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Szczęśliwa siódemka spół-
dzielców została wylosowa-
na spośród blisko 10 tysięcy 
sumiennie płacących czynsz 
lokatorów. Tradycyjnie będą 
na nich czekały nagrody rze-
czowe ufundowane przez 
władze SSM. Ponadto, pozo-
stałych 14 mieszkańców uzy-
skało zwolnienie z opłat kosz-
tów eksploatacji przez 3 mie-
siące. Jednak nie o nagrody 
tu chodzi, lecz o mobilizację 
i zdyscyplinowanie wszyst-
kich Członków SSM do regu-
larnego wnoszenia zobowią-
zań czynszowych.

„Wielki Konkurs” wzbudza 
wśród mieszkańców różne 
odczucia. U jednych pozy-
tywne, związane z dreszczy-
kiem emocji, który towarzy-
szy losowaniu nagród. Wie-
lu z nas ma bowiem nadzie-
ję, że tym razem to do nas 
uśmiechnie się szczęście. 
U drugich nieco sceptyczne, 
gdyż uważają, że płacenie 
czynszu to obowiązek i nie 
powinno się z tego tytułu 
fundować żadnych nagród. 
Ważny jednak jest aspekt 
ekonomiczny „Wielkiego 

Konkursu”, który powodu-
je, że spora grupa dłużni-
ków, zwłaszcza tych mają-

cych niewielki dług, posta-
nawia uiścić należne Spół-
dzielni kwoty tak, aby Nowy 
Rok rozpocząć z czystym 
kontem, a zarazem uzyskać 
szansę na uczestniczenie 
w losowaniu, bo jedynym 
warunkiem konkursu, do któ-
rego nie trzeba się zgłaszać, 
jest brak zaległości. Fortuna, 
jak wiadomo, jest kapryśna, 

więc w każdej chwili może 
uśmiechnąć się do każdego, 
tylko trzeba dać jej szansę.

Zanim dochodzi do spotka-
nia z udziałem władz Spół-
dzielni, w osiedlach przed-
stawiciele RO wspólnie 
z pracownikami ADM i dele-
gatem mieszkańców prze-
prowadzają na każdym osie-
dlu losowanie 3 lokatorów 
nieposiadających zadłuże-
nia na 31. 12. 2006 r. „Wielki 
Konkurs” ma bowiem struk-

turę dwustopniową: najpierw 
na osiedlach wybiera się trój-
kę finalistów, z których jeden 
przechodzi do finału finałów, 
by uczestniczyć w losowaniu 
nagród rzeczowych.

Na osiedlu „Węzłowiec” 
z 2005 mieszkań do loso-
wania zakwalifikowano 1511 
osób. Jeden z członków 
komisji losującej – Andrzej 
Waldera, wiceprzewodni-
czący Rady Osiedla powie-
dział: - Uważam, że kon-
kurs przynosi efekty. Mobili-
zuje lokatorów do regularne-
go opłacania czynszu. Warto 
go kontynuować w następ-
nych latach.

Z kolei na osiedlu „Mło-
dych” w skład komisji losu-
jącej wszedł m.in. Stani-
sław Cichoń z RO, któ-
ry stwierdził: - Tego typu 
akcje są potrzebne, moż-
na zauważyć wtedy mobili-
zację wśród mieszkańców. 
Dzięki temu mamy więcej 
pieniędzy na remonty i wię-
cej się robi dla osiedla. Na 
„Młodych” szczęśliwą trójkę 
wylosowano spośród 1449 
uprawnionych mieszkańców. 
W osiedlu „Michałkowice” 
losowanie nadzorował m.in.  

Szczęście już uśmiechnęło się do 21 spółdzielców
Za parę dni spotkają się z władzami Spółdzielni laureaci kolejnej edycji „Wielkiego Kon- 

 kursu”, który od kilkunastu lat organizują wspólnie Zarząd i Rada Nadzorcza 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

ciąg dalszy na str. 7

Losowania wszędzie miały taki sam przebieg  
jak na os. „Węzłowiec” - losuje Andrzej Waldera.
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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

Potrącił rodzinę i zbiegł

Kto widział, kto coś wie?
29. grudnia 2006 roku około godziny 16.15 na przejściu dla pieszych przy 

ul. Michałkowickiej nieznany sprawca potrącił idącą pasami rodzinę.
Kierujący pojazdem zbiegł z miejsca wypadku. Sprawca poruszał się najpraw-

dopodobniej samochodem osobowym marki Fiat 126p koloru ciemnego. Wszyst-
kie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat tego zdarzenia, wi-
działy taki samochód posiadający uszkodzenia w przedniej części pojazdu bądź 
były świadkami potrącenia, proszone są o skontaktowanie z:

Komendą Miejską Policji w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 16

Sekcja Ruchu Drogowego
Tel: 032 35 96 290 lub 293 bądź 997 – całą dobę
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UCHWAŁA NR 3/2007 z dnia 24 stycznia 2006 r.
Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w sprawie: jednorazowego odstępstwa od zapisu „Regulaminu rozliczeń kosz-
tów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 
z zastosowaniem indywidualnych zaworów termostatycznych, podzielników 
kosztów oraz wodomierzy c.w.u. w mieszkaniach i lokalach użytkowych Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej” z dnia 26. 10. 2005 r. dotyczącego ustale-
nia zaliczek opłat za centralne ogrzewanie.

Działając w oparciu o § 24 ust. 2 pkt 10 Statutu SSM Rada Nadzorcza.
UCHWALA

1. W związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi, występującymi w sezonie 
grzewczym 2006/2007 i związanym z tym przewidywanym niższym, poziomem 
kosztów w stosunku do wnoszonych zaliczek na centralne ogrzewanie, Rada Nad-
zorcza na wniosek Zarządu SSM wyraża zgodę na jednorazowe odstąpienie od 
zapisu „Regulaminu rozliczeń energii cieplnej” /pełna nazwa jak wyżej/ w punkcie 
VI/6 i skrócenie okresu obowiązywania stawek zaliczkowych za centralne ogrzewa-
nie obowiązujących w okresie od m-ca października do kwietnia /sezon grzewczy/ 
o jeden miesiąc, tj. do miesiąca marca 2007 r. włącznie. Rozpoczęcie stosowania 
stawek za c.o. dla sezonu letniego wprowadza się od kwietnia 2007 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2007 r.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A.
informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na terenie miasta 

Siemianowice Śląskie ulegają zmianie stawki opłat za dostarczaną wodę  
oraz odprowadzane ścieki - od dnia 1. 03. 2007 roku odpowiednio wynoszą:

Za dostarczaną wodę: Netto [zł/m3] Brutto [zł/m3]

- do picia dla gospodarstw domowych 3,98 4,26

Za odprowadzanie ścieków: Netto [zł/m3] Brutto [zł/m3]

- do urządzeń kanalizacyjnych od gospo-
darstw domowych

2,85 3,05

Stawka opłaty abonamentowej  dla  
odbiorców wszystkich grup taryfowych

Netto
zł/odbiorcę/m-c

Brutto
zł/odbiorcę/m-c

- rozliczanych na podstawie wskazań wo-
domierza głównego lub na podstawie 
wskazań wodomierza mierzącego ilość  
wody bezpowrotnie zużytej

- korzystających z lokali w budynkach wie-
lolokalowych

- rozliczanych na podstawie przeciętnych 
norm zużycia wody

8,57

5,63

5,50

9,17

6,02

5,89

Obradowała Rada Nadzorcza SSM

Zimowe zaliczki 
za ciepło skrócone 

Realizacja rzeczowego planu remon-
tów oraz omówienie przewidywa-

nych wyników finansowych Spółdziel-
ni za rok 2006, ustalenie stawki opłat za 
wywóz nieczystości w zasobach SSM 
i ustalenie stawki opłaty ryczałtowej 
za używanie gazu w gospodarstwach 
domowych dla osiedli „Węzłowiec” 
i „Bańgów” to podstawowe zagadnie-
nia porządku obrad Rady Nadzorczej 
SSM odbytej 24 stycznia br.

Ponadto, RN w związku przewidy-
wanym niższym poziomem kosztów 
w stosunku do wpłacanych zaliczek, 
rozpatrzyła i przyjęła wniosek o jed-
norazowym odstępstwie od zapisu 
„Regulaminu rozliczeń kosztów energii 
cieplnej na cele c.o. i c.w.u. i skróceniu 
o miesiąc wnoszenia tzw. zimowych 
zaliczek za ciepło – czytaj uchwa-
ła obok. Rada zapoznała się również 
z zapowiadaną przez RPWiK podwyż-
ką ceny dostawy zimnej wody – sta-
nowisko miasta relacjonował Mikołaj 
Wajda, radny i członek RN SSM.

Omawiając wykonanie remontów 
Zbigniew Lekston, wiceprezes SSM 
ds. technicznych stwierdził, że wszyst-
kie zadania wynikające z programu 
termomodernizacji zasobów, wymiany 
podzielników kosztów i wiele innych 
zrealizowano w pełni, natomiast pozo-
stałe zadania remontowe w 98%, przy 
czym przesunięcia czasowe są nie-
znaczne i wynikły ze spraw procedu-
ralnych. Mówca podkreślił, że znaczą-
ce efekty przyniosła akcja ostrzegaw-
cza o nielegalnym poborze wody, gdyż 
przypadki takich postępowań są spo-
radyczne, a sprawdzanie ujęć i licz-
ników jest bardzo dokładne. Znacz-
nie zmalały też straty wody i wyno-
szą 1,9%. Ta wartość spotkała się 
z ogromnym zadowoleniem i wzbudzi-
ła ożywioną dyskusję, w której podkre-
ślano, że wynik jest wręcz znakomity.

Z kolei Jacek Knitter, wiceprezes 
SSM ds. ekonomiczno-finansowych 
mówił, że saldo ujemne wynosi 273 
tysiące zł. Na kwotę składają się niedo-
bory w kosztach eksploatacji podsta-
wowej i wywozie nieczystości. Mów-
ca szczegółowo przedstawił przyczy-
ny niedoboru.

Śmieci, gaz – nowe stawki
Rada przyjęła informację i podję-

ła uchwałę o korekcie stawki opłat 
za wywóz nieczystości o 45 gr. Tym 
samym od 1 lutego stawka ta, uwzględ-

niająca podwyżkę ceny usługi wykony-
wanej przez MPGK, wynosi 4,05 zł/
osobę/miesiąc. RN, w związku z pod-
wyżką ceny gazu, wprowadziła nową 
stawkę opłaty ryczałtowej za gaz dla 
mieszkańców os. „Węzłowiec” i „Bań-
gów” i ustaliła jej wysokość na 7,15 zł/
osobę/miesiąc. W kwietniu, jak mówio-
no, stawka ulegnie ponownej korek-
cie, gdyż zapowiedziana jest kolejna 
podwyżka ceny gazu. 

Podczas obrad Stanisław Kowar-
czyk zrelacjonował przebieg spotka-
nia prezesów siemianowickich spół-
dzielni mieszkaniowych z Jackiem 
Guzym, prezydentem miasta. W trak-
cie tych rozmów przekazano Prezy-
dentowi wnioski spółdzielni adresowa-
ne do miasta. Prezes podkreślił bar-
dzo dobrą atmosferę panującą pod-
czas spotkania i wyraźnie akcentowa-

ną wolę Prezydenta do ścisłej współ-
pracy ze spółdzielniami.

W sprawach bieżących Klaudiusz 
Kowolik podniósł kwestię niszczenia 
nawierzchni i zabrudzania drogi na os. 
„Węzłowiec” przez samochody firm 
wykonujących tam prace budowlane 
i przekazanie wykonawcy informacji, 
by wygospodarował dla swych pracow-
ników parking, gdyż zajmują oni miej-
sca dla mieszkańców. Zarząd zobo-
wiązał się do wyjaśnienia problemu.

* * *
W sprawozdanie z obrad RN SSM 

wpleciono fragmenty komunika-
tu RPWiK o podwyżce ceny dostawy 
zimnej wody. Podwyżkę wprowadzono 
na podstawie zapisów ustawy. Rada 
Miasta nie debatowała nad stawkami. 
Komunikat RPWiK wpłynął do SSM na 
początku lutego. pes
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Szeroko rozumiana wzajemna 
współpraca miasta i siemiano-

wickich spółdzielni mieszkaniowych 
była podstawowym punktem prze-
prowadzonych 23 stycznia br. roz-
mów, w których brali udział: Jacek 
Guzy, prezydent miasta, Andrzej 
Gościniak, przewodniczący Rady 
Miasta oraz prezesi:

- Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej – Stanisław Kowarczyk,

- SM „Siemion” – Dariusz Ciosek,
- SM „Michał” – Adelajda Chawińska,
- SM „FABUD” – Zbigniew Michalski.
Podczas spotkania Prezesi przedło-

żyli Prezydentowi opracowany i uzgod-
niony wcześniej dokument (publikuje-
my go w oryginale), w którym zawarto 
9 wniosków spółdzielczości mieszka-
niowej pod adresem miasta. Wnioski te 
są odzwierciedleniem licznych postula-
tów spółdzielców przekazywanych do 
swych spółdzielni czy to indywidualnie, 
czy też w trakcie Zebrań Grup Człon-
kowskich lub obrad najwyższej spół-
dzielczej władzy, tj. Zebrania Przedsta-
wicieli Członków danej spółdzielni.

