozu śmieci.

Bezpośrednim powodem wzrostu, jak 
mówiono, jest wprowadzenie Rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów z 6 czerwca 
2007 r., tzw. opłaty marszałkowskiej czyli 
opłaty za korzystanie ze środowiska. Jesz-
cze nie tak dawno wynosiła ona ok. 16 zł 
za tonę śmieci złożoną na wysypisku, a od 
1 stycznia br. kwota ta rośnie do 100 zł. 
Środki uzyskane z tej opłaty mają finanso-
wać nowoczesne systemy zagospodaro-
wania i unieszkodliwiania odpadów.

Podczas spotkania, w związku z ko-
niecznością ustalenia nowej ceny za 
wywóz śmieci, poruszono również

proceder podrzucania odpadów
do osiedlowych kontenerów, co sta-

je się nagminne i o czym mieszkań-
cy coraz częściej informują domagając 
się podjęcia zdecydowanych kroków 
przeciwdziałających takiemu procede-
rowi. W tym kontekście, a także w od-
niesieniu do innych aspektów śmiecio-
wego dylematu, mówiono o potrzebie 

większego włączenia się miasta w ca-
łościowe rozwiązanie rosnącego zjawi-
ska. Za gospodarkę odpadami, co jest 
zadaniem własnym gminy, odpowia-
da bowiem miasto i jego władze, służ-
by winny bardziej aktywnie uczestni-
czyć w znalezieniu maksymalnie spra-
wiedliwego, rozkładającego równomier-
nie koszty na wszystkich mieszkańców 
rozwiązania. Jedną z takich możliwo-
ści jest
wprowadzenie podatku od śmieci,
który przyjęty przez miasto pozwo-

liłby na pełną kontrolę wnoszonych 
opłat, poprawił wpływy i umożliwił zra-
cjonalizowanie kosztów. Szkoda tyl-

ko, że mimo wysłanego odpowiednio 
wcześniej zaproszenia, nikt z miasta 
nie był obecny, co skwitowano stwier-

dzeniem, że chyba dla gmi-
ny jest to zagadnienie drugo-
rzędne.

Wróćmy do negocjacji.
Strukturę kosztów wywozu 

i segregacji śmieci, obrazując 
ją różnymi wyliczeniami, przed-
stawił Andrzej Prochota, pre-
zes MPGKiM, wyjaśniając że 
siemianowiczanie płacili za wy-
wóz śmieci jedną z najniższych 
stawek w województwie. Dodał 
przy tym, że przyjęty do rozli-
czenia ryczałt 1,5 m3 na oso-
bę rocznie jest za mały, bo po-

mimo spadku ilości mieszkańców wzro-
sła ilość wywożonych śmieci. Zapropo-
nowana przez niego cena wywozu nie 
została zaakceptowana, chociaż ne-
gocjujący byli zgodni, iż cena ta musi 
ulec zmianie. Kwestią otwartą była wy-
sokość podwyżki. Rozpoczęło się szu-
kanie wspólnego mianownika. Bardzo 
aktywny w dążeniu do minimalizowania 

wzrostu stawki był Zbigniew Lek-
ston, prezes SSM. W efekcie prze-
różnych przeliczeń i zbijania groszy 
przyjęto, że nowa stawka za wywóz 
śmieci wynosić będzie brutto 7,04 
zł/osobę/miesiąc. Tym samym 
koszt wywozu śmieci na mieszkań-
ca wzrósł o 1,60 zł (było 5,44 zł) 
czyli o 29%. Nowa stawka w SSM 
obowiązywać będzie od 1 lutego br.

W spotkaniu uczestniczyli:
- Adelajda Chawińska, prezes Spół-

dzielni Mieszkaniowej „Michał”,
- Dariusz Ciosek, prezes Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Siemion”,
- Zbigniew Michalski, prezes Spół-

dzielni Mieszkaniowej „FABUD”,
- Franciszek Stasiak, kierownik 

Działu Oczyszczania MPGKiM.
Niezależnie od określenia nowej ce-

ny wywozu śmieci Zarząd SSM ustalił 
z MPGKiM nowe dni do wywozy przed-
miotów wielkogabarytowych, za wyjąt-
kiem gruzu po przeprowadzanych re-
montach. Jego wywóz każdy remontu-
jący winien załatwić indywidualnie.

 Piotr Sowisło

7,04 zł/osobę/miesiąc    7,04 zł/osobę/miesiąc

Przedmioty wielkogabarytowe z miejsc
wyznaczonych na osiedlach  

usuwane będą w dni:
„Michałkowice” – poniedziałek,
„Bańgów” – poniedziałek,
„Centrum” – poniedziałek,
„Chemik” – wtorek,
os. im. Juliana Tuwima – wtorek
„Węzłowiec” – środa,
„Młodych” – środa.
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O tym, że nie lada problem do rozstrzygnięcia będzie miał Trybunał Konstytucyjny rozpatrując zgodność 
z Konstytucją RP niektórych zapisów znowelizowanej w 2007 roku ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 

było wiadomo od dawna, bowiem już na etapie uchwalania ustawy liczne zastrzeżenia, co do opracowywanych 
zapisów zgłaszali prawnicy i praktycy spółdzielczy. Wtedy te ostrzegawcze i apelujące o rozsądek głosy pomija-
no. Teraz po wyroku Trybunału widać, że były one zasadne.

Pisząc te słowa mamy świadomość, 
że wiele osób, szczególnie najbardziej 
zainteresowanych wyodrębnieniem za 
przysłowiową złotówkę, będzie dowo-
dzić, że dobrze iż uchwalono takie pra-
wo. Nie będziemy wdawać się w dys-
puty na ten temat bowiem 
rzecz nie w tym czy przyję-
te rozwiązanie jest na rękę 
grupie ludzi – nawet znacz-
nej ilościowo – lecz w tym, 
by organa władzy respekto-
wały prawo. Dodajmy pra-
wo najważniejsze, bo za-
pisane w Konstytucji, którą 
onegdaj

przyjęliśmy 
w referendum.

Istotą jest bowiem to, że 
dokonanie wyłomu w tak 
zasadniczych kwestiach jak 
zapisy konstytucyjne za-
chęca do tworzenia kolej-
nych aktów prawnych nieli-
czących się z Konstytucją, a to już tyl-
ko krok do anarchii. Jaki np. to problem 
uchwalić ustawę odbierającą to co jest 
czyjąś własnością skoro w majesta-
cie prawa jesteśmy świadkami takiego 
działania. Że to niby niemożliwe? że 
będzie niezgodne z Konstytucją?

Znowelizowana w 2007 roku usta-
wa o spółdzielniach mieszkaniowych 
jest jaskrawym przykładem potwier-
dzającym opinie specjalistów prawni-
ków, że władza ustawodawcza, Sejm 
tworzy coraz gorsze prawo, tworzy bu-
ble prawne, których konsekwencje są 
daleko idące. Tworzy prawo dla do-
raźnych politycznych interesów jakiejś 
rządzącej w danym czasie partii. Przy-
pomnijmy, że o jakości ustawy świad-
czy i to, że już na wstępie jej obowią-
zywania Sąd rejonowy w Siemiano-
wicach Śl. de facto zablokował wyod-
rębnianie mieszkań z powodu, zda-
niem sądu, złego ustalenia nierucho-
mości w SSM.

Zawarte we wstępie stwierdzenie, że 
Trybunał miał problem nie zostało

wzięte z sufitu,
bo do czasu rozpatrzenia zawarto 

dziesiątki tysięcy aktów notarialnych, 
dokonano wpisów do Ksiąg Wieczy-
stych, a ileś tysięcy osób w całym kra-

ju jeszcze czeka w kolejce do nota-
riusza. Nic więc dziwnego, że wyrok 
wychodzący naprzeciw ich oczekiwa-
niom budzi kolejne niejasności, bo jak 
rozumieć, zapis, że coś co niezgod-
ne z Konstytucją obowiązuje jeszcze 

rok, skoro inny ustawowy zapis tra-
ci natychmiast swą moc, a jego do-
tychczasowe skutki muszą być znie-
sione – karanie za niedotrzymanie ter-
minu. Co znaczy zdanie, że na odro-
czenie wejścia w życie wyroku miała 
wpływ ochrona interesów w toku (zło-
żone stany faktyczne oraz poniesione 
nakłady finansowe). Czy należy rozu-
mieć, że wszystkie nowe sprawy wiąże 
już wyrok? Tu zdania są podzielone. 

Przypomnijmy też, że do TK wpłynęły 
dwa bardzo zbieżne wnioski: grupy po-
słów i Rzecznika Praw Obywatelskich 
o stwierdzenie zgodności z ustawą za-
sadniczą kilkunastu artykułów tej usta-
wy. Niezależnie od nich m.in. sąd w Ło-
dzi skierował do Trybunału pytania praw-
ne o zgodność zapisów ustawy z naj-
wyższym aktem prawnym, bo miał orze-
kać w budzącej wątpliwości sprawie.

RPO pod koniec października ub.r. 
swój wniosek wycofał, a TK jako pierw-
szymi zajął się sądowymi pytaniami. 
Jak ogromną wagę do ich rozpatrzenia 
przywiązał Trybunał najlepiej świad-
czy fakt, iż orzekał on w pełnym skła-
dzie. Jak złożone było to zagadnie-
nie świadczą natomiast zdania odręb-
ne kilku sędziów. Zdania odrębne doty-
czyły całości wyroku bądź jego części.