Prezydent, Jacek Guzy mówiąc o idei 
spotkania, podkreślał, że taka forma 
komunikowania się i przedstawiania 
spraw spółdzielców i mieszkańców Sie-
mianowic Śląskich jest bardzo dobrym 
rozwiązaniem, gdyż umożliwia wstępne 
merytoryczne odniesienie się do wspól-
nych zagadnień i dookreślenie istotnych 
szczegółów. Zapoznając się z wnioska-
mi, określił je jako zasadne i zapewnił, 
że będą wnikliwie rozpatrzone i za ok. 
dwa miesiące przedstawi odpowiedź. 
Prezydent zdecydowanie opowiedział 
się za współpracą, gdyż wszyscy jeste-
śmy mieszkańcami tego samego miasta 
i czas skończyć z podziałami na spół-
dzielców i pozostałych mieszkańców.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, 
Prezesi byli zadowoleni z przebiegu 
spotkania i mówili, że deklarowana 
wola współpracy bardzo dobrze roku-
je na przyszłość.  pes

Obiecujące spotkanie

Kłopoty finansowe są plagą dla 
znacznej ilości rodzin i osób 

mieszkających samotnie. Często, 
gdy się pojawiają, podejmowane 
są decyzje o odłożeniu płatności za 
mieszkanie, gdyż wpadający w tara-
paty finansowe przypuszczają, że 
wkrótce uregulują należności, bo 
problemy się skończą.

Problemy jednak nie znikają jak za 
dotknięciem czarodziejskiej różdżki i sta-
rajmy się najszybciej jak to możliwe pomóc 
sobie, występując na przykład o przysłu-
gujący nam dodatek mieszkaniowy.

Świadczenie – oprócz spełnienia 
innych ustawowych zapisów – przysłu-
guje osobom, których średni miesięcz-
ny dochód brutto na jednego członka 
gospodarstwa domowego w okresie 3 
miesięcy poprzedzających datę złoże-
nia wniosku o jego przyznanie nie prze-
kracza 175% kwoty najniższej emery-

tury (od 1. 03. 2004 r. 562,58 zł) i wyno-
si 984,52 zł w gospodarstwie jednooso-
bowym i 125% tej kwoty, tj. 703,23 zł 
w gospodarstwie wieloosobowym.

Dochód będący podstawą do przy-
znania dodatku mieszkaniowego 
oblicza się z ostatnich 3 miesię-
cy sprzed daty złożenia wniosku. 
Obliczenia należy udokumentować 
zaświadczeniami o faktycznie uzyski-
wanych dochodach wszystkich pełno-
letnich członków rodziny. 

1045,56 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 746,83 zł w gospodarstwie wieloosobowym

Pomyślmy 
o dodatku

ciąg dalszy na str. 6
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Chyba, że do zimowych 
kataklizmów zaliczymy hura-
gan, jaki przeszedł nad Pol-
ską 19 i 20 stycznia, kiedy to 
na Śnieżce w Karkonoszach 
zanotowano wiatr pędzący 
z prędkością blisko 220 km/
godzinę, a na Muchowcu – 
to już w Katowicach – wia-
tromierz wykazał 105 km/h.

Oczywiście jeszcze 
wszystko może się przy-
darzyć. Wszak luty, to 
wiadomo, podkuj buty, 
a w marcu jak w garncu, 
no i jeszcze kwiecień, co 
to przeplata, więc miesią-
ce te mogą nam sprawić 
jakieś niespodzianki.

Jakby jednak nie było, 
miniony „zimowy” czas zali-
czyć możemy do bardzo 
łagodnych – patrz zdjęcie 
kwitnącego hiacynta na str. 1. 
Panujące tak długo dodat-
nie temperatury zewnętrz-
ne sprawiają, że odży-
ły debaty o ociepleniu kli-
matu, efekcie cieplarnianym 
etc. W naszych zaś domach 
cieplej się robi, gdy tylko 
się pomyśli, że mało ciepła 
zużyliśmy, więc nadpłaty za 
wpłacone zaliczki na ogrze-
wanie będą znaczne i za 
jakiś czas zasilą indywidual-
ne budżety. Tak się zapew-
ne stanie, gdyż dotychcza-

sowy pobór energii ciepl-
nej na potrzeby centralne-
go ogrzewania jest znacz-
nie mniejszy (o ok. 30%), 
co obrazują dane zawarte 
w tabelce. Jednoznacznie 
wynika z nich, że na każdym 

osiedlu zużycie ciepła spa-
dło, do czego ani chybi przy-
czyniła się aura, ale gwoli 
sprawiedliwości, co jest rów-
nież jakąś zasługą prowa-
dzonych od lat prac termo-
modernizacyjnych i nasze-
go umiejętnego korzystania 
z ciepła.

Pierwszą ulgę w kiesze-
ni z tytułu zmniejszone-
go zużycia czy oszczędno-
ści na cieple – chociaż pod-

kreślmy, oszczędność nie 
jest tu adekwatnym stwier-
dzeniem – odczujemy już 
od 1. kwietnia, gdyż Rada 
Nadzorcza na posiedzeniu 
24 stycznia podjęła uchwa-
łę o skróceniu o miesiąc 

wnoszenia zimowych zali-
czek na potrzeby centralne-
go ogrzewania. Tym samym 
w portfelach już pojawi się 
zastrzyk dodatkowej gotówki. 
Dodatkowej, bo niewpłaconej 
na konto, do kasy SSM.

Zacierając ręce z rado-
ści na tę wieść i w ocze-
kiwaniu na dalsze zwro-
ty po rozliczeniu sezonu 
grzewczego, pamiętajmy 
– piszemy o tym już teraz – 

że każdy kij ma dwa koń-
ce i ten drugi koniec może 
się nam objawić już za 
rok, kiedy to, oby nie, trze-
ba będzie dopłacać do cie-
pła i to nawet sporo.

A cóż to za kij? – zada 
ktoś pytanie. Spieszymy 
z odpowiedzią. Jak wszy-
scy wiemy, zaliczki na opła-
ty za c.o. obliczane są na 
podstawie zużycia cie-
pła w zakończonym sezo-
nie grzewczym. Skoro tego-
roczny sezon zakończy się 
znacznymi zwrotami, wli-
czając w nie wprowadzenie 
o miesiąc wcześniej letniej 
zaliczki, bo ciepła zużyliśmy 
dużo mniej, to… zaliczki na 
przyszły sezon będą zdecy-
dowanie mniejsze. Z chwilą, 
gdy kolejna zima, czyli zima 
2007/2008 nie będzie dla 
nas tak łaskawa jak obec-
na i wzrośnie zużycie cie-
pła, okaże się, że wyliczo-
ne opłaty i wpłacane zalicz-
ki będą niewystarczające na 
pokrycie płatności.

Teraz cieszmy się jednak 
łagodnością zimy i miejmy 
nadzieję, że w nadchodzą-
cych tygodniach nie prze-
żyjemy jakiegoś ostrego jej 
ataku. Niech tam trochę zimy 
sobie będzie, byle nie z eks-
tremalnie niskimi temperatu-
rami czy gwałtownymi i obfi-
tymi opadami śniegu parali-
żującymi komunikację.

Piotr Sowisło

Cieplny kij

Ładną jesieniowiosnę mamy tej zimy, bo chyba tylko takim neologizmem można 
oddać to, co aura nam zafundowała. Tak do końca nie wiadomo, czy to jeszcze 

jesień, czy już wiosna, gdyż nie licząc kilku styczniowych śnieżnych dni - drogowcy 
tradycyjnie zaspali - o zimie nic złego mówić nie możemy.

Zużycie energii cieplnej w GJ

LP Osiedle
2005 r. 
październik
- grudzień

2006 r. 
październik
- grudzień

1 2 3 4
1 „Chemik” 16 566 10 370
2 „Centrum” 12 092    7977
3 im. J. Tuwima 15 909 10 694
4 „Michałkowice” 18 290 13 497
5 „Młodych” 16 687 12 096
6 Bańgów”    6504    4329
7 „Węzłowiec” 15 780 11 275
8 Razem 101 821 70 240

Dodatek przyznawany jest na norma-
tywną powierzchnię i dopuszcza się jej 
przekroczenie do 30%.

Do podstawy obliczenia dodatku przyj-
muje się 90% wydatków ponoszonych 
w związku z korzystaniem z mieszka-
nia. W grę wchodzą świadczenia okre-
sowe ponoszone przez gospodarstwo 
domowe, takie jak: czynsz, opłaty za 
świadczenia związane z eksploatacją 
lokalu mieszkalnego, opłaty eksploata-
cyjne w spółdzielni mieszkaniowej.

Dodatek przyznawany jest na wnio-
sek Członka Spółdzielni przez Pre-
zydenta Miasta Siemianowice Ślą-
skie w drodze decyzji administracyjnej, 
a wypłacany wyłącznie Spółdzielni.

Uwaga!!! O dodatek można ubiegać 
się mimo zadłużenia pod warunkiem, 
że nie dochodzi do kolizji z następu-

jącym założeniem: jeżeli osoba, któ-
rej przyznano dodatek, nie opłaca na 
bieżąco czynszu za lokal, to admi-
nistracja musi (jest ustawowo zobo-
wiązana) zgłosić ten fakt w urzędzie 
gminy (miasta) i wypłacanie dodatku 
zostaje zawieszone do czasu wyrów-
nania (w terminie nie dłuższym niż 3 
miesiące) zaległości. Decyzja o przy-
znaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległo-
ści nie zostaną pokryte w tym czasie. 
O ponowne przyznanie dodatku moż-
na wystąpić wyłącznie po uregulowaniu 
tych zaległości.

Odpowiedzialni za rozpatrywanie wnio-
sków o przyznanie dodatków mieszka-
niowych mogą w uzasadnionych przy-
padkach lub w razie jakichś zastrze-

żeń przeprowadzić wywiad środowisko-
wy i na jego podstawie podjąć stosowną 
decyzję nie zawsze korzystną dla ubie-
gającego się o to świadczenie, mimo 
spełniania ustawowych kryteriów.

Odwołanie do samorządowego kole-
gium odwoławczego składamy za pośred-
nictwem urzędu wydającego decyzję.

PAMIĘTAJMY, ŻE dodatek przyznawa-
ny jest od 1. dnia miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym złoży-
liśmy wniosek, tj. jeżeli wniosek zło-
żymy np. do końca lutego, to po jego 
rozpatrzeniu przyznany dodatek otrzy-
mamy od 1 marca.

Szczegółowe informacje o zasa-
dach przyznawania dodatku uzyskać 
można w Referacie Dodatków Miesz-
kaniowych UM w Siemianowicach 
Śl., ul. Michałkowicka 105. Tam także 
składamy wypełnione wnioski.

ciąg dalszy ze str. 5

Pomyślmy o…
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W o k ó ł  o s ó b  n i e p e ł n o s p r a w n y c h

W każdą środę od 1500 do 1800 ponad 
130 członków klubu wspólnie spędza 
tu swój wolny czas w róż-
nych kołach zaintereso-
wań. Można tutaj rozwi-
jać swoje umiejętności pla-
styczne, poetyckie, spor-
towe i kulinarne, zawsze 
znajdą się też chętni do 
gry w brydża, warcaby czy 
szachy. – Sporym zainte-
resowaniem cieszy się kół-
ko kulinarne. Dzięki uprzej-
mości władz Siemiano-
wickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej możemy tutaj 
korzystać z kuchni i w ten sposób przy-
rządzać zaplanowane posiłki – powie-
działa Gabriela Zug, szefowa siemiano-
wickiego koła PZN.

Prace artystyczne z dziedziny rzeźby, 
obrazu, rękodzieła były niejednokrot-
nie wystawiane w Bibliotece Miejskiej 
w Siemianowicach Śląskich. Ostatnią 
wystawę pt. Oczyma duszy zorgani-
zowano jesienią 2006 roku. Z kolei 
wiersze Haliny Pytko wydało Krajowe 
Centrum Kultury w edycji. „Jesteśmy”. 
Podczas spotkań wszyscy starają się 
sobie nawzajem pomagać w rozwią-
zywaniu różnych problemów i poko-
nywaniu życiowych barier. Temu celo-
wi służą organizowane przez Zwią-
zek imprezy, w tym turnusy rehabilita-
cyjne, które są przedsięwzięciem bar-
dzo udanym, gdyż jeszcze długo po 
ich zakończeniu uczestnicy wracają do 
nich w swych rozmowach. – Dla wie-
lu członków nasze spotkania są chwi-
lą zapomnienia o trudach codzienne-
go życia, pomagamy sobie je przezwy-
ciężać – dodał Henryk Czogała, wice-

przewodniczący koła.
W ubiegłym roku siemianowickie 

koło PZN obchodziło 45-lecie istnienia. 
Wielu członków uczestniczy w spotka-
niach od lat. Jednak koło to nie żyje 
tylko przeszłością, stara się w aktyw-
ny sposób odnaleźć swoje miejsce na 
mapie miasta i w szybko zmieniającej 
się sytuacji społeczno-gospodarczej. 
Te działania Związku zostały też doce-
nione przez władze naszego miasta, 
które właśnie w świetlicy przy ADM os. 
„Centrum” 17 stycznia br. zorganizowa-
ły pierwsze spotkanie integracyjne róż-
nych siemianowickich stowarzyszeń 
i innych podmiotów niosących pomoc 
osobom niepełnosprawnym. W spotka-
niu tym wziął udział Jacek Guzy, pre-
zydent miasta oraz Zbigniew Krup-
ski, wiceprzewodniczący Rady Miasta. 
W inauguracyjnym spotkaniu chodziło 
o wypracowanie jak najlepszych form 
przystosowania organizacji wspierają-
cych osoby niepełnosprawne do aktu-
alnych warunków i potrzeb.