17 grudnia 2008 r.
Trybunał Konstytucyjny rozpoznał 

(Sygn. akt P 16/08) połączone pyta-
nia prawne sądu rejonowego dla Ło-
dzi-Śródmieścia w Łodzi dotyczące za-
sad zawierania umów o przeniesie-

nie własności lokalu przez 
spółdzielnie mieszkaniowe. 
Kontrolę konstytucyjności 
zainicjowały pytania praw-
ne przedstawione Trybu-
nałowi przez sąd grodzki, 
który miał orzekać o ukara-
niu członków zarządu spół-
dzielni mieszkaniowej, na 
podstawie art. 272 ustawy 
o spółdzielniach mieszka-
niowych (u.s.m.) (oraz art. 8 
ust. 2 ustawy zmieniającej 
z czerwca 2007 r.). Zgod-
nie z tymi przepisami człon-
kowie zarządu spółdzielni 
(a także pełnomocnicy, pro-
kurenci, syndycy, likwida-

torzy) podlegają karze, jeśli „dopusz-
czają do tego, że spółdzielnia nie za-
wiera umowy o przeniesienie własno-
ści lokalu”. Regulacje dotyczące ta-
kich umów zawierają art. 12 ust. 1 oraz 
art. 1714 ust. 1 u.s.m., wprowadzone 
ustawą zmieniającą z czerwca 2007 r. 
Te ostatnie przepisy zobowiązują spół-
dzielnię do ustanowienia własności dla 
osób mających lokatorskie i własno-
ściowe prawo do lokalu, formułując 
tym samym obowiązek zawarcia umo-
wy umacniającej tytuł władania loka-
lem spółdzielczym. Zaskarżone przepi-
sy określają warunki umowy (swoboda 
stron co do ułożenia treści umowy była 
wyłączona). Ustawa określa też (art. 12 
ust. 11 i art. 1714 ust. 11 u.s.m.) trzymie-
sięczny termin do zawarcia umowy. 
Czas ten był krótki, nawet w przypad-
ku podejmowania uchwał o przedmio-
cie odrębnej własności. 

Trybunał uznał, że zaskarżone prze-
pisy, przewidujące ukaranie członków 
zarządu spółdzielni za dopuszczenie 
do niezawarcia obligatoryjnych umów 
uwłaszczających, są niekonstytucyjne.

Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytu-
cyjnego powoduje depenalizację* czy-
nów, z powodu których toczą się postę-
powania karne. To zobowiązuje orga-

nie własności lokalu przez 
spółdzielnie mieszkaniowe. 
Kontrolę konstytucyjności 
zainicjowały pytania praw-
ne przedstawione Trybu-
nałowi przez sąd grodzki, 
który miał orzekać o ukara-
niu członków zarządu spół-
dzielni mieszkaniowej, na 
podstawie art. 27
o spółdzielniach mieszka-
niowych (u.s.m.) (oraz art. 8 
ust. 2 ustawy zmieniającej 
z czerwca 2007 r.). Zgod-
nie z tymi przepisami człon-
kowie zarządu spółdzielni 
(a także pełnomocnicy, pro-
kurenci, syndycy, likwida-

 tym, że nie lada problem do rozstrzygnięcia będzie miał Trybunał Konstytucyjny rozpatrując zgodność 

Niezgodne z Konstytucją RP
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ny ścigania i wymiaru sprawiedliwości 
do umorzenia postępowania. Dotyczy to 
zarówno spraw, w których zadano kon-
kretne pytania prawne, jak i wszystkich 
spraw już zawisłych w sądach, a tak-
że spraw, w których toczy się postępo-
wanie przedsądowe. W wypadku osób, 
którym już wymierzono karę na pod-
stawie konstytucyjnie zdyskwalifikowa-

nych przepisów, zachodzi konieczność 
wznowienia postępowania. Niejako przy 
okazji sąd zadający pytanie zwrócił się 
do Trybunału o zbadanie innych zapi-
sów ustawy określających warunki prze-
kształcania mieszkań spółdzielczych.

Za niekonstytucyjną Trybunał uznał 
także

samą dopuszczalność
uwłaszczenia spółdzielców na majątku 

spółdzielni na warunkach wskazanych 
w zaskarżonych przepisach ustawy. 
Uwłaszczenie to odbywa się bez zgo-
dy organów spółdzielczych, jego warun-

ki są określone ustawowo, a zatem nie 
ma tu możliwości uwzględnienia woli sa-
mej spółdzielni (spółdzielców), wyrażo-
nej w statucie czy uchwale. Takie wkra-
czanie w stosunki własnościowe spół-
dzielni w dotychczasowym orzecznic-
twie TK zostało uznane za nieproporcjo-
nalne wkroczenie w konstytucyjnie chro-
nione prawa, czyli ustawodawca ograni-

czył ochronę własności spółdzielni.
Konstytucja (art. 75) mówi o „popie-

raniu działań obywateli zmierzających 
do uzyskania własnego mieszkania”. 
Ten przepis nie daje jednak samoist-
nego prawa ani do żądania mieszka-
nia od władzy publicznej lub jakiego-
kolwiek innego podmiotu, ani nie prze-
sądza o tym, 

że „własne mieszkanie”  
oznacza posiadanie mieszkania  

„na własność”.
 Zaskarżone przepisy uprawniały 

osoby mające zaspokojoną potrze-

bę mieszkaniową do umocnienia tytu-
łu do zajmowanego mieszkania przez 
nabycie własności. W wyniku prze-
właszczenia spółdzielnia traci wła-
sność (prawo chronione konstytucyj-
nie), bez stosownego ekwiwalentu, na 
rzecz osób (niekoniecznie członków 
spółdzielni), którym prawo wykupu 
przyznaje ustawa zwykła. Takie wkro-

czenie w prawo własności chronione 
konstytucyjnie narusza w niepropor-
cjonalny sposób art. 64 konstytucji.

Przez rok przepisy wymienione 
w punktach 1-4 będą nadal obowią-
zywały. Na odroczenie wejścia w ży-
cie wyroku w tym zakresie miała wpływ 
ochrona interesów w toku (złożone 
stany faktyczne oraz poniesione na-
kłady finansowe).

Wyrok jest ostateczny, a jego sen-
tencja podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Ustaw.

Niekonstytucyjne przepisy o przekształceniach własnościowych  
w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

Zakwestionowany przepis
Przepis konstytucji, 

z którym nie jest zgodny

Art. 12 ust. 1 
u.s.m.

Na pisemne żądanie lokatora spółdzielnia ma obowiązek 
zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokona-
niu przez niego spłaty przypadających na lokal części kosz-
tów budowy wraz z odsetkami, nominalnej części umorze-
nia kredytu lub dotacji, gdy spółdzielnia korzystała z pomo-
cy państwowej i spłaty zadłużenia z tytułu bieżących opłat

Z art. 64 ust. 2 i 3 (Własność, inne pra-
wa majątkowe oraz prawo dziedzi-
czenia podlegają równej dla wszyst-
kich ochronie prawnej. Własność mo-
że być ograniczona tylko w drodze 
ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie 
narusza ona istoty prawa własności) 
w związku z art. 21 ust. 2 konstytucji 
(Wywłaszczenie jest dopuszczalne je-
dynie wówczas, gdy jest dokonywane 
na cele publiczne i za słusznym od-
szkodowaniem)

Art. 1714 ust. 1 Na pisemne żądanie osoby, której przysługuje spółdziel-
cze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia ma obo-
wiązek zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po 
dokonaniu przez niego spłaty przypadających na lokal czę-
ści kosztów budowy wraz z odsetkami i spłaty zadłużenia 
z tytułu bieżących opłat

Art. 12 ust. 11
i art. 1714 ust. 11 

Spółdzielnia zawiera umowę o przeniesienie własności lo-
kalu w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku, 
chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany, stan 
gruntów, nie ma własności gruntu lub użytkowania wieczy-
stego na nim

Art. 2 Konstytucji (Rzeczpospolita Pol-
ska jest demokratycznym państwem 
prawnym, urzeczywistniającym zasa-
dy sprawiedliwości społecznej)Art. 8 ust. 1 

ustawy z 14 
czerwca 2007 r.

Spółdzielnia ma obowiązek zawrzeć do 31 października 
2007 r. umowę o przeniesienie własności lokalu, gdy spół-
dzielca złożył wniosek o przekształcenie do 31 lipca 2007 r.

Art. 272 Członkowie zarządu spółdzielni, pełnomocnicy, likwidato-
rzy, syndycy i prokurenci niezawierający umowy o przenie-
sienie własności lokalu w terminach określonych w u.s.m. 
podlegają karze grzywny lub ograniczenia wolności

Z art. 2 i art. 31 ust. 3 konstytucji (Ogra-
niczenia w zakresie korzystania z kon-
stytucyjnych wolności i praw mogą być 
ustanawiane tylko w ustawie i tylko wte-
dy, gdy są konieczne w demokratycz-
nym państwie dla jego bezpieczeństwa 
lub porządku publicznego, bądź dla 
ochrony środowiska, zdrowia i moral-
ności publicznej, albo wolności i praw 
innych osób. Ograniczenia te nie mogą 
naruszać istoty wolności i praw)

Art. 8 ust. 2 Członkowie zarządu spółdzielni, pełnomocnicy, likwidato-
rzy i syndycy niezawierający umowy o przeniesienie wła-
sności lokalu do 31 października 2007 r. podlegają karze 
grzywny lub ograniczenia wolności

ciąg dalszy na str. 16
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Teraz na
rozstrzygnięcie czeka

jeszcze wniosek gru-
py posłów, w którym m.in. 
do stwierdzenia o zgodno-
ści z Konstytucją są zapi-
sy ustawy dotyczące we-
wnętrznych spraw spół-
dzielni mieszkaniowych, 
gdyż także w tym przypad-
ku ingerencja ustawodaw-
cy w określenie trybu wy-
borów, struktury władz, ka-
dencyjności budzi więcej 
niż poważne zastrzeżenia. 
Z chwilą gdy trafi on na wo-
kandę Trybunału Konstytu-
cyjnego poinformujemy.