- Miasto nadal będzie wspierać orga-
nizacje, które państwo reprezentuje-
cie – zwrócił się do zebranych na sali 

prezydent Jacek Guzy – jednak zgod-
nie z tendencjami europejskimi głów-
ny ciężar działań przesuwać się ma na 
wasze struktury. Rola miasta polegać 
ma, zgodnie ze wspomnianymi trenda-

mi, na dostarczaniu orga-
nizacjom wspierającym 
osoby niepełnosprawne 
narzędzi do efektywnego 
funkcjonowania. Dzisiej-
sze spotkanie otwiera cały 
ich cykl, w czasie którego 
nie tylko – mam nadzieję 
– dojdzie do większej inte-
gracji waszych organiza-
cji, ale także zapoznacie 
się państwo z możliwo-
ściami pozyskiwania środ-
ków finansowych na dzia-

łalność, zyskacie informację na temat 
szkoleń w interesującym was zakre-
sie, otrzymacie wszelkie przydatne 
wam informacje. Pragnę zapewnić, że 
będę wspierał wasze inicjatywy, a drzwi 
mojego gabinetu będą zawsze dla was 
otwarte – dodał.

Zgodnie z nową formułą już pierw-
sze spotkanie było wprowadzeniem 
w zagadnienia pozyskiwania funduszy.

Zebrani mogli też zapoznać się z pre-
zentacją Zakładu Aktywności Zawodo-
wej Osób Niepełnosprawnych i Pol-
skiej Organizacji Pracodawców Osób 
Niepełnosprawnych w Katowicach.

- Każde ze Stowarzyszeń działa tro-
chę na innym polu i realizuje różne 
zadania. Możemy jednak wymieniać 
się naszymi doświadczeniami i poma-
gać sobie wzajemnie, zwłaszcza tym 
podmiotom, które nie pracują jeszcze 
zbyt prężnie – stwierdził Jan Kuczek, 
szef Stowarzyszenia na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Uśmiech”, mają-
cego swoją siedzibę na osiedlu „Węzło-
wiec”. mig

 Celem większa integracja.

Od kilkudziesięciu lat w świetlicy przy administracji osiedla „Centrum” 
na ul. Powstańców spotykają się osoby niewidzące i niedowidzące 

zrzeszone w siemianowickim kole Polskiego Związku Niewidomych.

Mikołaj Wajda, członek Rady Osiedla. 
Tam trójkę zwycięzców losowano spo-
śród 1384 osób.

Natomiast na osiedlu „Tuwima” nad 
przebiegiem losowania trzech z 1460 
osób czuwali członkowie Rady Osiedla: 
Marian Masłowski, Bronisław Bregu-
ła, Bogdan Urbański oraz mieszka-
niec Lothar Piskorz.

Na pozostałych osiedlach losowanie 
finalistów przebiegało równie spraw-
nie. Wszystkie losowania przeprowa-
dzono pod koniec stycznia br.

Do zwycięzców w osiedlach zapewne 
już dotarła szczęśliwa wiadomość o wygra-
nej, a do siódemki finalistów indywidualne 
zaproszenia na spotkanie z władzami SSM 
i losowanie nagród rzeczowych. Teraz tym 
drugim życzyć należy, by spośród siedmiu 
nagród – sprzęt RTV i AGD porównywalnej 
wartości – wylosowali to, co im najbardziej 
w domach jest potrzebne.

Relację z przebiegu finału finałów 
i spotkania z władzami SSM zamie-
ścimy w następnym wydaniu „Mojej 
Spółdzielni”. mig

Szczęście już uśmiechnęło się do 21 spółdzielcówciąg dalszy 
ze str. 2
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Jeden z ostatnich ich 
występów odbył się pod 
koniec grudnia w DK „Che-
mik”, gdzie razem z zapro-
szonymi gośćmi przedstawi-
li własne aranżacje popular-
nych i mniej znanych kolęd. 
Bohdan Wantuła doświad-
czeniem służy też młodym 
muzykom, swój talent chciał-
by wykorzystać do promo-
cji miasta, gdyż uważa, 
że w niedalekiej przyszło-
ści Siemianowice Śląskie 
mogłyby być znane z róż-
nych koncertów i festiwali.

- Chociaż moi rodzice nie 
byli związani z muzyką, 
to chętnie śpiewali i dzię-
ki temu szybko zauważy-
li moje uzdolnienia w tym 
kierunku. Będąc kilkuletnim 
chłopcem, bardzo lubiłem 
puszczać płyty na gramofo-
nie, tzw. popularne pocztów-
ki z „Beatlesami” i Karelem 
Gottem. Muszę przyznać, że 
byłem w tym czasie bardzo 
żywym chłopcem, więc słu-
chanie muzyki nieco mnie 
wyciszało – wspomina Boh-
dan Wantuła. Kiedy zaczął 
uczęszczać do szkoły pod-
stawowej, rodzice kupi-
li mu pierwszy instrument 
– pianino i zapisali na zaję-
cia muzyczne do DK „Che-
mik”. W tym czasie otrzy-
mał gruntowne wykształce-
nie muzyczne począwszy od 
szkoły podstawowej, śred-
niej a skończywszy na Aka-
demii Muzycznej w Kato-
wicach. Z „Chemikiem” na 
dobre związał się na kilka-
naście lat, a będąc studen-
tem Akademii Muzycznej, 
chętnie przychodził do DK 
pograć na pianinie lub puzo-
nie, który stał się jego głów-
nym instrumentem.

- Bardzo dobrze wspomi-
nam mój kontakt z Orkie-
strą Rozrywkową Polskie-
go Radia i Telewizji w Kato-

wicach pod dyrekcją Jerze-
go Miliana. Nagraliśmy 
w latach 80. pierwszą w Pol-
sce płytę kompaktową pt. 
Sounds of Jerzy Milian. Na 
dobre też wtedy połknąłem 
bakcyla big-bandu. Jerzy 
Milian to wyjątkowa osobo-

wość, człowiek otwarty na 
innych, dający swoim muzy-
kom okazję do komponowa-
nia i aranżowania własnych 
utworów – mówi Bohdan 
Wantuła.

Później rozpoczął pra-
cę w Filharmonii Śląskiej, 
gdzie przez kilkanaście lat 
grał na puzonie. Jego dyry-
gentami byli śp. Karol Stry-
ja, Jerzy Swoboda i Miro-
sław Błaszczyk. Wspól-
nie z orkiestrą odbył wiele 
tras koncertowych po całej 
Europie i poza jej granicami, 
m.in. w Japonii. W jego życiu 
był też okres pracy zagrani-
cą, w tym w Stanach Zjed-
noczonych oraz na Cyprze, 
gdzie urodził się jego syn, 
Kamil. Zebrał wtedy wiele 
doświadczeń i pomysłów, 
które zamierza przenieść na 
polski grunt. 

Po powrocie z zagranicz-
nych wojaży, wraz z żoną 
i synem, na stałe zamiesz-
kał przy ul. Spokojnej 
w osiedlu „Centrum”. Od 

5 lat prowadzi różne gru-
py i zespoły muzyczne. Jed-
nym z najbardziej znanych 
jest „Miglanc Band” złożony 
z muzykujących dzieci grają-
cych na różnych instrumen-
tach. Zespół, będący jed-
ną z najmłodszych tego typu 
formacji muzycznych na pol-
skim rynku, wydał już swo-
ją pierwszą płytę pt. Debiut. 
„Miglanc Band” wielokrot-
nie występował na spół-

dzielczych festynach osie-
dlowych, w tym na Rynku 
Bytkowskim. Grupa wygra-
ła również Grand Prix na 
Festiwalu Młodzieży Szkol-
nej w Siemianowicach Śl.

Bohdan Wantuła był jed-
nym z organizatorów wiel-
kiego koncertu, jaki 1 paź-
dziernika 2006 roku odbył się 
w kinoteatrze „Tęcza” z oka-
zji 100-lecia urodzin Mak-
symiliana Jarczyka. Muzyk 
ten w wieku 23 lat wyjechał 
do Niemiec, gdzie w okre-
sie przedwojennym zasłynął 
jako kompozytor piosenek 
do filmów. - W Niemczech 
jest znany jako Michael 
Jary i do dzisiaj bardzo 
popularny. Nigdy nie wyparł 
się swoich śląskich korzeni, 
chętnie odwiedzał Siemia-
nowice Śląskie, gdzie miał 
wielu przyjaciół. Ostatni raz 
był tutaj w 1969 roku. Przy-
jaźnił się m.in. z moim wuj-
kiem śp. Piotrem Dziem-
bą, który prowadził zespól 
muzyczny „Kasyno” i Micha-

el Jary komponował dla 
nich również swoje piosen-
ki – wyjaśnia muzyk. Z ini-
cjatywą uczczenia pamięci 
100-lecia urodzin Michaela 
Jary`ego wyszedł ówcze-
sny prezydent miasta – 
Zbigniew Paweł Szandar, 
a koncert był nie tylko dla 
siemianowickiej publiczno-
ści pierwszą okazją do bliż-
szego poznania twórczości 
tego świetnego kompozy-
tora rodem z Siemianowic. 
Twórczość Jary`ego zapre-
zentowała orkiestra rozryw-
kowa „Laura Band” składają-
ca się z wielu wybitnych ślą-
skich muzyków. Koncert był 
rejestrowany zarówno przez 
polską, jak i niemiecką tele-
wizję. W tej niezwykłej uro-
czystości uczestniczyła cór-
ka kompozytora – Michaela 
oraz jego wnuczka – Jes-
sica, które specjalnie na tę 
okazję przyjechały z Berlina. 
Bohdan Wantuła uważa, że 
chociaż Michael Jary kom-
ponował w Niemczech, to 
w jego utworach słychać sło-
wiańskie elementy, podob-
nie jak w muzyce Gersh-
wina odnajduje się moty-
wy rosyjskie, skąd pocho-
dzili rodzice tego genialne-
go muzyka. Ma też nadzie-
ję, że na wiosnę uda się 
powtórzyć ten koncert, gdyż 
za pierwszym razem muzy-
ka ta przypadła tak do gustu 
publiczności, że zakończo-
no go owacją na stojąco. - 
Żałuję, że nie doprowadzi-
łem do spotkania po latach 
pomiędzy rodziną Jary`ego 
a Ryszardem Dziembą, 
od którego dostałem sta-
re nagrania utworów bar-
dzo przydatne do przygoto-
wania wspomnianego kon-
certu. Moim marzeniem jest, 
żeby w Siemianowicach 
Śląskich z pomocą środków 
z Unii Europejskiej powstał 
festiwal imienia Michaela 
Jary`ego. Byłaby to wielka 
promocja naszego miasta, 
tym bardziej, że jego muzy-

Ciekawi ludzie są wśród nas  Ciekawi ludzie są wśród nas

M u z y k ą  p r o m o w a ć  m i a s t o
Bohdan Wantuła jest jednym z najbardziej znanych sie-

mianowickich muzyków. Przez lata grał w Filharmonii 
Śląskiej, obecnie prowadzi własną działalność muzyczną 
i jest dyrygentem Miejskiej Orkiestry Dętej. Koncertuje też 
wspólnie ze swoją żoną – Katarzyna Miller.

ciąg dalszy na str. 10
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ka nadal jest bardzo zna-
na w Europie. Chciałbym 
też doprowadzić do nagra-
nia jego piosenek z polski-
mi tekstami, aby przybliżyć 
jeszcze bardziej jego twór-
czość naszym mieszkań-
com – mówi muzyk.

Bohdan Wantuła chętnie 
też występuje ze swoją żoną 
Katarzyną Miller, znaną pio-

senkarką. Do tradycji nale-
żą już koncerty kolędowe, 
które od kilku lat odbywają 
się w m.in. w DK „Chemik”. 
– Bardzo lubimy występo-
wać w „Chemiku”, panuje 
tam dobra atmosfera, którą 
tworzy kierownik Zbigniew 
Krupski. Sala w tym ośrod-
ku pod względem akustycz-
nym jest bardzo dobra – 
zauważa. Jego zdaniem, 

warto też poświęcać uwagę 
młodzieży i organizować jej 
czas przy muzyce. Młodzież 
potrzebuje dać upust swo-
im emocjom, na co szan-
se daje muzyka, która łago-
dzi obyczaje i może nadać 
sens życia wielu młodym 
ludziom.

- Chciałbym zaprosić 
wszystkich mieszkańców 
naszej Spółdzielni na walen-

tynkowo-karnawałowy kon-
cert, który odbędzie się 15 
lutego w Centrum Kultury 
z udziałem Miejskiej Orkie-
stry Dętej. Będzie to wspa-
niała okazja do dobrej zaba-
wy z orkiestrą o długoletnich 
tradycjach, wywodzących 
się z czasów, gdy grała pod 
patronatem kopalni „Siemia-
nowice” – dodaje nasz roz-
mówca. mig

ciąg dalszy ze str. 8
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Tak więc michałkowiczanie 
mają już ułatwiony kontakt 
z dzielnicowymi, pełniącymi 
na miejscu swoje dyżury, co 
powinno z kolei wpłynąć na 
poprawę stanu bezpieczeń-
stwa w całej dzielnicy. 

Punkt otwarto wychodząc 
naprzeciw postulatom zgła-
szanym przy różnego rodza-
ju spotkaniach, w tym również 
na Zebraniach Grup Człon-
kowskich os. „Michałkowi-
ce”. We wnioskach postulo-
wano, by stworzyć mieszkań-
com możliwość bezpośrednie-
go kontaktu z policją. Szcze-
gólnie michałkowiczan niepo-
koją drobne sprawy związa-
ne z zakłócaniem porządku 
publicznego. Często właśnie 
takie problemy, niejednokrotnie z niejasnych powodów trudne 
do rozwiązania, potrafią lokatorom spędzać sen z powiek. 