Tak więc rozstrzygnię-
cie Trybunału jest dla twór-
ców ustawy druzgocące. Są-
dzić należy, że podobnie bę-
dzie w przypadku wniosku po-
słów. Teraz jednak pytanie co 
dalej, bo pojawiły się obawy 
czy mieszkania nie zostaną 
odebrane i co z tymi, którzy 
jeszcze nie doczekali się aktu 
notarialnego bądź zamierzają 
złożyć dopiero wniosek. 

W przypadku już wyodręb-
nionych mieszkań działa

zasada praw nabytych,
w sprawach wniosków cze-

kających na zawarcie aktu 
notarialnego ochronę stano-
wi pozostawienie przez Try-
bunał roku czasu obowiązywanie usta-
wy w celu jej poprawienia. Podobnie, 
zdaniem niektórych prawników, będzie 

w przypadku nowych wniosków, ale 
tu należy już być ostrożnym, bo Spół-

dzielnie czekają na pełną wykładnię 
wyroku, tym bardziej, że przez coraz 
większą ilość spółdzielni zapowiada-

ne jest występowanie do Skarbu Pań-
stwa o odszkodowanie. Jak nam po-

wiedziano
w SSM suma roszczeń
z tytułu już dokonanych 

przekształceń sięgać mo-
że kwoty 40 milionów zło-
tych – dotychczas na mo-
cy ustawy wyodrębniły się 
4 tysiące mieszkań – po-
zostało ok. 400 wniosków. 
Może się okazać, że Skarb 
Państwa uzna roszczenia, 
ale tylko te do czasu wyro-
ku Trybunału, bo następ-
ne będą już obciążone zna-
mieniem niekonstytucyjno-
ści. Nie wiadomo też jak 
zareagują sądy, bo mogą 
nie dokonywać wpisów do 

Ksiąg Wieczystych skoro ma-
ją to czynić w oparciu o niekon-
stytucyjne prawo. Jak widać tyl-
ko te pokrótce zasygnalizowa-
ne prawne wątpliwości mogą 
przyprawić o zawrót głowy, mo-
gą burzyć krew u zaintereso-
wanych. A przecież wystarczy-
ło nie uchwalać ustawy w takim 
brzmieniu, tym bardziej, że za-
strzeżenia były zgłaszane. To 
jednak byłoby zbyt proste.

*Depenalizacja – rezygnacja 
z karalności określonego typu 
przestępstwa lub wykroczenia.

W materiale ujęto obszerne 
fragmenty komunikatu praso-

wego opracowanego przez biuro pra-
sowe Trybunału Konstytucyjnego.

 Piotr Sowisło

w przypadku nowych wniosków, ale ne jest występowanie do Skarbu Pań-

Niezgodne z Konstytucją RPciąg dalszy 
ze str. 15

wiedziano

przekształceń sięgać mo-
że kwoty 40 milionów zło-
tych – dotychczas na mo-
cy ustawy wyodrębniły się 
4 tysiące mieszkań – po-
zostało ok. 400 wniosków. 
Może się okazać, że Skarb 
Państwa uzna roszczenia, 
ale tylko te do czasu wyro-
ku Trybunału, bo następ-
ne będą już obciążone zna-
mieniem niekonstytucyjno-
ści. Nie wiadomo też jak 
zareagują sądy, bo mogą 
nie dokonywać wpisów do 

Kilka tygodniu temu na os. Zawadzkiego 
w Michałkowicach oddano do użytku no-

we miejsce pod kontener na odpady komunal-
ne i pojemniki służące do segregacji. Jest to 
wspólna inwestycja osiedlowej administracji oraz 
siemianowickiego magistratu, ponieważ w pobli-
żu znajdują się również komunalne budynki. Nowy 
śmietnik mieści się pomiędzy blokami przy ul. Wa-
lentego Fojkisa 3 i 5. Jego ogrodzenie wykona-
no z płyt betonowych, a środek oraz dojście wyło-
żono kostką brukową. Podobnie wybrukowano te-
ren w pobliżu trzepaka, który znajduje się obok no-
wego śmietnika. Ta inwestycja jest kolejnym do-
brym przykładem współpracy pomiędzy Spółdziel-
nią i miastem, szczególnie ważna na tym osiedlu, 
gdzie budynki tych dwóch właścicieli ze sobą gra-
niczą i wzajemnie się „przenikają”. Więcej takiego współdziałania.

Trybunał Konstytucyjny orzekał w składzie:
- Bohdan Zdziennicki – przewodniczący,
- Stanisław Biernat,
- Zbigniew Cieślak,
- Maria Gintowt-Jankowicz,
- Mirosław Granat,
- Marian Grzybowski,
- Wojciech Hermeliński,
- Adam Jamróz,
- Marek Kotlinowski – współsprawozdawca,
- Teresa Liszcz,
- Ewa Łętowska – sprawozdawca,
- Janusz Niemcewicz,
- Andrzej Rzepliński,
- Mirosław Wyrzykowski.

W y n i k  w s p ó ł p r a c y
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w którym znajdują się re-
stauracje, kawiarnie, siedzi-
by coraz bardziej znanych 
lokalnych firm i liczymy na 
to, że będzie to stanowiło 
pewnego rodzaju marketin-
gową wizytówkę SSM. 

- SPORO MÓWIMY O BLA-
SKACH OSIEDLA „CHEMIK”. CZY 
DOSTRZEGA PAN JEGO CIENIE?

- Hmm. Trudno jednoznacz-
nie powiedzieć. W ostatnich 
kilkunastu latach sporo się 
zmieniło. Na pewno jednym 
z przełomowych momentów 

była zmiana kierownictwa 
osiedlowej administracji, ja-
ka się dokonała ponad 10 lat 
temu. Na naszym osiedlu od-
notowujemy znaczniej mniej 
dewastacji. Sam zastana-
wiam się, dlaczego tak jest? 
Może mieszkańcy są tutaj 
bardziej zintegrowani, rodzi-
ce bardziej odpowiedzialni 
za wychowanie swoich dzie-
ci? Lokatorzy też chyba bar-
dziej się czują gospodarzami 
swojego osiedla. Jeżeli cho-

dzi o zaległości czynszowe, 
znajdujemy się w środkowej 
grupie osiedli pod tym wzglę-
dem. Nie wiem, może nie do-
strzegamy ich zbyt wyraź-
nie? Czekamy więc na opi-
nie mieszkańców w tej spra-
wie podczas dyżurów pełnio-
nych przez członków RO peł-
nionych w każdy poniedzia-
łek od godz. 1600 do 1700 lub 
w formie elektronicznej prze-
syłane na adres ADM „Che-
mik” lub redakcji „MS”. Na 

zakończenie chciałbym po-
dziękować wszystkim człon-
kom RO „Chemik” oraz pra-
cownikom osiedlowej ad-
ministracji za duże zaanga-
żowanie w prace na rzecz 
osiedla, a u progu 2009 roku 
składam serdeczne życze-
nia Zarządowi, Radzie Nad-
zorczej i wszystkim miesz-
kańcom spełnienia marzeń, 
realizacji życiowych planów, 
zdrowia i wielu słonecznych 
dni w życiu osobistym i za-
wodowym.

DZIĘKUJEMY ZA ROZMOWĘ.

Dostrzegam głównie…

Czasami potrzebny jest numer telefonu
Pisząc - podpisz się, przedstaw, gdy dzwonisz. Pisz zwięźle i czekaj na odpowiedź w „MS”

Szanowni P.T. Czytelnicy „MS”
Nasza rubryka łączności z Wami cieszy się powodze-

niem, czego dowodem interesujące pytania, spostrze-
żenia, uwagi i wnioski kierowane za naszym pośrednic-
twem do władz Spółdzielni. Jednak zdarza się, że inter-
weniujące lub zabierające głos w jakichś sprawach osoby 
nie podają nam swych danych. Wtedy, gdy ktoś domaga się 
wyjaśnień i nie ma odwagi się podpisać, jesteśmy w krop-
ce. Państwa dane nie są ani nam, ani Zarządowi SSM po-
trzebne. Szczególnego znaczenia podanie danych nabie-
ra, gdy od czasu do czasu na redakcyjnych dyżurach bądź 
w redakcyjnej poczcie pojawiają się interwencje wymagają-
ce zwrotnego kontaktu z przekazującą problem osobą. Pro-
simy więc o podawanie swojego numeru telefonu, gdyż 
np. w przypadku elektronicznej poczty nie mamy pew-
ności, czy informacja od redakcji dotarła do nadawcy. 
Możliwość bezpośredniego kontaktu zapewni dookreślenie 
poruszonej sprawy i wyjaśnienie jakichś drobnych szczegó-
łów, a wyrażenie zgody na odtajnienie swych danych w celu 
przedstawienia ich Zarządowi SSM zminimalizuje pojawie-
nie się nieścisłości i wynikających z nich dalszych zadraż-
nień. W przypadku e-maili brak odpowiedzi na dodatkowe 
redakcyjne pytania bądź wątpliwości spowoduje odstąpie-
nie od wyjaśnienia sprawy.

Szanowni P.T. Czytelnicy.
Uważamy, że tak, jak przedstawiamy się nieznajomym 

podczas pierwszego spotkania, co należy do dobrego 
tonu, tak też należy przedstawić się, pisząc, czy też tele-

fonując do nas. A że to przedstawienie się będzie miało 
formę podpisu, to jest już drugorzędne.

Od czasu do czasu zdarza się także, że ktoś pisze do nas 
i domaga się indywidualnej odpowiedzi i szczegółowych wyja-
śnień, mimo że poruszona sprawa ma szerszy wymiar. Infor-
mujemy więc, że nie udzielamy indywidualnych odpowie-
dzi tym bardziej, że często przedstawione życzenie, bar-
dziej brzmiące jak żądanie, wymaga szperania w dziesiąt-
kach dokumentów i pochłania mnóstwo czasu. Jeżeli kogoś 
coś indywidualnie interesuje, to winien udać się do księgarni, bi-
blioteki, archiwów i poszukać odpowiedzi samodzielnie. Zapew-
ne zbędne jest dodanie, że kopalnią informacji jest internet.

Prosimy więc o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, 
że mają nie być publikowane, bo takich dopisków nie bę-
dziemy respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie więk-
szej ilości osób, które również nurtują podobne wątpli-
wości i które w sąsiedzkich pogaduszkach o takich pro-
blemach debatują.

Przypominamy też, że odpowiedzi na listy, telefony,  
e-maile nadsyłane do redakcji publikowane są w bieżą-
cym wydaniu gazety, chyba, że wpłynęły zbyt późno.

I na koniec jeszcze jedno. Prosimy o zwięzłe prezentowa-
nie problemów, a w sytuacjach wybitnie awaryjnych o nie-
zwłoczne kontaktowanie się z odpowiednimi służbami SSM. 
Przesłanie e-maila do redakcji powoduje często zbędną 
zwłokę w szybkim załatwieniu sprawy tym bardziej, gdy pi-
szący zastrzega swe dane do wiadomości redakcji.

Redakcja „MS”

Budowa i ogródki
- Jestem zbulwersowany planami Za-

rządu SSM dotyczącymi budowy do-
mów wielorodzinnych na osiedlu „Tu-
wima”, których makieta została zapre-
zentowana w ostatnim wydaniu ga-
zety „Moja Spółdzielnia”. Na zebraniu 
z mieszkańcami osiedla wiosną 2008 
roku przedstawiciele Zarządu zapewni-
li, że nie podejmą żadnej decyzji w tej 
sprawie, co nie byłoby zgodne z ocze-

kiwaniami mieszkańców tego osiedla. 
To prawda, że Spółdzielnia ma za za-
danie budowę nowych domów, ale 

te decyzje nie mogą utrudniać życia 
członkom SSM. Kilkanaście lat temu 
przeprowadziłem się z os. „Chemik” na 

„Tuwima” ze względu na to, że to dru-
gie jest o wiele bardziej przestrzenne 
i stanowi to jego duży atut.

Przy okazji chciałem też poruszyć 
problem przejścia pomiędzy wspo-
mnianymi osiedlami. Kiedyś było ono 
możliwe dzięki drodze biegnącej po-
między ogródkami działkowymi, która 
od jakiegoś czasu jest zamknięta. Czy 
jest możliwe ponowne jej otwarcie lub 

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. 18

ciąg dalszy ze str. 10
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REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

utworzenie alternatywnego pieszego 
połączenia osiedli? – pyta spółdzielca 
z os. „Tuwima”.

J. L. (Imię i nazwisko do wiad. red.).
ZARZĄD SSM: Na zebraniu 

mieszkańców, które odbyło się na 
początku czerwca ub.r. Zarząd SSM 
zapewniał, iż nie podejmie decy-
zji w sprawie budowy czterech ma-
łych domów wielorodzinnych bez 
konsultacji z lokatorami z os. „Tu-
wima”. Zapewnialiśmy też, że za-

poznamy ich ze szczegółowy-
mi planami realizacji tej inwesty-
cji. I właśnie w wyniku tych kon-
sultacji opracowano nową koncep-
cję zagospodarowania terenu, któ-
ra uwzględniła uwagi mieszkańców 
z os. „Tuwima”. W chwili obecnej 
trwają jeszcze prace koncepcyjne 
dotyczące możliwości przesunię-
cia planowanej budowy czwarte-
go budynku położonego najbliższej 
bloku przy ul. Wojciecha Korfante-
go 9 w kierunku północno-wschod-
nim tak, aby w praktyce wyelimino-
wać podstawowy zarzut, jakim jest 
zasłanianie widoku z okien. Osta-
tecznie uważamy, iż przedstawiona 
koncepcja spełnia określone wy-
mogi prawa budowlanego i w peł-
ni wychodzi naprzeciw postulatom 
zgłaszanym przez mieszkańcom. 
Realizacja tego przedsięwzięcia nie 
wpłynie w żadnym stopniu na po-
gorszenie warunków zamieszkania 
w tym rejonie.

Ponadto, informujemy, że na de-
cyzję o zamknięciu przejścia pomię-
dzy ogródkami w pobliżu os. „Che-
mik” i „Tuwima” władze SSM nie 
miały żadnego wpływu. Była to de-
cyzja Zarządu tych ogródków. Trze-
ba jednak zaznaczyć, że dzięki sta-
raniom Zarządu Spółdzielni, Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Bytkowa i Urzę-
du Miasta oddano do użytku nowe 
przejście, które zostało utwardzo-
ne, oświetlone i wykonano na pew-
nym odcinku schody. W ten spo-
sób w znacznym stopniu poprawiło 
się bezpieczeństwo dla osób korzy-
stających z tego przejścia, które za-
pewnia komunikację pieszą między 
tymi dwoma osiedlami.

Czystki na klatkach 
schodowych

- Niedawno ukazała się na tabli-
cy ogłoszeń informacja nakazująca 
mieszkańcom usunięcie wszelkich 
przedmiotów z klatki schodowej. Oka-
zało się, że dotyczy to również kwia-
tów doniczkowych, elementów świą-
tecznych oraz różnego obrazów wi-
szących na ścianach. Kiedy zadzwo-
niłam do administracji dowiedziałam 
się, że takie są przepisy Unii Europej-
skiej. Domyślam się, że może tu cho-
dzić o jakieś przepisy przeciwpoża-
rowe, ale komu mogą przeszkadzać 
kwiaty czy obrazy wiszące na klatce 
schodowej? – zastanawia się miesz-
kanka os. „Tuwima”

W. K. (Imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Informacja doty-

cząca zakazu umieszczania na klat-
kach schodowych jakichkolwiek 
przedmiotów, w tym między innymi 
kwiatów doniczkowych pojawiła się 
na tablicach ogłoszeń w wyniku za-
leceń po kontroli wykonanej przez 
Państwową Straż Pożarną. Zakaz 
ten dotyczy tylko i wyłącznie wszel-
kich przedmiotów, w tym kwiatów 
doniczkowych, które ograniczają 
drogi ewakuacyjne, jakimi są klat-
ki schodowe. Nie dotyczy na pewno 
kwiatów umieszczonych na para-
petach, czy obrazów wiszących na 
ścianach. mig

Dużo wątpliwości
Witam!

Proszę o ustosunkowanie się do po-
niższego problemu na łamach najbliż-
szej gazetki SSM.

Sprawa dotyczy rozpoczętej no-
wej inwestycji na osiedlu Węzłowiec 
(ul. Łokietka) oraz przyszłościowej in-
westycji na ul. Wróbla. Byłem zainte-
resowany mieszkaniem z tej inwesty-
cji, ale jak zobaczyłem umowę, któ-
rą miałbym podpisać, to odechciało 
mi się. Problem dotyczy sposobu kre-
dytowania 60% wartości nieruchomo-
ści. W umowie nie ma zdefiniowanych 
warunków kredytu (oprocentowanie, 
marża, koszty dodatkowe). Nie wiado-
mo, jakie będą raty, czy będzie moż-
na wcześniej go spłacić. Kredyt podpi-
suje się całkowicie na „ślepo” na okres 
30 lat. Tym bardziej, że nie ma moż-
liwości wpłaty 60% lub nawet 100% 
wartości mieszkania tylko 40%. Okre-
su kredytowania również nie można 
skrócić. Podobno taki kredyt podpisała 

spółdzielnia z bankiem. Niestety, umo-
wa ta nawet nie jest do wglądu, a po-
winna być jako aneks do umowy. Tyl-
ko lekkomyślni ryzykanci podpisują ta-
kie umowy.

Pozdrawiam! Darek
ZARZĄD SSM: Obowiązująca 

ustawa o spółdzielniach mieszka-
niowych – znowelizowana w czerw-
cu 2007 r. – w praktyce nie pozwa-
la spółdzielniom mieszkaniowym na 
budowę nowych mieszkań, chyba 
że przy realizacji takich inwestycji 
w całości finansowanych ze środ-

ków przyszłych użytkowników po 
jej zakończeniu spółdzielnia usta-
nowi dla wszystkich jej uczestni-
ków odrębną własność i ustano-
wi wspólnotę mieszkaniową. Takie 
rozwiązanie jest niewątpliwie nie-
korzystne dla jakiejkolwiek spół-
dzielni, która angażując się w budo-
wę z mocy prawa, po jej zakończe-
niu ma wyzbyć się majątku. Jedy-
nym wyjątkiem jest budowa miesz-
kań z kredytu zaciągniętego przez 
spółdzielnie mieszkaniowe przy 
częściowym udziale w kosztach bu-
dowy przyszłych użytkowników. Ta 
ewentualność daje możliwość usta-
nowienia lokatorskiego prawa do 
lokalu, przy czym raty kredytu + od-
setki są płacone miesięcznie wraz 
z czynszem za zajmowane miesz-
kanie.