Aktualnie interweniujący nie muszą już udawać się ze 
swoimi skargami do Komendy Miejskiej Policji w Siemiano-
wicach Śląskich, a dzielnicowi mają więcej czasu na roz-
mowę ze zgłaszającymi się do nich osobami. W rozmowie 
z policjantem zapewniona została też większa anonimo-
wość, gdyż nie uczestniczą w niej już osoby postronne. 

Posterunek policji w Michałkowicach przy ul. Pocztowej 
5a wyremontowała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał”. 
Jest on czynny dwa razy w tygodniu: we wtorek i czwartek 
od godz. 1700 do 1900, a dyżury w nim pełnią trzej dzielni-
cowi opiekujący się przydzielonymi im rejonami:

- młodszy aspirant Wojciech Kluczewski – rejon ulic 
Wyzwolenia, Stawowa, Łukasińskiego i przyległe,

- sierżant Beniamin Łypiński – rejon os. „Robotnicze”, 
park „Górnik”, plac Boh. Września,

- starszy posterunkowy Rafał Łakomy – rejon ulic Przy-
jaźni, Bytomska, os. Budryka.

Mieszkańcy mogą tu zgła-
szać się ze wszystkimi spra-
wami, które wymagają reak-
cji policji, jak np. dotyczące 
uciążliwych lokatorów, mło-
dzieży zakłócającej porządek 
publiczny, sprawy związane 
z przemocą w rodzinie. Do 
zadań dzielnicowych należy 
zajmowanie się wykroczenia-
mi. Natomiast, jeżeli dochodzi 
do przestępstwa, np. kradzie-
ży, mieszkaniec musi zgło-
sić się na Komendę Miejską 
Policji, aby poddać się ruty-
nowym czynnościom związa-
nym ze spisaniem protokołu.

- Każdy rejon ma swo-
ją specyfikę, jeżeli chodzi 
o spotykane przez nas pro-
blemy, a w ich konsekwen-

cji wykroczenia. Najczęściej są to drobne zniszczenia mie-
nia, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zakłó-
canie ciszy przez młodzież – tłumaczy sierżant Benia-
min Łypiński. – Do nas można też zgłosić się po poradę 
prawną. Często mieszkańcy mają problemy natury cywil-
nej dotyczące wniosku do sądu lub innej instytucji – dodał 
Wojciech Kluczewski. 

Policja liczy na duże zaangażowanie mieszkańców i pozy-
tywny odzew ze strony michałkowiczan. Nawet najlepsi 
dzielnicowi bez dobrej współpracy z mieszkańcami, prze-
kazującymi im swoje informacje i spostrzeżenia dotyczą-
ce bezpieczeństwa na osiedlach nie są w stanie sami wie-
le zdziałać. Stąd wziął się pomysł utworzenia osiedlowego 
punktu kontaktu z dzielnicowym, który byłby zlokalizowany 
jak najbliżej mieszkańców.

Ponadto, jak nam powiedziano, w ramach codziennej, rutyno-
wej służby obchodowej dzielnicowi obsługujący rejon Michałko-
wic będą pełnić doraźne dyżury i odbywać spotkania z miesz-
kańcami podyktowane indywidualnymi przypadkami. mig

Michałkowice: wtorek i czwartek od 1700 do 1900

P o l i c j a  b l i ż e j
Od kilku tygodni działa pierwszy w naszym mieście osiedlowy punkt kontaktu z dzielnicowym, który znajduje 

się w Michałkowicach przy ul. Pocztowej 5a. Uroczystego otwarcia w połowie grudnia ub. r. dokonały władze 
miasta i siemianowickiej komendy policji. Wspólnie przecięto okolicznościową wstęgę, a zebrani zapewnili, że 
jest to pierwszy krok w kierunku tworzenia podobnych placówek w każdej dzielnicy.

 Dzielnicowi są do dyspozycji mieszkańców.
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Co z tymi topolami?
- Kilka lat temu Spółdzielnia prze-

prowadzała wycinkę topól na osie-
dlu „Chemik”. Niestety, nie wszystkie 
drzewa w newralgicznych punktach 
objęto tymi pracami, gdyż mieszkańcy 
z ul. Niepodległości 66 w okresie let-
nim nadal się skarżą na silne pylenie 
tych drzew – mówi Marian Nikiel z os. 
„Chemik”. – Latem nie można wyjść 
odpocząć na balkon, a na chodniku 
leży tyle białego puchu, że niekiedy 
trudno tam przejść. Ponadto, w upal-
ne dni nie ma mowy o otwarciu okien 
– skarży się lokator. Jego zdaniem, 
konieczna byłaby wycinka topól rosną-
cych na terenie żłobka, dlatego składa 
wniosek do władz SSM o interwencję 
w tej sprawie.

ZARZĄD SSM: Administracja i Ra-
da Osiedla „Chemik” kilkakrotnie 
występowały do Zarządu Placówek 
Oświatowych i Żłobków z wnioskiem 
o wycięcie rosnących na ich terenie 
topól. Niestety, jak do tej pory nie 
doczekano się realizacji tego wnio-
sku. W związku ze złożoną przez Pa-
na kolejną interwencją, ADM ponow-
nie wystąpi z pismem o wykonanie 
wycinki wspomnianych drzew wcze-
sną wiosną br. Być może interwen-
cje mieszkańców kierowane bez-
pośrednio do Zarządu Placówek 
Oświatowych spowodują przyspie-
szenie realizacji tego wniosku.

Proponuję rozważyć
- Z dużym zainteresowaniem zapo-

znałem się w styczniowym numerze 
„MS” z projektem przebudowy pla-
cu pomnikowego na os. „Młodych”. 
Jest on bardzo dobry, mam jednak 
wątpliwości, czy potrzebne jest mon-
towanie na stałe aż tylu ławek. Wia-
domo, że będą się na nich bawić 
dzieci, co może być powodem nie-
szczęśliwego wypadku, a ich drew-
niane elementy mogą stać się z kolei 
obiektem dewastacji. W przypadku 
organizowania festynów, podobnie 
jak na Rynku Bytkowskim, można 
ustawiać dodatkowe ławki. Ponadto, 
obawiam się, czy fontanna nie sta-
nie się dodatkowym śmietnikiem? 
Zamiast tego można by zainstalo-
wać coś na kształt zdroju ulicznego 
– uważa Jerzy Szafrański, mieszka-
niec os. „Młodych”.

ZARZĄD SSM: W imieniu RO 
„Młodych” serdecznie dziękujemy 
za uwagi dotyczące przebudowy 
placu pomnikowego. Niewątpliwie 
zgłoszone sugestie zostaną rozpa-

trzone przy opracowaniu projektu 
technicznego przebudowy. Liczymy 
na kolejne głosy w tej sprawie po-
zwalające wybrać takie rozwiązanie, 
które zadowoli większość miesz-
kańców tego osiedla. 

Pozytywne zmiany
Jako mieszkaniec ul. Okrężnej pra-

gnę za pośrednictwem gazety „Moja 
Spółdzielnia” podziękować kierownicz-
ce administracji osiedla „Tuwima” i jej 
współpracownikom za widoczne pozy-
tywne zmiany, których jesteśmy świad-
kami na naszym osiedlu. Zdecydowana 
większość listów i telefonów do Redak-
cji „MS” jest krytyczna, wyrażająca pew-
ne niezadowolenie i żądania. Znacznie 
mniej jest podziękowań i pozytywnych 
opinii o pracownikach SSM. 

Jak wcześniej wspomniałem, jestem 
mieszkańcem ul. Okrężnej. W ubie-
głym tygodniu udałem się w odwie-
dziny do znajomych z ul. Okrężnej 3 
i ku mojemu zdziwieniu zobaczyłem 
pewną pozytywną innowację, god-
ną jak najszybszego wprowadzenia 
w pozostałych budynkach. Jadąc win-
dą na wyższe piętro, widziałem, że 
na wszystkich piętrach było zupełnie 
ciemno. Pomyślałem, że to na pew-
no awaria oświetlenia. Jednakże ku 
mojemu zdziwieniu po zatrzymaniu się 
dźwigu, zapaliło się światło! Posze-
dłem dalej korytarzem i włączyło się 
następne oświetlenie. Natomiast po 
wejściu do mieszkania światła zgasły.

Nie trzeba być ekonomistą, żeby 
stwierdzić, iż zastosowane rozwiąza-
nie przyniesie znaczne oszczędności 
w zużyciu energii elektrycznej. Inwe-
stycja ta na pewno szybko się zwróci. 
Dlatego pochwalam pionierski pomysł 
pani kierownik ADM-u i proszę gorąco 
w imieniu mieszkańców innych budyn-
ków o kontynuowanie prac związanych 
z modernizacją oświetlenia na klatkach 
schodowych. Naprawdę warto.

Ponadto, przy okazji pragnę jesz-
cze podziękować pani kierownik ADM 
„Tuwima” za utwardzenie kostką bru-
kową chodników przy ul. Okrężnej 1 
i w kierunku do bloku przy ul. Okręż-
nej 16. Szkoda tylko, że ADM MPG-
KiM nie poszła za tym przykładem, 
gdyż ich chodniki pozostawiają wiele 
do życzenia. 

Za wszystkie pozytywne zmia-
ny w imieniu własnym i pozostałych 
mieszkańców z ul. Okrężnej składam 
serdeczne podziękowania kierownic-
twu oraz pozostałym pracownikom 
administracji os. „Tuwima”.

ZARZĄD SSM: Z zadowoleniem 
przyjmujemy uwagi dotyczące pra-
widłowej pracy kierownika osiedla 
i wszystkich służb administracyj-
no-technicznych Spółdzielni. Nie-
mniej chcemy zaznaczyć, że ak-
cja modernizacji oświetlenia kla-
tek schodowych mająca na ce-
lu przede wszystkim oszczędno-
ści energii elektrycznej jest prowa-
dzona od 2005 roku na wszystkich 
spółdzielczych osiedlach i w naj-
bliższej przyszłości obejmie ko-
lejne klatki schodowe. Niestety, 
część mieszkańców nie odnosi się 
pozytywnie do tej inicjatywy, gdyż 
nadal dochodzi do dewastacji no-
wo zakładanych urządzeń. Niedaw-
no taka sytuacja zdarzyła się przy 
ul. Wojciecha Korfantego 9b. Przy-
pominamy, że wszelkie tego typu 
przypadki administracja na bieżąco 
zgłasza policji, która prowadzi sto-
sowne dochodzenia w takich spra-
wach. mig

Czy ten znak 
jest konieczny?

- Z uwagą śledzę informacje w „MS” 
na temat nowych miejsc parkingowych. 
Chcę powrócić do interwencji jednego 
z lokatorów dotyczącej kontrowersyj-
nej decyzji postawienia znaku zakazu 
zatrzymywania się na ul. Grunwaldz-
kiej od strony ul. Wróblewskiego. Moje 
obserwacje są takie, że nadal parku-
je tam duża liczba samochodów, gdyż 
brakuje innych miejsc postojowych 
w tym rejonie. Liczę na to, że moja 
interwencja nie spowoduje częstszych 
patroli policji, a doprowadzi do ponow-
nej analizy, czy faktycznie znak jest 

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.00 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 032-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

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

ciąg dalszy na str. 18
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Gra w bowling zdobyła już wielu zwo-
lenników. Dlaczego? Choćby dlate-
go, że w kręgielni nie ma limitu wieku. 
Żeby kula dotarła do celu, nie trzeba 
wielkiej siły. W tym sporcie ważna jest 
nie tylko siła rzutu, ale też technika. 
Co więcej, gdy czegoś nie wiemy, do 
pomocy gotowa jest zawsze obsługa 
lokalu. W kręgielni przyznają, że ludzie 
chcący zagrać nie zawsze wiedzą, na 
czym to polega. Wystarczy jednak kilka 
minut gry, aby zorientowali się w pod-
stawowych zasadach bowlingu, zresz-
tą informacje na bieżąco są wyświetla-
ne na kolorowych monitorach zawie-
szonych nad każdym torem. 

A jak zachowywać się na torze? 
Przede wszystkim należy pamiętać, 
że w bowlingu, jak na drodze, obowią-
zuje zasada pierwszeństwa z prawej 
strony. Jeśli na torze z prawej strony 
stoi już osoba przygotowująca się do 
rzutu, to pozwól jej wykonać ten ruch 
i dopiero potem wejdź na swoje sta-
nowisko. Po skończonym rzucie wra-
camy tą samą drogą do swojego stoli-
ka tak, by nie narazić innych graczy na 
jakąś kontuzję. Staraj się też nie krzy-
czeć na torze i nie rzucać kul za wyso-
ko. Prawidłowo rzucona kula leci nisko 
nad torem. Tylko wtedy nie tracisz nie-
potrzebnej energii. 