Nie jest prawdą, że Spółdzielnia 
podpisała z bankiem umowę kredy-
tową „na ślepo”, gdyż warunki uzy-
skania kredytu i jego oprocentowa-
nia były przedmiotem dość długo-
trwałych negocjacji. Zapewniamy, 
że Zarządowi SSM jako prawie 50-
-letniemu klientowi banku finansu-
jącego udało się uzyskać korzyst-
ne warunki kredytowe, o wiele lep-
sze niż w przypadku zawarcia ta-
kiej umowy przez indywidualnego 
klienta. Jednym z podstawowych 
zapisów tej umowy jest możliwość 
wcześniejszej spłaty kredytu przez 
Spółdzielnię, a tym samym wcze-
śniejszego spłacenia zadłużenia 
kredytowego przez przyszłego użyt-
kownika mieszkania. Warunkiem 
podstawowym stawianym przez Za-
rząd jest jednak niedopuszczenie 

ciąg dalszy ze str. 17
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do spłaty całego kredytu w momen-
cie uzyskania mieszkania. Ponadto, 
przypominamy i informujemy, że te-
go typu umowy, a szczególnie umo-
wy finansowe pomiędzy bankiem 
a jakimkolwiek podmiotem objęte są 

klauzulą tajemnicy handlowej i nie 
podlegają upowszechnieniu.

Rozbawił argument 
o kradzieży

Szanowni Państwo!
Dziękuję za odpowiedź na mój pierw-

szy mail dotyczący zmiany napięcia 
w piwnicach, choć muszę przyznać, 
rozbawił mnie argument o kradzieży 
żarówek. Mam nadzieję, że tam gdzie 
skradziono drzwi wejściowe, nie wi-
szą dziś kotary?! A poważnie - wiedzą 
Państwo zapewne, że do roku 2012 
Unia chce całkowicie wyeliminować 
z rynku tradycyjne żarówki. Póki co nie 
spotkałem jeszcze na rynku żarówek 
energooszczędnych zasilanych napię-
ciem 24V. I co – proces odwrotny czy 
też nielegalny import z Ukrainy lub Bia-
łorusi? A z tymi żarówkami to dopie-

ro będzie kłopot, są kilkadziesiąt razy 
droższe. Nawet gdyby ponowna zmia-
na kosztowała grosze, ktoś będzie mu-
siał za to zapłacić. I jeszcze jedno py-
tanie - do czego właściwie obecnie słu-
żą wg Państwa piwnice?

Pozdrawiam i wszystkiego dobrego 
w Nowym Roku – Piotr W.

ZARZĄD SSM: Nie możemy zgo-
dzić się z Pana argumentami pod-
ważającymi zasadność podję-
tych działań obniżających napięcie 
w piwnicach z 230 V na 24 V i to co 
najmniej z dwóch powodów:

- oszczędności w zużyciu ener-
gii (czytaj obniżeniu kosztów) na-
wet przy uwzględnieniu kosztów wy-
miany,

- bezpieczeństwa mieszkańców, 
czego najlepszym dowodem pożar, 
jaki miał miejsce w piwnicy budynku 
przy ul Alfonsa Zgrzebnioka. Pożar 
spowodowany został przez jednego 
z mieszkańców wykonującego prace 
spawalnicze. Zapewne nie doszłoby 
do niego, gdyby napięcie w piwnicz-
nej instalacji wynosiło 24 V.

Odpowiedź na pytania do cze-
go służą piwnice, nie jest prosta, 
gdyż swego czasu przechowywa-
no w nich opał, ziemniaki, przetwory 
na zimę, zaś obecne zastosowanie 

to głównie dodatkowe powierzch-
nie magazynowe, ale bardziej przy-
pominające „graciarnie” niż doraź-
ne przechowalnie zbędnych w da-
nym czasie przedmiotów domowe-
go, rekreacyjnego użytku. Dodaj-

my, że zmiana przeznaczenia piwnic 
w lamus stworzyła znaczne zagroże-
nie pożarowe.

Śmiało można jednak stwierdzić, 
że nadal w piwnicach mogą być 
przechowywane przetwory, rowery, 
narty, dziecięce wózki i stąd dla nor-
malnego użytkownika sprawa napię-
cia 230 V czy 24 V jest bez znacze-
nia. Natomiast pewnym jest to, że 
w budynkach wielorodzinnych piw-
nice od początku nie były pomiesz-
czeniami, które miałyby nawet do-
raźnie pełnić rolę warsztatów: ślu-
sarskiego, stolarskiego etc.

Argument o kradzieży żaró-
wek przestaje być zabawny, gdy 
uwzględni się, że w Spółdzielni jest 
kilkanaście tysięcy punktów świetl-
nych użytku ogólnego, a znika 
z nich do kilku tysięcy żarówek.

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

DK „Chemik” i „RENOMA” - zapraszają

Ferie za pasem
Za kilka dni rozpoczną się zimowe wakacje dla dzieci i młodzieży szkol-

nej. Ten upragniony czas przerwy w nauce dzieciaki będą mogły spędzić 
nie tylko przed komputerem i telewizorem, nawet gdy rodziców nie stać 
na to, by zafundować dzieciom wyjazd w góry. 

Tradycyjnie bowiem Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa organi-
zuje w tym czasie półkolonie dla kilkudziesięciu dzieci, często pochodzą-
cych z najbardziej potrzebujących rodzin. Zajęcia rozpoczynają się w po-
niedziałek 26 stycznia w DK „Chemik”. Na ich uczestników czeka moc 
atrakcji, w tym wspólne spacery, wycieczki oraz udział w licznych konkur-
sach i zawodach. O przebiegu półkolonii napiszemy w lutowym wydaniu 
„MS”. Kierownictwo DK „Chemik” rozpoczyna zapisy na zimowe zajęcia 
już od poniedziałku 12 stycznia br. pod numerem telefonu 032 2282-090.

A w „RENOMIE”…
Z kolei młodzież szkolną zapraszamy do Strefy Rozrywki „RENOMA”, 

gdzie na okres ferii Zarząd SSM wprowadza zniżkę na grę na torze bow-
lingowym w godzinach 11:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku. W tym 
czasie będzie można zagrać już za 20 zł za jedną godzinę, bez wzglę-
du na liczbę osób chętnych do jednego toru. W ubiegłym roku propozycja 
ta cieszyła się tak wielką popularnością, że frekwencja była niemalże stu-
procentowa. Radzimy więc wcześniej rezerwować tory w „RENOMIE” pod 
numerem telefonu 32 220-85-70. O innych imprezach organizowanych dla 
dzieci w mieście można przeczytać w informatorach wydawanych przez 
Urząd Miasta.  mig

Przyjdź pobiegać
Po raz XXXII w niedzielę, 11 stycznia w Sie-

mianowicach Śl. odbędzie się Cross Siemiona, 
czyli rekreacyjny bieg przełajowy o Paterę Dzien-
nika Zachodniego i Śląskiego TKKF-u. Przepro-
wadzany w naszym mieście bieg jest jednym 
z pierwszych każdego roku i gromadzi na star-
cie w parku Pszczelnik kilkuset biegaczy, których 
nie odstraszają zimowe warunki, a często i siar-
czysty mróz. Organizatorzy m.in. MTKKF w Sie-
mianowicach Śl. mają nadzieję, że najbliższa im-
preza będzie cieszyła się podobnym zaintereso-
waniem i już dzisiaj zapraszają do udziału w za-
wodach. Początek biegów godzina 1100

RENOMA: 10 stycznia br. o 1100

Nowy rok, nowy turniej 
Od lat rozgrywane w „RENOMIE” turnieje 

bowlingowe gromadzą największych miło-
śników tej gry chcących w sportowej rywali-
zacji sprawdzić swoje umiejętności. A nada-
rza się ku temu następna okazja, gdyż 10 01. br. 
o 1100 rusza kolejna edycja Amatorskiego Tur-
nieju Bowlingowego. Rozgrywki odbywają się co 
najmniej raz w miesiącu, a na finalistów czekają 
atrakcyjne nagrody. Zapraszamy. mig
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Woda to  cenny towar
Rozmawiamy z Dariuszem Bochenkiem, I zastępcą prezydenta miasta Siemianowice Śląskie

„Moja Spółdzielnia”: PANIE PREZY-
DENCIE, CZY W 2009 ROKU MIESZKAŃCY 
SIEMIANOWIC BĘDĄ PŁACIĆ MNIEJ ZA WODĘ?

Dariusz BOCHENEK: Rozumiem, 
że pyta pan mnie o to w kontek-
ście zmian, jakie zaszły w ostatnich 
miesiącach w związku z procesem 
uwłaszczenia katowickich wodocią-
gów. Mniej na pewno nie będziemy 
płacić, ale możemy doprowadzić do 
sytuacji, w której opłaty za wodę bę-
dą w racjonalny sposób wykorzysty-
wane przez spółkę miejską, która nie-
dawno powstała. Środki na tym za-
oszczędzone przeznaczać na dalsze 
inwestycje i modernizację sieci, która 
jak wiadomo wymaga ciągłych nakła-
dów finansowych. Prognozy dotyczą-
ce zużycia wody w Polsce, i w ogó-
le na świecie, mówią o szukaniu dal-
szych oszczędnościowych rozwiązań. 
Woda staje się tak cennym towarem, 
że będziemy musieli się nauczyć ją 
oszczędzać. 

- NA CZYM WIĘC POLEGA PRZEPROWA-
DZANA PRZEZ GMINĘ RESTRUKTURYZACJA?

- To nie gmina sama przeprowa-
dza tę restrukturyzację, ale pięć miast, 
które obsługiwało Rejonowe Przed-
siębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne. Są 
to: Katowice, Mysłowice, Chełm, Imie-
lin i Siemianowice Śląskie. Do tej po-
ry mieliśmy dosyć niezdrową sytu-
ację, gdyż RPWiK było jednym z ostat-
nich tego typu państwowych przedsię-
biorstw w kraju. O jego komunalizację 
miasto ubiegało się od kilkunastu lat, 
ale dopiero parę lat temu zniesiono ba-
riery prawne stojące na przeszkodzie 
podziałowi katowickich wodociągów. 
Obecna transformacja polega więc na 
przejęciu majątku RPWiK przez te pięć 
gmin. W tym celu we wrześniu 2008 
miasto utworzyło spółkę z o.o. „Aqua-
-Sprint”, której gmina jest stuprocento-
wym udziałowcem. 

- JAKIE DOSTRZEGA PAN KORZYŚCI PŁY-
NĄCE Z PRZEKSZTAŁCENIA?

- Przede wszystkim skończy się nie-
zdrowy układ, jaki funkcjonował do tej 
pory. Gmina była informowana przez 
wodociągi o planowanej podwyżce wo-
dy oraz kosztów odprowadzania ście-
ków. Propozycja ta była konsultowa-
na przez Urząd Miasta z RPWiK, głów-
nie w kontekście inwestycji i remon-
tów, a następnie przedstawiana w po-
staci projektu uchwały na forum Ra-
dy Miasta. Problem polegał na tym, że 

niezależnie czy radni przyjęli tę uchwa-
łę – zaakceptowali podwyżki, czy nie 
to po 70 dniach one i tak wchodzi-
ły w życie. Takie jest prawo. Oczywi-
ście negocjowaliśmy wysokość zmia-
ny tych stawek, ale sam fakt podwyżki 
był z góry przesądzony. Ponadto, ka-
towickie wodociągi same przygotowy-
wały plan modernizacji sieci, który póź-
niej dawano nam do zaopiniowania. 
W pewnym więc stopniu rola miasta 
była tu również ograniczona. Teraz bę-
dzie inaczej. Mamy konkretny harmo-
nogram, który zakłada przejęcie ma-
jątku RPWiK w mieście do końca 2009 
roku. Inną zaletą powstania wspomnia-
nej spółki jest możliwość ubiegania się 
o fundusze unijne, które wspomaga-
łyby nasze inwestycje, co do tej po-
ry było niemożliwe, gdyż przedsiębior-
stwo państwowe nie mogło starać się 
o te środki.

- SKORO DECYZJE O PODWYŻCE WODY 
I PLANOWANYCH REMONTACH BĘDĄ W PEŁ-
NI ZAPADAŁY NA SZCZEBLU MIASTA, CZY 
BĘDĄ ONE TUTAJ KONSULTOWANE Z NAJ-
WIĘKSZYMI JEJ ODBIORCAMI? SPÓŁDZIEL-
NIE MIESZKANIOWE SĄ ODBIORCAMI BLISKO 
POŁOWY ZUŻYWANEJ WODY W MIEŚCIE.

- Nie wyobrażam sobie, żeby było in-
aczej. Potrzeby inwestycyjne to nie jest 
wydawanie pieniędzy dla pieniędzy, 
ale ten plan układa się w oparciu o za-
potrzebowanie poszczególnych pod-
miotów. Nie sądzę, aby można by-
ło tutaj pominąć spółdzielnie miesz-
kaniowe. Tym bardziej, że Siemiano-
wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zro-
biła w ostatnich latach bardzo wiele, 
aby zmodernizować swoją sieć wo-
dociągową. Innym przykładem dobrej 
współpracy jest trwająca od ubiegłe-
go roku wymiana kanalizacji deszczo-
wej i sanitarnej w Michałkowicach, któ-
ra obejmuje również osiedle SSM przy 
ul. Przyjaźni, a ostatnio spółdzielcze 
budynki przy ul. L. Kruczkowskiego na 
os. Zawadzkiego. Warto też wspo-
mnieć o dużej inwestycji zakończonej 
w ubiegłym roku, jaką była kompletna 
modernizacja sieci wodociągowej dla 
os. „Bańgów”. To są konkretne pozy-
tywne przykłady, na których można bu-
dować dalszą dobrą współpracę. 

- W JAKIM STANIE JEST PRZEJMOWA-
NA SIEĆ WODOCIĄGOWA? CZY NIE OBAWIA 
SIĘ PAN SYTUACJI, W KTÓREJ OKAŻE SIĘ, 
ŻE WYMAGA ONA TAKICH NAKŁADÓW FI-
NANSOWYCH, ŻE SĄ POTRZEBNE PODWYŻKI 

I W KONSEKWENCJI ZA PROCES RESTRUK-
TURYZACJI ZAPŁACĄ MIESZKAŃCY W OPŁA-
TACH ZA WODĘ?

- Jestem przekonany, że nie dojdzie 
do tego typu sytuacji. Mamy już wstęp-
ną analizę stanu sieci posiadanych 
przez RPWiK. Część sieci jest w bar-
dzo dobrym lub dobrym stanie. Do 
nich między innymi należą odcinki, któ-
re wyremontowały wcześnie spółdziel-
nie mieszkaniowe. Natomiast sporym 
problem są tzw. „sieci niczyje”. Według 
naszych szacunków to prawie 30% 
majątku. Jej właścicielem były zakła-
dy przemysłowe, które obecnie już nie 
istnieją. To co można w tym przypadku 
zrobić, to przeprowadzić ich inwentary-
zację i ująć ich remont w planie moder-
nizacji. Niekiedy problemy własnościo-
we są o wiele bardziej skomplikowane 
od prowadzonych remontów.

- CZY MIESZKAŃCY BĘDĄ POWIADAMIA-
NI O ZMIANACH PŁYNĄCYCH Z RESTRUKTU-
RYZACJI?

- Tak. Cały proces staramy się sze-
roko nagłaśniać i myślę, że każdy kto 
będzie chciał to dotrze do odpowied-
niej informacji. Prawdopodobnie pod 
koniec bieżącego roku każdy odbior-
ca otrzyma nową umowę na rzecz 
dostarczanej wody. Nie będzie się to 
wiązało z żadnymi dodatkowymi kosz-
tami finansowymi. Chciałbym na ko-
niec podać jeszcze jedną bardzo waż-
ną informację. Doszły do nas sygnały 
o pojawiających się domokrążcach na 
różnych osiedlach mieszkaniowych, 
którzy próbują wyłudzić z tego tytu-
łu pieniądze, zwłaszcza od starszych 
osób. Oferują oni pomoc w załatwie-
niu formalności związanych z nową 
umową, co jest niezgodne z prawem. 
Dlatego apeluję do mieszkańców, aby 
zdecydowanie w tych przypadkach 
odmawiali i o takich próbach powia-
damiali policję w mieście. Nigdy ani 
z inicjatywy miasta, ani nowopowsta-
łej Spółki nie wysyłaliśmy żadnych 
osób nakłaniających do podpisywania 
jakichś umów, a tym bardziej pobiera-
nia opłat. Proszę o tych faktach poin-
formować i przestrzec swoich sąsia-
dów, którzy ze względu na podeszły 
wiek mogą być szczególnie naraże-
ni na taką nieuczciwość. Korzystając 
z okazji chciałbym wszystkim miesz-
kańcom życzyć Dobrego i Pomyślne-
go 2009 Roku. 

- DZIĘKUJEMY ZA ROZMOWĘ
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Karnawał na słodko
Faworki

20 dag mąki, 3 żółtka, 4 łyżki śmie-
tany, płaska łyżeczka proszku do pie-
czenia, łyżka spirytusu, szczypta so-
li, 50 dag smalcu, cukier puder. Mą-
kę zmieszać ze śmietaną, dodać żółt-
ka, spirytus, szczyptę soli oraz pro-
szek do pieczenia. Starannie wyro-
bić ciasto. Przez kwadrans ubijać wał-
kiem. Rozwałkować (najcieniej) posy-
pując ostrożnie mąką. Pokroić na paski 
o szerokości 3 i długości 15 cm. Każdy 
pasek przekroić wzdłuż w środku (ok. 
1/3 długości) i jeden z końców prze-
winąć przez dziurkę. Roztopić smalec 
i do mocno rozgrzanego wrzucać po 

kilka faworków smażąc na jasnozłoty 
kolor. Osączyć z tłuszczu. Przełożyć na 
półmisek i posypać cukrem pudrem.

Ciasteczka cytrynowo-migdałowe
20 dag mąki krupczatki, 10 dag ma-

sła, 5 dag margaryny, 5 dag migda-
łów, 5 dag płatków migdałowych, 1 żółt-
ko, 5 dag cukru pudru, sok i skórka  
z 1/2 cytryny, 30 ml likieru migdałowego 
amaretto (niekoniecznie), cukier krysz-
tał do posypania, 1 jajo do posmaro-
wania. Migdały zalać gorącą wodą, po 
chwili obrać ze skórki i zmielić. Mąkę 
posiekać z masłem i margaryną, dodać 
cukier puder, żółtko, sok ze świeżej cy-
tryny i startą z niej skórkę oraz zmielone 
migdały. Zagnieść ciasto. W razie po-
trzeby dosypać nieco mąki. Wstawić na 
pół godziny do lodówki. Wałkować na 
grubość do 0,5 cm, wycinać dowolnego 
kształtu ciastka, smarować rozmąco-
nym jajem, posypywać cukrem krysz-
tałem i płatkami migdałowymi. Piec na 
jasnozłoto około 10 minut w piekarniku 
nagrzanym do 170 stopni.