A ci, którzy są spragnieni dreszczy-
ku emocji, mogą wziąć udział w kolej-
nej edycji RENOMY CUP rozgrywa-
nej raz w miesiącu w „Renomie”. Cho-
ciaż turniej trwa już od kilku miesię-
cy, to nadal można dołączyć do grona 
zawodników i walczyć o miejsce w ści-
słym finale zaplanowanym na czerwiec 
br. Aktualnie rozgrywana jest druga eli-
minacja, w której po styczniowej i luto-
wej rundzie doszło do sporej niespo-
dzianki w postaci zmiany lidera. Pro-
wadzi bowiem Karol Szulc, wieloletni 
zawodnik klubu Siemianowickiego Sto-
warzyszenia Bowlingowego, który do 
tej pory raczej plasował się za ścisłą 
czołówką. Wyprzedza on Radka Stry-
bulewicza, Darka Matyśniaka oraz 
Aleksandra Kulkę. Na uwagę zasłu-
guje też bardzo dobra postawa jedynej 
w turnieju pani – Ingi Hentisz zajmują-
cej obecnie 13 miejsce. mig

W ferie zniżka Kule w akcji  W ferie zniżka

Gdyby zdarzyło się, że biały puch zasypie świat, to szczególnie ciepło   
 zapraszamy do kręgielni w „Renomie”. Chociaż słowa te kierujemy 

do wszystkich, to polecamy je uczniom rozpoczynającym zimowe ferie. 
W tym bowiem czasie w „Renomie” dla nich wprowadzona jest zniżka i za 
godzinę gry od poniedziałku do piątku, od 1100 do 1700 płacą 20 zł za oka-
zaniem legitymacji. 
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Na naszym terenie wiatr zaczął 
przybierać na sile w czwartek, 18 
stycznia koło południa. Prawdziwe 
piekło rozpętało się jednak dopiero 
kilka godzin później. Do decydujące-

go starcia pomiędzy dwiema ściera-
jącymi się masami powietrza doszło 
około 23.30.

Huraganowy wiatr łamał
drzewa, znaki drogowe, przewra-

cał billboardy i zrywał dachy. W powie-
trzu niczym pociski latały kawałki rynien 
i dachówki. W tym czasie wiatromierz 
w stacji meteorologicznej Katowice 
Muchowiec odnotował prędkość wiatru 
105 km/h. Zdaniem synoptyków, takiej 

sytuacji, żeby wiało z tak dużą prędko-
ścią przez dobrych kilka godzin na tak 
dużym obszarze, do tej pory nie było. Na 
Śląsku tylko raz dmuchało silniej, bo aż 
130 km/h w 2001 roku, ale było to jedno-
razowy podmuch.

W piątek rano, 19 stycznia
wszystkie administracje przystąpiły 

do liczenia strat na osiedlach. Specja-
listyczne firmy i pracownicy ADM-ów 
rozpoczęli usuwanie pierwszych awa-
rii, ekipy z firm energetycznych zajęły 
się ponownym doprowadzeniem ener-
gii do budynków, w których mieszkań-
cy rano obudzili się bez prądu.

Najwięcej szczęścia
mieli mieszkańcy osiedla „Bańgów”, 

a konkretnie ci, którzy parkują swoje 
samochody przy ul. Władysława Rey-
monta 34. Tam wiatr jak zapałkę złamał 

jedno z drzew rosnących przy ulicy, które 
przewróciło się dokładnie na dach śmiet-
nika znajdującego się pomiędzy dwoma 
parkingami wypełnionymi, jak co noc, 
samochodami. Uszkodzonego dachu nie 
dało się już naprawić i czeka go komplet-
na wymiana, która nastąpi dopiero za kil-
ka miesięcy. Silny podmuch wyrwał rów-
nież krzew rokitnika pospolitego przy ul. 
Marii Skłodowskiej-Curie 43 oraz drze-
wo przy ul. Hermana Wróbla.

Wichura dała się we znaki
dachom na os. „Węzłowiec” położonym 

na niewielkim wzgórzu i wystawionym 
na pierwszy impet wiatrów z zachodu. 

W efekcie na osiedlach zanotowano kilka 
różnego rodzaju uszkodzeń m.in. przy ul. 
Władysława Łokietka 2A, Grunwaldz-
kiej 16C, Wyzwolenia 10A, Michałko-
wickiej 17A. Z kolei przy ul. Powstań-
ców 54A wiatr zerwał 2 nasady komino-
we o wysokości 2 metrów, z innych blo-
ków odleciały kawałki rur spustowych – 
ul. Grunwaldzka 16C, Walerego Wró-
blewskiego 63F, blach dylatacyjnych – 
Władysława Jagiełły 11A i B oraz płyt 
acekolowych – ul. Przyjaźni 18A.

Straty z tego tytułu
w całej Spółdzielni szacowane są 

na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Część 
uszkodzeń udało się szybko naprawić, 
z innym trzeba było poczekać na bar-
dziej sprzyjające warunki atmosferycz-

ne, gdyż po silnych wiatrach przyszły 
gwałtowne opady śniegu i temperatu-
ra szybko obniżyła się o kilkanaście 
stopni C. Chociaż wichura wyrządziła 
jakieś szkody, to na szczęście dachy 
pozostały na swoich miejscach i oby-
ło się bez jakichkolwiek urazów, kon-
tuzji u mieszkańców. Teraz, gdy hura-
gan jest już historią wszyscy zasta-
nawiają się, czy w najbliższym czasie 
grozi nam powtórka tak ekstremalne-
go zjawiska atmosferycznego. Część 
naukowców twierdzi, że w związku 
z globalnym ociepleniem może zda-
rzać się to coraz częściej. Takie oso-
bliwości w naszym klimacie nie cha-
rakteryzują się jednak regularnością. 
Kolejne może zdarzyć się za kilka 
tygodni lub dopiero za wiele lat. Na 
szczęście, da się je przewidzieć z kil-
kudniowym wyprzedzeniem. Ostatnie 
prognozy były dokładne i ostrzegały 
nas przed silnymi wiatrami i burzami.

Tyle co uporano się z porządko-
waniem i wykonaniem czasami pro-

Sześć osób zginęło, 36 zostało rannych, około 300 tys. gospodarstw nie miało prądu w wyniku huraganu, jaki 
przeszedł nad Polską w nocy 19 stycznia br. Strażacy w całym kraju interweniowali ponad 14 tysięcy razy. 

Służby szacują, że doszło do 22 tysięcy awarii linii energetycznych niskiego i wysokiego napięcia. Utrudnienia 
wystąpiły też na drogach i kolei. Z czwartku na piątek prędkość wiatru w Polsce w porywach sięgała140 km/h. 
Rekordowego pomiaru dokonano na Śnieżce, gdzie wiatr pędził z prędkością 218 km/h.

Potęga wiatru.

Wichura zrywała, co tylko się dało. np. blachy dylatacyjne, nasady kominowe.

Z kilku dachów posypało się parę dachówek.

ześć osób zginęło, 36 zostało rannych, około 300 tys. gospodarstw nie miało prądu w wyniku huraganu, jaki 

H u r a g a n  i  o d r o b i n a  z i m y
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wizorycznych napraw po huraganie, 
a w ostatniej dekadzie stycznia zima 
przypomniała sobie o nas i pokazała, 
co potrafi. Błoto na drogach, śnieg 
na chodnikach, zasypane przejścia 
i wreszcie trochę mrozu. Tego też 
się spodziewano, bo synoptycy ostrze-
gali i zapowiadali obfite opady śniegu, 

a jednak zima jak zawsze zaskoczy-
ła w pierwszych dniach służby odpo-
wiadające za odśnieżanie dróg. Na 
ich usprawiedliwienie można jedynie 
powiedzieć to, że gwałtownie padają-
cemu śniegowi towarzyszył silny wiatr.

Nadejście zimy radość sprawiło chy-
ba tylko tym, którzy na białe szaleń-
stwo czekali z utęsknieniem.

Dzieci z wielką frajdą
rozpoczęły wojny na kule śniego-

we, lepiły bałwany i jeździły na san-
kach gdzie tylko się dało. Dla nich bia-
ły puch to wyzwanie do kolejnych har-
ców i swawoli. Starsi już mniej rado-
śnie spoglądali na to, co dzieje się za 
oknami.

Do odparcia ataku zimy od wielu 
tygodni przygotowywały się wszyst-
kie administracje. Pługi na osiedlach 
pojawiły się po kilku godzinach od 
wystąpienia pierwszych opadów śnie-
gu. ADM „Młodych” zleciła te prace 
do wykonania już w środę – 24 stycz-
nia br. od godz. 5.00, tak by drogi były 
przejezdne, zanim większość miesz-
kańców rano wyjedzie do pracy. Spół-
dzielnia nie posiada własnego tego 
typu sprzętu, więc musi zlecać te pra-
ce specjalistycznym firmom. Drogo-
wcy szczególnie musieli zwracać uwa-
gę na te odcinki dróg wewnątrzosie-
dlowych, które prowadzą pod górkę. 
Tam bowiem szybko dochodziło do 
oblodzenia nawierzchni, co stanowiło 
znaczącą przeszkodę w bezpiecznym 
poruszaniu się samochodów. 

Pierwszy atak zimy
odpierały też wszystkie dozorczynie, 

które codziennie od wczesnych godzin 
rannych odśnieżały chodniki i posypy-
wały je piaskiem. Ich intensywna pra-

ca przyniosła efekty, gdyż pracownicy 
Spółdzielni nie odnotowali większych 
skarg na utrudnienia w poruszaniu się 
po osiedlowych traktach pieszych. 

Póki co, kapryśna aura nie spowo-
dowała poważniejszych zniszczeń. Na 
osiedlu „Węzłowiec” silne podmuchy 
wiatru towarzyszące zamieciom śnież-

nym strąciły 3 kołpaki z nasad wentyla-
cyjnych. Przy ulicy Władysława Łokiet-
ka 18 odśnieżający pług na dobrych kil-
ka godzin ugrzązł w błotnistym terenie, 
który jeszcze nie był dobrze utwardzo-
ny po zakończonych robotach związa-
nych z budową domu.

Generalnie, wszystkie administracje
w pierwszej kolejności

zleciły odśnieżanie głównych dróg 
osiedlowych, a następnie przystępo-
wano do usuwania śniegu z parkin-
gów. Te ostatnie prace najczęściej 
przeprowadzano w godzinach dopo-
łudniowych, gdy ilość parkujących 
samochodów była najmniejsza.

Na os. „Chemik” priorytetem odśnie-
żania objęto natomiast te drogi osie-
dlowe, po których poruszają się miesz-
kańcy z powodu braku chodników, tj. 
przy tak zwanych łamańcach, m.in. 
przy ul. Niepodległości 60, 64, 66 
oraz Walerego Wróblewskiego 39-41,  
51-53, 61-63. 

Gdy wszystko wskazywało na to, 
że przez jakiś czas będziemy się cie-
szyć urokami zimy, to w krótkim cza-
sie temperatura podskoczyła o kilka-
naście stopni. Chodniki i drogi zamie-
niły się niemalże w rwące potoki, 
a woda lała się z nieba i tryskała spod 
kół samochodów. Zwłaszcza wtedy 
zalecane jest zachowanie szczegól-
nej ostrożności przy poruszaniu się, 
gdyż łatwo o upadek i kontuzję, bo 
pod wodą może czaić się śliska, lodo-
wa warstwa.

Początek lutego to nadal dodatnie 
temperatury, jakich wcześniej nikt sobie 
nie obiecywał. Co będzie dalej zobaczy-
my, bo do końca kalendarzowej zimy 
mamy jeszcze sporo czasu. migsp

Wycinają 
dla 

bezpieczeństwa
Od kilku tygodni na osiedlu 

„Tuwima” trwają intensywne  
prace przy pielęgnacji drzewostanu.

Roboty prowadzone są głównie przy 
ul. Hermana Wróbla 6 i 7, gdzie część 
lokatorów od dawna skarżyła się na 
drzewa zasłaniające dostęp świa-
tła dziennego do mieszkań. Ponad-
to, zauważono, że na elewacji budyn-
ków zbiera się nadmierna wilgoć, więc 
administracja osiedla zdecydowała się 
wykonać niezbędne prace. Niektóre 
z drzew zostały objęte tylko zabiegami 
pielęgnacyjnymi polegającymi na przy-
cięciu najbardziej rozrośniętych gałęzi 
inne przeznaczono do wycięcia.

Po rozpoczęciu prac pewną część 
mieszkańców zaniepokoiły zmiany, 
jakie zajdą w krajobrazie. Jak to zwy-
kle bywa, dla jednych rosnące topo-
le były postrachem, dla innych bar-
dzo potrzebnym i wyjątkowym akcen-
tem zieleni. Ale kiedy trzeba wybrać 
pomiędzy estetyką a bezpieczeń-
stwem, decyzja jest prosta. Tak też się 
stało w przypadku topoli kanadyjskiej 
rosnącej na obrzeżach osiedla na par-
kingu przy ul. Jana Kapicy, w spra-
wie której interweniowali nasi Czytelni-
cy w ubiegłym roku. Drzewo to mające 
wysokość ponad 20 metrów stanowiło 
coraz większe zagrożenie dla okolicz-
nego terenu. ADM „Tuwima” wystąpiła 
o opinię do dendrologa, który zakwalifi-
kował je do wycinki. W opinii dendrolog 
podkreślił, że drzewo osiągnęło dojrza-
łość fizjologiczną i następował proces 
jego starzenia. W związku z tym, po 
uzyskaniu zgody z Wydziału Ochrony 
Środowiska UM Siemianowice podjęto 
decyzję o wycięciu i nasadzeniu innym 
szlachetnym gatunkiem. Prace będą 
kontynuowane wiosną tego roku. mig

Po gwałtownych opadach śniegu maszyny i ludzie mieli co robić.

Przyszła zima
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XXX Jubileuszowy Cross „Siemiona”   XXX Jubileuszowy Cross „Siemiona”

W krótkich rękawkach w środku zimy
W   niedzielę, 14 stycznia, odbył się 30. już Cross „Siemiona”. Impreza od początku organizowana w Siemianowi- 

 cach Śląskich tradycyjnie rozpoczyna sezon biegów przełajowych w Polsce. Cross „Siemiona” inauguruje też 
masowe biegi przełajowe o Paterę Dziennika Zachodniego i Śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.