Kartofelki marcepanowe
Obrane migdały 30 dag migdałów 

zalać wrzątkiem i zostawić na minutę. 
Po tym czasie zdjąć skórkę – powin-
na zejść bez problemu. Obrane migda-
ły zmielić, dokładnie wymieszać z 30 
dag cukru pudru i 3 łyżkami rumu albo 
amaretto. Chwilę ucierać w garnusz-
ku łyżką albo drewnianą pałką. Masę 
ustawić na małym ogniu i dalej ucierać 
aż w postaci dość jednolitej bryłki za-
cznie odstawać od ścianek rondelka. 
Przełożyć ją na wilgotną lnianą ście-
reczkę, zawinąć i zostawić w spokoju 
na ok. 1 dobę. Po upływie tego czasu 
masę zagnieść, urywać małe kawałki 
i formować nieduże kuleczki, wkłada-
jąc do każdej obranego migdała. Obto-
czyć w kakao.

Nadchodzące mie-
siące przyniosą Ci 
wiele zmian. Będą 
to wydarzenia ra-

czej pozytywne, chociaż w połowie ro-
ku może wydarzyć się coś, co Cię tro-
chę zaniepokoi. Nie będzie to jednak 
nic na tyle poważnego, żeby wprowa-
dziło zmiany w Twoim życiu.

Dni biegnąć bę-
dą spokojnie, może 
nawet trochę mono-
tonnie. Wiosną zbul-

wersuje Cię pewna propozycja doty-
cząca dalszej kariery zawodowej. Po-
nieważ sprawa będzie kontrowersyj-
na, musisz się dobrze zastanowić za-
nim podejmiesz ostateczną decyzję. 

Pomysł, który 
chcesz zrealizować 
w 2009 roku może 
nawet jest i dobry, 

ale realizacja będzie bardzo trudna. 
Nie zapominaj, że dotyczy nie tylko 
Ciebie, ale także bliskich Ci osób. Je-
sienią możesz spodziewać się więk-
szych pieniędzy. 

Rakom uczącym 
się w nowym ro-
ku sprzyjać będzie 
szczęście w egzami-

nach. Ci, którzy teraz właśnie finiszu-
ją otrzymają wymarzony dyplom. Nie 
oznacza to, że wszystko pójdzie ła-
two, niestety, przed Tobą jeszcze wie-
le godzin wytężonej pracy.

Jeśli oczekujesz 
awansu i uważasz, 
że Ci się już od daw-
na należy, to najpraw-

dopodobniej Twoje marzenia ziszczą 
się, ale dopiero na przełomie tego 
i następnego roku. Pomoże ci ktoś 
spod znaku Ryb, bardzo Ci życzliwy, 
chociaż ty tego niedoceniasz.

W 2009 roku wy-
darzenia pozytywne 
będą przeplatać się 
z różnymi, na szczę-

ście drobnymi kłopotami. Do pozyty-
wów można będzie zaliczyć udany 
urlop, do negatywów konieczność pod-
dania się nieprzyjemnym badaniom le-
karskim. Wynik będzie dobry.

Dla Wag może 
to być dość trudny 
rok, szczególnie pod 
względem zawodo-

wym. Nowy szef może oceniać Cię nie 
tak pozytywnie, jak ten, który odszedł. 
Potrafisz jednak dzięki wrodzonej dy-
plomacji szybko zyskać jego względy.

Już na początku ro-
ku może się okazać, 
że ktoś, kogo uwa-
żałeś za swego wro-

ga, wcale nie jest Ci nieprzychylny. 
Ten właśnie człowiek, na którego naj-
mniej byś liczył, pomoże Ci uporać się 
z pewnym, nietypowym problemem.

W nadchodzący ro-
ku wyruszysz w po-
dróż swego życia do 
kilku dalekich krajów. 
Nie wiadomo jesz-

cze, czy będzie to wyjazd służbowy, 
czy prywatny. Tak, czy inaczej czeka 
Cię wiele niezapomnianych wrażeń.

W połowie roku 
wielkie wydarzenie 
w rodzinie. Jeśli je-
steś młodym Kozio-

rożcem być może będzie to ślub lub 
urodziny dziecka, jeśli starszym czło-
wiekiem to najprawdopodobniej do-
czekasz się wnuka.

Jeśli budujesz 
dom, zakładasz fir-
mę, czy podjąłeś ja-
kąś większą inwesty-

cję w 2009 roku dopisywać Ci może 
szczęście pod warunkiem, że nie bę-
dziesz działać pochopnie i starannie 
będziesz liczyć pieniądze.

Jeśli jesteś Wod-
nikiem wolnego sta-
nu w 2009 roku po-
znasz kogoś, z kim 

zwiążesz się na dłużej, a być może na 
stałe. Jeśli masz męża, czy żonę, tak-
że ktoś wywrze na Tobie wielkie wra-
żenie, ale powinieneś być ostrożny.

Jaki będzie 
2009 rok?
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. W drzwiach; 8. Nie 

anoda; 9. Miejsce zamieszkania; 
10. Stan wzmożonego napięcia nerwo-
wego; 11. Miejsce uzyskane w klasyfi-
kacji; 12. Las na Syberii; 13. Strzeże-
nie, doglądanie; 14. Twarda warstwa 
owocni; 16. Główna tętnica; 19. Na-
gły poryw; 20. Cukierek śmietankowy; 
21. Krzew z wierzbowatych; 22. Świ-
nia z lasu; 23. Człowiek posługują-
cy się lewą ręką; 28. Istota czegoś; 
31. Ptak z rodziny sikor; 32. Zasadz-
ka, potrzask; 33. Służący ubrany w li-
berię; 34. Cykl posiedzeń; 35. Skrót 
podpisu; 36. Przedmiot; 37. Linia ko-
munikacyjna.

PIONOWO: 1. Łuk utworzony przez 
rzekę; 2. Po Śląsku: zapas; 3. Podsta-
wowy warunek: 4. Wyniszczenie orga-
nizmu; 5. Kalfas; 6. Człowiek naiwny; 
7. Akt prawotwórczy; 14. Nagła zmia-
na, moment zwrotny; 15. Obecny mie-
siąc; 17. Zespół bloków mieszkalnych; 
18. Milion bilionów; 24. Ziółko; 25. Al-
kohol z gwiazdkami; 26. Dłużnik we-
kslowy; 27. Okrasa; 28. Pióra wokół 
oczu sów; 29. Akt prawny; 30. Czaso-
wo wyznaczona droga dla ominięcia 
przeszkody.

  Litery z pól dodatkowo ponume-
rowanych od 1 do 17 dadzą rozwią-
zanie krzyżówki, które prosimy prze-
syłać do dnia 20. I. 2009 r. - na ad-
res SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 

z dopiskiem Redakcja „Moja Spół-
dzielnia” - krzyżówka nr 1/2009. 
Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 12/2008 z hasłem – „Święta to 
czas miłości”, otrzymują: Zbigniew 
NIEGOWSKI, zam. ul. Przyjaźni 22; 
Henryk PIETRUSZKA, zam. Nie-
podległości 30; Zofia KŁOSOW-
SKA, zam. ul. W. Korfantego 7 B. 

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do dzia-
łu GZM po odbiór nagród. Nagrodę 
główną, kolację dla 2 osób - ufun-
dowała Restauracja „TELE CATE-
RING”, ul. K. Świerczewskiego 31. 
Fundatorem pozostałych nagród 
jest Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa.
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Baco, a umiecie powiedzieć 
„chrząszcz brzmi w trzcinie” ?

- A co mom nie umieć !
- No to mówcie.
- Robok burcy w trowie. 

  
Ceper pyta bacy:
- A za co się przebierzecie na syl-

westra?
- Eeee ja to sie psebiore za oscypka.
- Jak to za oscypka?
- Bede se stoł w kącie i śmierdzioł... 

  
Oddział terenowy Centralnego Biu-

ra Śledczego w Nowym Targu, dzwo-
ni telefon.

- Słucham?
- Dobry... Kciołek podać, że Jon-

tek Kapciuś Parzenica chowie w stogu 
drzewa maryhuane.

- Dziękujemy za doniesienie, zajmie-
my się tym.

Następnego dnia zjawili się na po-
dwórku u Przepustnicy rządni sensa-
cji agenci CBŚ, rozwalali drzewo rąbiąc 
każdy kawałek na dwie części, ale nar-
kotyków nie znaleźli. Na koniec wydukali 
do przyglądającego się ze zdziwieniem 

Parzenicy „Przepraszamy” i odjechali. 
Zdziwiony Przepustnica słyszy w domu 
dzwoniący telefon, idzie odebrać:

- Słucham?
- Hej, Jontek... Stasek godo. Byli 

u ciebie z cebesiu?
- Byli, tela co pojechali.
- A drzewa ci narąbali?
- Ano narąbali.
- Syćkiego nojlepsego z okazji uro-

dzin, hej! 
  

- Szefie, dostanę podwyżkę?
- W żadnym wypadku!
- Taaa... Bo powiem innym, że do-

stałem...! 
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Od ponad roku osiedle „Mi-
chałkowice” jest syste-

matycznie rozkopywane, a w miej-
scu powstających głębokich, po-
nad czterometrowych wykopów 
kładzione są nowe rury kanaliza-
cyjne. Zastępują one starą, poważ-
nie zniszczoną przez szkody g órni-
cze instalację, która ulegała częstym 
awariom. Dwa miesiące temu robo-
ty te zakończyły się na ul. Przyjaźni, 
a widok ciężkiego sprzętu, koparek, 
innego typu pojazdów na stałe zago-
ścił na osiedlu Zawadzkiego. Prace te 

rozpoczęły się od wymiany kanalizacji 
w pobliżu ul. Leona Kruczkowskie-
go 2 i 4. Następnie będą kontynuowa-
ne przy kolejnych budynkach na tej 
ulicy oraz w pobliżu skrzyżowania ulic 
Emilii Plater i Walentego Fojkisa, 
co może utrudniać przez pewien czas 
ruch samochodowy na tym osiedlu. 
Po zakończeniu robót ziemnych Spół-
dzielnia będzie mogła na ul. L. Krucz-
kowskiego zaplanować remont par-
kingów osobowych, które w założeniu 
mają wyglądać podobnie jak te przy 
ul. W. Fojkisa. mig

Zdecydowana większość dźwigów 
osobowych zamontowanych w Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ma 
już swoje lata. Oprócz nieuniknionych 
procesów związanych z ich stopniowym 
zużyciem, są one permanentnie dewa-
stowane. Ponadto, informacje o zdarza-
jących się w różnych miejscach w Pol-
sce wypadkach w windach spowodo-
wały, że rośnie zainteresowanie stanem 
technicznym tych urządzeń. 

Całość funkcjonowania wind regulują 
rygorystyczne „Przepisy Dopuszczenia 
do Ruchu”. Określają one odpowiednie 
parametry, jakim muszą sprostać dźwigi 
osobowe. Co najmniej raz w roku, każde 
z tych urządzeń jest poddawane szcze-
gółowej kontroli technicznej, wykonywa-
nej przez specjalistów z Dozoru Dźwigo-
wego. Kontrola ta obejmuje m.in.:
- sprawdzanie obwodów bezpieczeństwa,
- elementów nośnych,
- drzwi szybowych,
- wyłącznika zwisu lin.

Przepisy mówią też o tym, że na każ-
dej kondygnacji, gdzie znajduje się 
wejście do windy, musi być załączo-
ne światło o wydajności minimum 50 
luksów. Tym samym nie jest to mar-
notrawstwo – jak niektórzy sądzą, lecz 
wymóg spowodowany bezpieczeń-
stwem użytkowników. Umożliwia to bo-
wiem sprawdzenie, czy kabina win-
dy jest za drzwiami szybowymi czy też 
czyha za nimi czeluść szybu. Może się 
bowiem zdarzyć, że mimo zabezpie-
czeń, z braku światła, ktoś nie zauwa-
ży, że windy nie ma.

Rygorystyczne przepisy dopuszczają-
ce po corocznej kontroli dźwigi osobo-
we do ruchu powodują, że na bieżąco 
Spółdzielnia musi je konserwować i wy-

mieniać zużyte elementy. Nie są one 
jednak widoczne gołym okiem dla prze-
ciętnego użytkownika windy, gdyż więk-
szość z nich znajduje się w specjalnym 
pomieszczeniu na dachu budynku.

Od kilku lat trwa więc proces stopnio-
wej ich wymiany. Zadanie to jest jed-
nak bardzo kosztowne, gdyż montaż 
jednej nowej windy to wydatek ponad 
100 tysięcy złotych. Co roku pracami 
tymi objętych jest średnio 10 dźwigów 
osobowych. Tymczasem SSM posiada 
ich na stanie około 200. Niełatwo więc 
policzyć, ile potrzeba jeszcze czasu na 

ich pełną modernizację.
W związku z tym Zarząd Spółdzielni 

podjął decyzję o podjęciu nowego ro-
dzaju działań polegających na estetyza-
cji dotychczas eksploatowanych wind, 
które są dopuszczone do dalszego ru-
chu. Prace te polegają na wyłożeniu ka-
biny specjalną nierdzewną blachą, za-
łożeniu lustra, które oprócz względów 
bezpieczeństwa, przeciwdziała powsta-
niu efektu klaustrofobii. Ponadto, w ka-
binie jest zamontowane nowe, bardziej 
wyraźne oświetlenie oraz tablica z przy-
ciskami, które uniemożliwiają ich dewa-
stację. Efekt tego liftingu jest widocz-
ny od razu. Windy w środku wygląda-
ją jak nowe. Tym samym poprawi się 
komfort i bezpieczeństwo mieszkańców 
z nich korzystających. Pierwsze windy 
po „liftingu” jeżdżą już na osiedlu „Tuwi-
ma” przy ul. Wojciecha Korfantego 4a 
i Hermana Wróbla 6.

Wykonane prace ADM os. „Tuwima” 
oceniła bardzo pozytywnie, podobnie jak 
większość mieszkańców z tych budyn-
ków korzystających z odnowionych wind. 
W związku z tym w bieżącym roku robo-
ty te będą kontynuowane w kolejnych 
budynkach. Teraz już tylko od samych 
mieszkańców zależy, jak długo odnowio-
ne dźwigi będą wyglądały jak nowe.

Oby przy tej okazji udało się na stałe 
wdrożyć zasady dotyczące nie palenia 
w nich papierosów, zaśmiecania niedo-
pałkami i gryzmolenia bohomazów. mig

Windy można odmłodzić
Kiedyś przed laty windy osobowe były czymś niecodziennym. Gdy na 

przełomie lat 70-tych oddawano do użytku wieżowce przy ul. Okręż-
nej czy Komuny Paryskiej mieszkańcy okolicznych bloków pielgrzymowa-
li tam, by zobaczyć jak one działają i się nimi przejechać.

Z impetem w głąb ziemi

Odmłodzenie wind przypadło  
do gustu mieszkańcom.

Wkrótce nie będzie  
śladu po wykopach.
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Przypominamy, że na adres: gzm@ssm.siemianowice.com
można nadsyłać pocztą elektroniczną BEZPOŚREDNIE UWAGI, PROBLEMY

dotyczące działu GZM

Święta nie były 
przeszkodą i wkrótce przy 
Pocztowej zamiast szyb 
będą ich paździerzowe 

bądź pilśniowe 
odpowiedniki.

Wygląda więc na to, że 
spędziliśmy je, podobnie jak 
zdecydowana większość 
Polaków, poświęcając czas 
rodzinie oraz na spotkania 
z bliskimi. Żyliśmy składa-
niem sobie życzeń, nadra-
bianiem zaległości w rodzin-
nym odwiedzinach i odpo-
czynkiem, o który w przed-
świątecznej zawierusze by-
ło bardzo trudno. 

Pomimo świąt upływają-
cych w rodzinnej atmosferze 
szereg miejskich i spółdziel-
czych służb musiało czuwać 
nad utrzymaniem zasobów 
mieszkaniowych w prawi-
dłowym technicznym stanie. 
W samą wigilię w godzinach 
popołudniowych mieszkańcy 
„Chemika” przez kilkadzie-
siąt minut przeżywali chwi-
le grozy, gdyż na osiedlu 
doszło do awarii. Na szczę-
ście katowickie wodocią-
gi zareagowały błyskawicz-
nie i udało się ją usunąć, za-

nim pierwsza gwiazdka za-
świeciła na niebie i wszy-
scy usiedli do wigilijnej ko-
lacji. Natomiast osoby dyżu-
rujące w święta na pogoto-
wiu technicznym SSM naj-
więcej zgłoszeń odnotowali 
w sprawie zatkanej kanaliza-
cji w poszczególnych miesz-
kaniach. Niestety nadal zda-
rzają się lokatorzy, którzy 
muszlę klozetową traktują 

jak zsyp na śmieci i wrzuca-
ją resztki rybich wnętrzności, 
które są najczęstszą przy-
czyną zatykania kanalizacji 
w okresie świątecznym.

Z kolei w Boże Narodze-
nie poważnie zaniepokoili 
się lokatorzy z budynku przy 
ul. Wojciecha Korfantego 
9A, gdzie w południe pod 
budynek podjechały na sy-
gnale dwa wozy strażackie. 
Strażacy zostali zaalarmo-
wani przez lokatorów z te-
go bloku, którzy zaniepo-
koili się podejrzanym, nie-
przyjemnym zapachem wy-
dobywającym się z jednego 
z mieszkań. Na szczęście 
był to fałszywy alarm, a za-
pach był efektem gotujących 
się potraw. W tym przypad-
ku może jednak lepiej było 
chuchać na zimne niż cze-
kać na wybuch pożaru, jak 
to miało miejsce w czasie 
świąt w kilku innych śląskich 
miastach.

Ponadto, na bieżąco usu-
wano drobne zgłoszenia 
awarii prądu w mieszka-
niach oraz sygnały o nie-
działających dźwigach oso-
bowych. Nie zakłóciło to 
wszystko panującej w na-
szych domach świątecznej 
atmosfery. Nie wszyscy jed-
nak wytrwali w tym klimacie 
do końca świąt, ponieważ 
z niedzieli na poniedziałek 
29 grudnia ub. r. doszło do 
kolejnej dewastacji nowych 
drzwi wejściowych w budyn-
ku przy ul. Pocztowej 12 
w Michałkowicach. W wyni-
ku gwałtownego uderzania 
zbito szyby w części środko-
wej drzwi. 

Na osiedlu „MŁODYCH” 
wandale dali o sobie znać 
w budynkach przy pla-
cu Skrzeka i Wójcika 6A, 
ul. Niepodległości 26, 32 
– gdzie także wybito szyb-
ki w drzwiach wejściowych. 
Niejako dodatkowo przy pla-
cu Skrzeka i Wójcika 5A, 6A 
– zniszczono skrzynki na re-
klamy.

Na pozostałych osiedlach 
dewastacji nie odnotowano. 
Oby był to dobry prognostyk 
na 2009 rok. mig

Świątecznie, rodzinnie, ale...
Początek znanej kolędy pt. „Cicha noc, święta noc” trafnie oddaje atmosferę dni, 

jakie towarzyszyły tegorocznym świętom Bożego Narodzenia na terenie naszych 
osiedli mieszkaniowych. Były one w tym roku wyjątkowo spokojne i to zarówno pod 
względem zgłaszanych awarii dyżurującym w święta pracownikom pogotowia tech-
nicznego SSM, jak i dewastacjom spółdzielczego mienia.