W jubileuszowym biegu uczestniczyło 312 zawodników 
z całego regionu. Mało kto już dziś pamięta, że początkowo 
jego trasa wiodła przez osiedle „Chemik”, a głównym orga-
nizatorem i sponsorem była Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa oraz ognisko TKKF „Rytm”. Pomysłodawcy 
imprezy to: śp. Antoni Kraus, śp. Tadeusz Wróblewski 
oraz Ryszard Seręga.

- Pierwsze biegi odbywały się dokładnie w Nowy Rok, 
a siedziba zawodów mieściła się w Domu Kultury „Chemik”. 
W 1982 roku ze względu na coraz większe zainteresowa-
nie imprezą przenieśliśmy ją w okolice „Pszczelnika” gdzie 
trasy prowadzą po urokliwych zakątkach tego parku. Od lat 
w crosie „Siemiona” startują wybitni polscy biegacze o mię-
dzynarodowej sławie, a dwa lata temu uczestniczyła w nim 
rekordowa liczba 521 zawodników z całej Polski – podkre-
śla z dumą i zasłużoną satysfakcją Ryszard Seręga.

Tegoroczny bieg w swej scenerii raczej nie przypomi-
nał, że przeprowadzany jest w połowie stycznia. Było, 

na przemian słonecznie i deszczowo, a panująca tem-
peratura pozwoliła niektórym, co odważniejszym zawod-
nikom biegać w koszulkach z... krótkim rękawkiem, czy-
li na początku stycznia wystąpić w typowo letnim stroju. 
Uczestnicy, których nie odstraszyła niepewna w tym dniu 
pogoda, startowali w kilku kategoriach wiekowych. Ale ten 
rok jest wyjątkowy, bo my relacjonując od kilku dobrych lat 
zmagania w crosie „Siemiona”, pamiętamy, że zawodom 
towarzyszył i siarczysty, zapierający dech w ustach mróz 
i ogromny śnieg, który baaardzo utrudniał organizatorom 
przygotowanie tras i przeprowadzenie biegów.

Wróćmy do tegorocznego biegu. Wiele emocji wzbudziły 
zwłaszcza biegi uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów, 
w których uczestniczyło po kilkudziesięciu zawodników.

- Od samego startu była zacięta rywalizacja między 
zawodnikami. Doszło do przepychania i nawet się prze-
wróciłem. Na szczęście później dogoniłem czołówkę i na 
ostatnich metrach miałem najlepszy finisz – mówi 12-letni 
Patryk Szymiczak z klubu „Diament” Jastrzębie, zwycięz-
ca biegu w I kategorii wiekowej. 

Bardzo dobrą formą wykazały się również dziewczęta. 
W młodszych kategoriach wiekowych rozpoczynały bieg 
30 sekund po chłopcach. Niektóre z nich szybko doganiały 
swoich kolegów i na mecie powodowały niewielkie zamie-
szanie wśród sędziów, którzy nie do końca byli przygotowa-
ni na przyjmowanie obydwu grup wiekowych naraz.

Cross „Siemiona” od lat cieszy się niesłabnącą popularno-
ścią wśród miłośników biegania. Dla profesjonalistów jest to 
pierwsza okazja sprawdzenia formy przed kolejnymi zawo-
dami, a dla amatorów możliwość rywalizowania w prawdzi-
wie sportowej atmosferze. Wielu z nich startuje w tej impre-
zie od lat i przygotowane przez organizatorów trasy wiodą-
ce przez Pszczelnik zna niemalże na pamięć.

W tym roku uczestnicy zawodów startowali w siedmiu 
kategoriach wiekowych i mieli do dyspozycji cztery trasy 
o różnej długości od 600 metrów do 6,8 kilometra. Najmłod-
si sportowcy pokonywali dystans o długości 600 metrów 
wokół stadionu na Pszczelniku.

Warto odnotować, że wśród startujących była spora gru-
pa uczniów z siemianowickich szkół.

Drużynowo Zespół Szkół Sportowych nr 1 z Bytkowa 
zajął 3 miejsce, a najliczniejszą reprezentację wystawi-
ła Szkoła Podstawowa nr 13 z Michałkowic.

Po zakończeniu biegu na wszystkich uczestników czeka-
ła gorąca herbata, którą najchętniej częstowali się najmłod-
si biegacze.

- To już mój drugi start w crosie „Siemiona”. Na początku 
było dużo przepychania, gdyż każdy już na starcie chciał 
zająć jak najlepszą pozycję wyjściową. Zająłem miejsce 
w drugiej dziesiątce – twierdzi Patryk Fuchs z SP 6. – 
Pierwszy raz uczestniczyłem w tym biegu. Nasza nauczy-
cielka wychowania fizycznego bardzo nas zachęcała do 
udziału. Zająłem 14 miejsce, to chyba dobry wynik, jak na 
70 startujących w tej kategorii – dodaje 12-letni Kamil Kró-
likowski z SP 6. 

Organizatorzy imprezy zadbali także o odpowiednią 
oprawę i nagrody dla najlepszych zawodników i zawod-
niczek. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzyma-

312 zawodników z całego regionu uświetniło XXX Cross „Siemiona”.

Ryszard Seręga – współautor 
crossu i od lat jego szef .
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Już w najbliższy poniedziałek roz-
poczynają się tam półkolonie cieszą-
ce się wśród najmłodszych mieszkań-
ców osiedli ogromnym powodzeniem. 
Wspólna zabawa, spacery, konkursy 
i wycieczki to znakomita alternatywa 
dla czasu spędzanego przed kompu-
terem i telewizorem.

Dzisiaj rzadko rodziców stać na tygo-
dniowe zimowisko dla swojej pocie-
chy, za które w tym roku trzeba będzie 
dać około tysiąca złotych. W związku 
z tym coraz więcej rodziców zamiast 
na zimowe wyjazdy w góry, wysyła 
dzieci na darmowe półkolonie, które 
organizują różne ośrodki w mieście. 
Tam dzieciaki mogą liczyć na atrakcyj-

ny program i niezapomniane wrażenia 
oraz, co ważne, na fachową opiekę. 

W tym roku Siemianowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa w ramach akcji 
„Zima w mieście” również przygoto-
wała ciekawą ofertę zajęć dla swoich 
najmłodszych mieszkańców. Tradycyj-
nie DK „Chemik” zaprasza na półkolo-
nie, w programie których są wyciecz-
ki, zajęcia na basenie, w grupie i wiele 
konkursów. Kierownictwo DK „Chemik” 
zapewnia, że każdy dzień będzie przy-
nosił nowe atrakcje z uwzględnieniem 
zainteresowań i potrzeb dzieci.

Wszystkich zainteresowanych pro-
simy o jak najszybszy kontakt z DK 
„Chemik”, tel. 032 228-20-90, aby zare-

zerwować miejsce dla swoich pociech, 
gdyż obserwacje z ostatnich lat dowo-
dzą, że chętnych jest więcej niż miejsc. 
Akcję „Zima w mieście” będą prowadziły 
także inne placówki kulturalne w Sie-
mianowicach, a szczegółowe informacje 
można przeczytać na afiszach rozwie-
szonych na słupach ogłoszeniowych.
Do „RENOMY” z biletem ulgowym
Po raz kolejny też Zarząd SSM 

przygotował, cieszącą się od lat spo-
rym powodzeniem, ofertę dla wszyst-
kich uczniów pragnących skorzy-
stać z usług kręgielni w „Renomie”. 
Na chętnych w wakacyjne dni – od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
1100 - 1700 – czekają tory po zniżko-
wej odpłatności. Ulgowy bilet kosz-
tuje 20 zł za godzinę korzystania 
z toru. Można go nabyć za okaza-
niem legitymacji szkolnej. mig 

li dyplomy i medale, a każdy z uczestników na pamiąt-
kę dostał swój numer startowy, na którym również wid-
niał napis Cross „Siemiona”. Nagrody i okolicznościowe 
statuetki wręczono trzem najlepszym zawodnikom w każ-
dej kategorii wiekowej, którzy otrzymali je z rąk m.in.: pre-
zydenta miasta – Jacka Guzego i szefa siemianowic-
kiego TKKF-u Ryszarda Seręgi. Do udziału w zawodach 
zachęcały też atrakcyjne nagrody, które co roku organi-
zatorzy pozyskują od wielu sponsorów. Wśród nich byli: 
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Towarzystwo Ubezpiecze-
niowe Filar S.A., firmy: „Milimex”, „Pardo”, Catering 
– Sławomir Ogierman, Przedsiębiorstwo Budowlano-
-Remontowe „Grzybek”.

Warto podkreślić bardzo dobre przygotowanie wszystkich 
tras biegowych, co przy deszczowo-wietrznej aurze nie było 
łatwym zadaniem.

- Organizacja zawodów przebiegła bardzo sprawnie. 
Mamy w tym roku nietypowe warunki pogodowe, które 
pomogły w ich przeprowadzeniu. Chciałbym gorąco podzię-
kować za pomoc w zorganizowaniu biegu Urzędowi Mia-
sta Siemianowice Śląskie, MOSiR-owi, dyrektorowi ZSTiO 
„Meritum” – Stefanowi Kowalczykowi i młodzieży z tej szko-
ły, która wzorowo prowadziła biuro zawodów. Słowa podzię-
kowania kieruję również na ręce Eugeniusza Kurzeji z sie-
mianowickiego LOK-u oraz wszystkim sponsorom – podsu-
mowuje 30 jubileuszowy cross Ryszard Seręga. 
Klasyfikacja końcowa w poszczególnych kategoriach 

wiekowych w kolejności zajętych miejsc:
Kategoria I – rocznik 1994 i młodsi

A. Dziewczęta
Kinga Jankisz – MOSiR Czechowice Dziedzice,
Aleksandra Piekarz – Klub Biegacza Bojszowy,
Wiktoria Wiśniewska – „Polonia” Łaziska.

B. Chłopcy
Patryk Szymiczek – „Diament” Jastrzębie,
Łukasz Kostka – Klub Biegacza Bojszowy,
Michał Kucz – Klub Biegacza Bojszowy.

Kategoria II – rocznik 1991 – 1993
A. Dziewczęta

Monika Hildebrawd – Zespół Szkól Łączności Katowice,
Sonia Lichacz – KB MOSiR Jastrzębie,
Michalina Mendecka – „Polonia” Łaziska.

B. Chłopcy
Marcin Cieplak – Chemia Hurt Rybnik,
Paweł Durkalec – MOSiR Czechowice Dziedzice,
Przemysław Malinowski – „Diament” Jastrzębie.

Kategoria III –rocznik 1988 – 1990
A. Dziewczęta

Barbara Januczak – „Polonia” Łaziska,
Anna Mizia – MKS MOS Katowice,
Monika Strońska – MOSiR Czechowice Dziedzice.

B. Chłopcy
Przemysław Zając – Chemia Hurt Rybnik,
Miłosz Jarczok – MOSiR Czechowice Dziedzice,
Marcin Gola – MOSiR Czechowice Dziedzice.

Kategoria IV – kobiety, rocznik 1987 i starsze
Monika Szczygielska – MOSiR Czechowice Dziedzice,
Katarzyna Pepel – KS „Polonia”,
J. Mikołajczyk – ZS Łączności Katowice.

Kategoria V – mężczyźni, rocznik 1962 – 1987
Daniel Pasek – niezrzeszony,
Arkadiusz Baron – „Polonia” Łaziska,
Andrzej Nowak – MOSiR TKKF „Saturn” Czeladź.

Kategoria VI – mężczyźni, rocznik 1948 – 1961
Krzysztof Skiba – KB MOSiR Jastrzębie,
Józef Pszczółka – MOSiR Czechowice Dziedzice,
Stanisław Leśniewski – MOSiR TKKF „Saturn” Czeladź.

Kategoria VII – mężczyźni, rocznik 1945 i starsi
Wacław Dziuk – KB MOSiR Jastrzębie,
Władysław Dyrda – MOSiR TKKF „Saturn” Czeladź,
Henryk Świetlik – MOSiR TKKF „Saturn” Czeladź.
Drużynowo zwyciężył MOSiR TKKF „Saturn” Czeladź, 

przed MOSiR-em Czechowice Dziedzice, „Polonią” Ła-
ziska i Zespołem Szkół Sportowych z Siemianowic Ślą-
skich. migsp

„RENOMA” zaprasza  Dzieci mają ferie  DK „Chemik” czeka

O czym marzą dzieci przed feriami? Z pewnością chcą, aby było dużo 
śniegu i jeszcze więcej atrakcji. To pierwsze może zapewnić im tylko 

ostatnio dosyć kapryśna aura, natomiast w tym drugim przypadku wszyscy 
oczekujący pozytywnych wrażeń powinni się zgłosić do DK „Chemik”.

XXX Jubileuszowy Cross „Siemiona”   XXX Jubileuszowy Cross „Siemiona”
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w tym miejscu potrzebny – zauważa 
jeden z mieszkańców os. „Węzłowiec”

A.S. (imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Ulica Grunwaldz-

ka jest drogą miejską, na której 
odbywa się stosunkowo duży ruch 
samochodowy. Stojące po prawej 
stronie pojazdy stwarzają pewne 
zagrożenie i utrudnienie dla prze-
jeżdżających aut i ograniczają wi-
doczność poruszającym się w tym 
rejonie pieszym. Rozumiemy pro-
blem braku odpowiedniej ilości 
miejsc parkingowych, ale doty-
czy on większości spółdzielczych 
osiedli. Brak parkingów nie mo-
że jednak być powodem do stwa-
rzania zagrożenia dla ruchu samo-
chodowego. 

Dwa e-maile o projekcie
Moich uwag słów kilka

Wstępna koncepcja zagospodaro-
wania tego terenu przez anonimowe-
go „architekta” kojarzy mi się z aran-
żacją ogródka działkowego, w któ-
rym można przy stoliku szachowym 
– obok oczka wodnego otoczone-
go skalniakami – rozegrać partyjkę 
szachów. Położenie sceny (na ubo-
czu z dala od centrum placu i przede 
wszystkim miejsc siedzących) koja-
rzy mi się z położeniem ubikacji lub 
kompostownika. Uważam, że przed-
stawiony projekt jest „amatorszczy-
zną”, za którą „bezimienny” architekt 
wziął spółdzielcze pieniądze, a więc 
i moje. Jeżeli projekt dotyczy zago-
spodarowania placu, to nie może on 
być zamknięty starymi ciągami pieszy-
mi, a powinien być otwarty przestrzen-
nie. Według legendy projektu wolno-
-stojących ławek będzie aż... 3 sztuki! 
Przecież to jest śmieszne. Ławek tego 
typu powinno być zdecydowanie wię-
cej – wszak taki plac ma być miejscem 
relaksu i odpoczynku.

Siedzenia w układzie amfiteatralnym 
są przeżytkiem epoki realizmu socja-
listycznego. Osoby niepełnosprawne 
i starsze nie będą się przecież wspi-
nać na górne miejsca siedzące. Nato-
miast przydatność sceny, która usta-
wiona jest na uboczu, z dala od ławek, 
jest nieuzasadniona i zbędna tak 
samo jak kącik szachowy (w szachy 
gra się w skupieniu i ciszy, a nie mię-

dzy gwarnym placem zabaw a sce-
ną). Od kilku lat na osiedlu nie było 
żadnych imprez, pomijając wyborcze 
festyny, więc po co przeznaczać miej-
sce na scenę?

Następne zapytanie dotyczy fontan-
ny, która umieszczona ma być w cen-
tralnym punkcie placu. Mam nadzie-
ję, że będzie to fontanna z prawdzi-
wego zdarzenia i nie będzie przypo-
minała „wytrysku” umieszczonego na 
Rynku Bytkowskim, który przez pół 
roku zakryty jest płytami PCV. Propo-
nuję wystawić kilka projektów zago-
spodarowania placu i poddać je oce-
nie mieszkańcom osiedla „Młodych”, 
bo to właśnie z ich pieniędzy i dla nich 
to miejsce jest tworzone.

Zasyłam pozdrowienia
DESPERADO

ZARZĄD SSM: W imieniu Rady 
Osiedla „Młodych” serdecznie dzię-
kujemy za nadesłane opinie o opu-
blikowanym projekcie przebudo-
wy tzw. placu pomnikowego na os. 
„Młodych” i przekażemy je Radzie 
Osiedla do rozważenia.

Informujemy, że do zamieszczone-
go na łamach „MS” materiału wkradł 
się znaczący błąd w legendzie. Prze-
stawienie wierszy w opisie spowo-
dowało, że projektowana scena po-
wędrowała w bok i zamieniła się 
w dwie sceny, a tym samym miej-
sce do gry w szachy stało się cen-
tralnym punktem. Gdyby tak faktycz-
nie zostało to zaprojektowane i sce-
na rzeczywiście miała być w tym 
miejscu to Pana uwagi byłyby abso-
lutnie słuszne i zasadne, a cały pro-
jekt byłby najnormalniej w świecie 
niedorzeczny. Niezależnie od wyja-
śnienia redakcyjnego błędu infor-
mujemy, że przedstawiona koncep-
cja zagospodarowania placu zosta-
ła wykonana nieodpłatnie w ramach 
oferty na opracowanie ostatecznego 
projektu. Tym samym nie wydano 
na projekt ani jednego grosza. Do-
damy w tym miejscu, że przedłożo-
no dwa rozwiązania rewitalizacji tej 
przestrzeni. Rada Osiedla uwzględ-
niając zarówno wygląd, jak i funkcjo-

nalność oraz możliwość organizacji 
imprez artystycznych wstępnie opo-
wiedziała się za opublikowanym pro-
jektem. Pozwolimy sobie na trochę 
polemiki i uwagę, że nie podzielamy 
Pana poglądu co do małej ilości ła-
wek stałych, gdyż brak ten znakomi-
cie uzupełniony jest przez kompleks 
siedzisk w układzie amfiteatralnym.

Ponadto, wyjaśniamy, że nie przy-
pominamy sobie festynów wybor-
czych odbywających się na pla-
cu pomnikowym, bo takowe nie by-
ły tam organizowane jak tylko dale-
ko sięgamy pamięcią wstecz. Doda-
my w tym miejscu, że dotychczas 
nasze osiedla omijały festyny stric-
te wyborcze, bo trudno za festyn 
uznać postawienie kilka lat temu 
na dwie godziny autobusu wybor-
czego. Natomiast na pewno na pla-
cu odbywały się osiedlowe festyny, 
zaś w ostatnich latach przeprowa-
dza się tam szereg imprez towarzy-
szących świętu Bytkowa, tj. dzielni-
cy, na której terenie położone jest 
osiedle. Te imprezy spotykają się 
z pozytywnym przyjęciem, a uczest-
niczą w nich dziesiątki, setki miesz-
kańców os. „Młodych”.

Od redakcji: Przepraszamy wszyst-
kich P.T. Czytelników i autorów pro-
jektu za pomyłkę, jaka wkradła się 
do opisu (legendy) opublikowanego 
projektu przebudowy placu pomniko-
wego. Przeniesienie wiersza informu-
jącego o położeniu sceny i przypisa-
nie go do symbolu stolików szacho-
wych i na odwrót: wiersza o stolikach 
szachowych do umiejscowienia sce-
ny, całkowicie wypaczyło istotę pla-
nu przedłożonego do konsultacji i dało 
podstawy do krytycznych, acz nieza-
służonych dla projektodawców uwag.

Obraz nędzy,  
brudu, rozpaczy

Witam,
Cieszy nas, że zaczyna się dbać 

o wygląd osiedla, mamy jednak 
nadzieję, że zanim SSM wyda Nasze 
pieniądze na budowę fontanny, Człon-
kowie Rady Osiedla przejdą się przez 
osiedle m.in. po budynkach przy ulicy 
ZHP 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz ul. Zubrzyc-
kiego i zobaczą, jak wyglądają wejścia 
do tych budynków. Obraz nędzy, bru-

ciąg dalszy na str. 20
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du i rozpaczy. Obraz slumsów. Może 
wreszcie wzorem innych spółdzielni 
np. katowickiej Spółdzielni PIAST zro-
bi się to porządnie, ekonomicznie i na 
wiele lat, to jest wejścia te zostaną 
wykafelkowane płytkami ceramicznymi 
(mogą być 2 gat.), które będzie można 
po prostu po zabrudzeniu wymyć.

Ponadto, można także pomalować 
przyziemia budynków, wymienić sta-
re deski w ławkach na osiedlu, poma-
lować klatki schodowe, naprawić drzwi 
zsypowe i jeżeli nie zostanie już nic do 
poprawienia, na pewno postawienie 
fontanny będzie ukoronowaniem dzieła 
naprawy estetyki na naszym Osiedlu.

Jola z os. „Młodych” w imieniu grupy 
mieszkańców z ZHP.

ZARZĄD SSM: Jesteśmy zdumieni 
Pani listem i określaniem wejść do 
klatek schodowych mianem slum-
sów. Z wyjaśnień administracji nie-
zbicie wynika, że partery w wymie-
nionych klatkach schodowych by-
ły modernizowane na przełomie lat 
2005 – 2006 i obecnie nie wymagają 
dodatkowych nakładów pracy. Infor-
mujemy, że w bieżącym roku ADM 
os. „Młodych” przewiduje malowa-
nie klatki schodowej przy ul. ZHP 3 
po wymianie dźwigu osobowego.

Ponadto, pragniemy zapewnić, 
że RO wspólnie z administracją nie 
ogranicza się jedynie do dbałości 
osiedla w obrębie placu pomnikowe-
go (nota bene w ostatnich latach dzie-
siątki krytycznych uwag wpłynęło od 
mieszkańców z wnioskami, by wresz-
cie zlikwidować tę wątpliwą ozdobę 
proszącą się wręcz o zagospodarowa-
nie). Najlepiej dokumentuje to podej-
ście tegoroczny plan modernizacji, 
w którym przewiduje się komplek-
sową odnowę i zabezpieczenie ele-
wacji wraz z przyziemiami i wejścia-
mi do komór zsypowych budynków 
przy ulicach Szarych Szeregów 1 - 4, 
Jana N. Stęślickiego 1 - 6, a w latach 
następnych prace takie kontynuowa-
ne będą w budynkach przy ulicach 
ZHP 1 - 6 i Franciszka Zubrzyckiego.

Od redakcji: Zaintrygowani tak alar-
mistycznym e-mailem opisującym wej-
ścia do budynków jako: Obraz nędzy, 
brudu i rozpaczy udaliśmy się pod 
wymienione adresy i… nie doszukali-
śmy się tak ponurych obrazków. Partery 
i wejścia są, naszym zdaniem, schludne 
i czyste, domofony nienaruszone – nie 
licząc ZHP 3 gdzie na odnowionej ścia-
nie pseudofan jednego z klubów zazna-
czył własną głupotą swoją obecność.

Swoją drogą ciekawi jesteśmy, czy 
inni mieszkańcy ul. ZHP 1, 2, 3, 4, 5, 
6 i Franciszka Zubrzyckiego podzielają 

pogląd naszej respondentki, gdyż pisze 
ona w imieniu grupy mieszkańców.

Czekamy na Państwa opinie.

Odśnieża 
– zasypując innych

Pozdrawiam serdecznie całą Redak-
cję osiedlowej gazety. Proszę o zatrzy-
manie mojego adresu do własnej wia-
domości, a na łamach pisma chcia-
łam podzielić się takim spostrzeże-
niem powtarzającym się od lat. Niektó-
rzy szczęśliwi posiadacze garaży (przy 
bloku 69 ul. Wróblewskiego) wzięli 
sobie chyba za punkt honoru, kto ma 
najczyściej przed garażem i nie cho-
dzi tu o liście czy śmieci, ale o śnieg. 
Rozumiem, że aby wyjechać z gara-
żu, trzeba śnieg odgarnąć, ale nieko-
niecznie do czarnego podłoża. Ten 
śnieg trzeba gdzieś rzucić, więc naj-
prościej pod koła samochodów stoją-
cych pod gołym niebem, które później 
nie mają pola manewru ani do przodu, 
ani do tyłu.

Od lat obserwuję gościa, który nawet 
z garażu nie wyjeżdża, ale dwa albo 
i trzy razy dziennie, gdy są silne opa-
dy, wychodzi odgarniać śnieg przed 
swoją bramą garażową. Widzę jak 
dumnie się rozgląda i podziwia efekt 
swojej pracy.

Drogi Panie, garaż to nie stodoła 
i własne podwórko, może ma pan jesz-
cze jakieś przyzwyczajenia, że przed 
stodołą nie powinno leżeć ani źdźbło 
słomy, bo to źle świadczy o gospo-
darzu. Ale w tym wypadku porządek 
przed własnym garażem i zawalenie 
śniegiem drugiego samochodu świad-
czy o braku kultury.

B. M. – imię i nazwisko do wiad. red.
ZARZĄD SSM: Uwagi Pani pozo-

stawiamy bez komentarza. Rozumie-
my dbałość każdego z mieszkańców 
o podjazd do swojego garażu, jed-
nak dbanie to nie może odbywać się 
kosztem innych i nie może utrud-
niać im życia. Apelujemy, zatem do 
wszystkich posiadaczy garaży, by 
odśnieżając, uwzględnili fakt, że in-
ni użytkownicy pojazdów parkujący 
w tym rejonie pod chmurką też ko-
rzystają z tego miejsca i niedopusz-
czalnym jest przerzucanie śniegu 

w kierunku zaparkowanych nieopo-
dal samochodów.

Mieszkańcy  
drugiej kategorii?

Zdziwiła mnie odpowiedź Zarządu 
udzielona w nr 1 Panu Kisielowi odno-
śnie modernizacji naszego budyn-
ku. Stwierdzam, że osoba udzielają-
ca odpowiedzi w imieniu Zarządu nie 
raczyła chyba przeczytać uwag Pana 
Kisiela, ponieważ w odpowiedzi nie 
ustosunkowano się do większości pro-
blemów. W odpowiedzi stwierdza się, 
że bloku nie trzeba ocieplać, a jak 
wytłumaczyć, że w czasie opadów klat-
ka 3d i jedno z mieszkań zostało zala-
ne. Dobrze, że administracja osiedlo-
wa jak tylko było to możliwe zareago-
wała natychmiast, uszczelniając płyty 
pianką, ale co będzie, jak pianka się 
wykruszy?

Uwag jest znacznie więcej, ale żeby 
się nie rozpisywać zapraszam kom-
petentne osoby, aby przekonały mnie 
o zastosowaniu przy budowie nasze-
go bloku płyt o podwójnej izolacji, bo 
ja w to nie wierzę, a fakty świadczą 
za siebie. Widocznie mieszkańcy blo-
ku Grunwaldzka 3D, E, F są miesz-
kańcami II kategorii, ale pytam się dla-
czego?

Ostatnie malowanie klatki odbyło się 
w roku 1987. Czy za wiele wymagam?

Tadeusz Sieja ul. Grunwaldzka 3d
ZARZĄD SSM: Budynek mieszkal-

ny przy ul. Grunwaldzkiej 3 odda-
no do użytku w 1986 roku i wykona-
ny został przy uwzględnieniu obo-
wiązującej wtedy normy przenika-
nia ciepła, która wymagała dla ta-
kich budowli zastosowania podwój-
nej izolacji termicznej wewnątrz pły-
ty. Tym samym informacja, iż budy-
nek nie wymaga docieplenia – tak 
jak budynki posadowione na całym 
II etapie osiedla „Węzłowiec” – jest 
zgodna ze stanem faktycznym, gdyż 
opracowany program dociepleń 
obejmuje wyłącznie domy oddane 
do użytku do 31 grudnia 1982 r. In-
formację tę może Pan indywidualnie 
zweryfikować, udając się do osie-
dlowej administracji i zapoznając ze 
znajdującą się tam dokumentacją 
techniczną budynku.

Władze Spółdzielni przewidują prze-
prowadzenie na tym budynku prac od-
nawiających elewację, których pod-
stawowym celem będzie poprawienie 
stanu technicznego fasad, a nie ich 
docieplenie. Prace te ze względu na 

ciąg dalszy ze str. 18

ciąg dalszy na str. 22



21MOJA SPÓŁDZIELNIA 2/2007



22 MOJA SPÓŁDZIELNIA 2/2007

ograniczone finanse mogą być wyko-
nane dopiero po 2010 roku.

Obecnie w Pana domu trwają ro-
boty związane z modernizacją drzwi 
wejściowych do budynków, moder-
nizacją oświetlenia i wykafelkowa-
niem wejść do domu oraz malowa-
niem. Roboty te zostały ujęte w pla-
nie remontów osiedla na 2007 r. 
tak samo, jak wcześniej w planach 
znalazło się wykonanie takich prac 
przy Grunwaldzkiej 3a, b, c.

Jednocześnie możemy z całą sta-
nowczością zapewnić, że mieszkań-
cy wszystkich budynków w zaso-
bach SSM są traktowani z jednako-
wym szacunkiem i nie ma jakiego-
kolwiek podziału na mieszkańców I, 
II, III czy entej kategorii.

Pomyślcie 
o Michałkowicach, 

o osiedlu Robotniczym
Witam szanowną redakcję.

Czytam stale Gazetę Spółdziel-
czą i dochodzę do wniosku, że osie-
dle „Robotnicze” – znajdujące się 
przy Parku Górnik w Michałkowicach 
zostało już dawno zapomniane. Z tego 
co widzę – oczywiście nie obwiniam 
was o to, bo jesteście osobami odpo-
wiedzialnymi za pisanie artykułów – 
to spółdzielnie dbają tylko o większe 
okolice typu Węzłowiec, Bytków, Cen-
trum. W zeszłym roku, przy telewizji 
został wybudowany rynek (przy skle-
pach) a niedawno zmodernizowany 
plac, też znajdujący się przy telewizji. 
Zostało wykonane wiele prac, o któ-
rych już nie wspomnę. Na os. „Robotni-
czym” może nie ma miejsca na wybu-
dowanie „rynku” lub czegoś podobne-
go, ale mamy park, który jest zanie-
dbany, bo nie ma kto się nim zająć. 
A można by było znaleźć tyle pomy-
słów na wykorzystanie wolnej prze-
strzeni w parku, jak np. postawienie 
czegoś w miejscu, gdzie był staw, lub 
zmodernizować staw, postawić ławki 
itp, od razu byłoby miejsce do siedze-
nia latem:) Jestem osobą z „katego-
rii” młodzież, że to tak nazwę:) i oso-
biście chciałbym, żeby w parku były 
organizowane jakieś imprezy. Mamy 
nieużywany staw, mogłaby stać tam 
scena i wszyscy mogliby się dobrze 
bawić, zarówno młodzież, jak i star-

sze osoby. Nie mówię, że miałaby tam 
grać jakaś muzyka, której słucha tyl-
ko wybrana część ludzi, ale normal-
na, przy której wszyscy by się bawi-

li. Jestem osobą młodą, więc pewnie 
dlatego do tego tak podchodzę, ale 
przecież jest tyle pomysłów na wyko-
rzystanie tego parku, wystarczy tylko 
pomyśleć no i chcieć:).

Wiem, że tym listem nie wpłynę na to: 
co i kiedy będzie robione w Michałko-
wicach, ale może przynajmniej niektó-
re osoby przypomną sobie o naszym 
osiedlu i parku Górnik.

Z poważaniem Łukasz
- mieszkaniec zapomnianego

os. „Robotniczego” :)
ZARZĄD SSM: Poruszony pro-

blem przez młodego – jak sam o so-
bie pisze – Czytelnika nie leży w ge-
stii SSM, gdyż kwestia zagospoda-
rowania terenu przy michałkowic-
kim zameczku zależna jest wyłącz-
nie od miasta. Z posiadanych przez 
nas informacji wynika, że miasto re-
alizuje program ratowania stawu 
i wykonano już prace przygotowaw-
cze. O szczegóły radzimy się zwró-
cić na dyżur do p. Mikołaja Wajdy, 
radnego z terenu Michałkowic, któ-
ry jest gorącym orędownikiem za-
gospodarowania parku i rewitalizo-
wania stawu.

Kiedy zostaną usunięte?
Jestem właścicielem garażu numer 

100 wybudowanego przy ulicy Wró-
bla. Do tej pory nie odebrałem gara-
żu, gdyż stwierdzam w nim wystę-
pujące usterki: mokra ściana tylna, 
wilgoć występująca w całym gara-
żu, skraplanie się wody przy sufito-
wym kominku wentylacyjnym, pozo-
stawiony gruz i bałagan w przestrzeni 
pomiędzy ścianą tylną między nowy-
mi i starymi garażami, niezabudowa-
na przestrzeń między garażami. Bar-
dzo niska jakość materiału, a dokład-
nie grubość blachy, z której została 
wykonana frontowa część bramy nie 
przekonuje mnie do bezpieczeństwa 
majątku pozostawionego w garażu. 
Stwierdzone powyżej usterki zostały 

potwierdzone przez kierownika admi-
nistracji osiedla „Tuwima”, a także 
przez właściciela garażu numer 97, 
który z tych samych przyczyn nie ode-
brał jeszcze garażu. Pomimo wielu 
moich osobistych interwencji w admi-
nistracji osiedlowej, a także w dziale 
inwestycji i u inspektora budowlanego 
z ramienia spółdzielni i braku działań 
w celu usunięcia usterek, zwracam się 
z zapytaniem: jak długo ten stan rze-
czy będzie jeszcze trwał i jakie działa-
nia zostaną podjęte w celu wyelimino-
wania wymienionych usterek!

Z poważaniem
Grzegorz Rybczyński

ZARZĄD SSM: Garaże wybudowa-
no zgodnie z dokumentacją, która 
nie przewidywała zabudowy dylatacji 
pomiędzy garażami nowymi a stary-
mi. Na Pana życzenie wykonano jed-
nak stosowne zabezpieczenie. Wy-
stępująca w garażu wilgoć jest zja-
wiskiem normalnym, gdyż realiza-
cja garaży została zakończona późną 
jesienią ub.r. i musi upłynąć trochę 
czasu, zanim mury ostatecznie wy-
schną. Aby przyspieszyć ten proces, 
wykonawca na swój koszt osuszał 
mury nagrzewnicami. Ostatecznie, 
jak wiemy, wszystkie uwagi wniesio-
ne przez Pana zostały uwzględnione, 
o czym świadczy fakt przejęcia przez 
Pana garażu 15 stycznia br.

Własność kosztuje
Serdecznie witam!

Mam pytanie, na które może otrzy-
mam odpowiedź na łamach „Mojej 
Spółdzielni”.

Jestem właścicielem własnościowe-
go garażu będącego w zasobach SSM. 
W 2003 roku wystąpiłem o możliwość 
i warunki ustalenia odrębnej własności 
tego garażu. 20. 03. 2003 roku otrzy-
małem odpowiedź (ZC1/518a/2003), 
w której Zastępca Prezesa Zarządu 
ds. Techniczno-Ekonomicznych mgr 
inż. Henryk Nowak poinformował mnie, 
iż po zakończeniu wszystkich koniecz-
nych prac dotyczących ustanowienia 
tego prawa i podjęciu przez Zarząd 
stosownej uchwały będę niezwłocz-
nie powiadomiony. Na wiosnę 2004 
roku w rozmowie telefonicznej uzyska-
łem informację, że sprawą tą SSM ma 
się dopiero zająć, a problem polega 
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na unormowaniu własności do gruntu, 
na którym znajdują się te garaże (wła-
ściciele wg podanej mi wtedy infor-
macji to: SSM, Urząd Miasta Siemia-
nowice Śl., Vattenfall oraz właściciel 
węzła gazowniczego). Do tej pory, czy-
li od prawie 4 lat, niestety, nie uzyska-
łem ostatecznej odpowiedzi od Zarzą-
du SSM. Nie za bardzo rozumiem, jak 
tłumaczyć tak długi brak odpowiedzi 
i przeciąganie ze strony SSM załatwie-
nia tej sprawy.

Na łamach pisma „Moja Spółdziel-
nia” bardzo często czytam, jak SSM 
dba o swoich członków i robi wszyst-
ko, ażeby ponosili jak najmniejsze 
opłaty za korzystanie z jej zasobów, 
szczególnie te niezależne od SSM (np. 
negocjacje z RPWiK Katowice o cenę 
dostarczanej wody). Nawet w informa-
cji o czynszach poszczególne opła-
ty są wyszczególnione jako zależne 
i niezależne od SSM. O ustanowienie 
odrębnego prawa do własności ubie-
gam się tylko ze względu na możli-
wość ponoszenia niższych kosztów 
za garaż (opłaty roczne od zabudo-
wań i gruntów za garaż w Siemianowi-
cach Śl. to łącznie ok. 200 zł, a opłaty 
wnoszone do SSM to 12 x 36,86 zł = 
442,32 zł różnica ok. 242 zł rocznie).

Chciałbym też uzyskać informację 
dotyczącą pobierania VAT-u od eks-
ploatacji garażu. W 2005 roku prze-
czytałem na łamach prasy, iż umo-
wy zawarte o wieczystym użytkowaniu 
gruntów zawarte przed 1 maja 2004 
roku prawdopodobnie nie podlegają 
ustawie o podatku VAT (sprawą miał 
się zająć NSA).

Proszę o informację, jakie na dzień 
dzisiejszy są podstawy prawne pobie-
rania tego podatku od eksploatacji 
garaży.

Z wyrazami szacunku 
B. Dylong

ZARZĄD SSM: Złożony przez Pa-
na wniosek jest nadal aktualny, lecz 
by mógł zostać zrealizowany, Spół-
dzielnia nadal przeprowadza po-

rządkowanie spraw terenowo-praw-
nych polegających na wyjaśnie-
niu kwestii własnościowych pomię-
dzy Urzędem Miasta a SSM. Aktu-
alnie na ukończeniu jest już pro-

jekt podziału tej nieruchomości, na 
podstawie którego Zarząd SSM bę-
dzie mógł podjąć uchwałę o ustano-
wieniu nieruchomości, a następnie 
przeprowadzić procedurę wyodręb-
nienia tej własności. Wszelkie dzia-
łania w tym zakresie winny zostać 
zakończone w br.

Przy okazji chcemy wyjaśnić, iż 
w czynszu, który Pan opłaca, za-
warty jest nie tylko podatek od nie-
ruchomości, lecz całość kosztów 
związana z eksploatacją tego obiek-
tu. W skład tych kosztów wchodzą 
m.in. konserwacje i remonty, utrzy-
manie dróg dojazdowych, koszt zu-
życia energii do oświetlenia tere-
nu, wywóz nieczystości itp. Pana 
oczekiwania, że będzie Pan ponosił 
opłaty mniejsze o około 200 złotych 
są naszym zdaniem nazbyt wygó-
rowane, by nie rzec – błędne. Wła-
ściciel garażu, boksu garażowego 
będzie bowiem nadal uczestniczył 
w kosztach utrzymania całej nie-
ruchomości i pokrywał wszystkie 
koszty związane z eksploatacją sto-
sownie do procentowego udziału 
w tej nieruchomości. Należy liczyć 
się z tym, że okresowo opłaty te 
mogą znacznie przewyższyć wno-
szony przez Pana czynsz, co zależ-
ne będzie od aktualnych i ciągle ro-
snących kosztów utrzymania nieru-
chomości. Jednocześnie właściciel 
pewne remonty będzie wykonywać 
na własny koszt, a w innych party-
cypować. Własność, oprócz swobo-
dy dysponowania, kosztuje i to cza-
sami niemało, co wie każdy prak-
tycznie właściciel, np. samochodu.

Jednocześnie informujemy, że po-
datek VAT pobierany jest na pod-
stawie art. 19 ust. 13 pkt 11 i art. 43 
ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku VAT 
z 11 marca 2004 r. (Dz. U. 54 poz. 
535 z póź. zmianami).

Psy – temat stary, ale… 
Poruszając się po naszym pięk-

nym i zadbanym osiedlu „Młodych”, 
dzięki staraniom administracji (wiele 
np. katowickich osiedli mogłoby nam 
pozazdrościć), nie sposób nie wpaść 
do pól minowych wykonanych przez 
naszych czworonożnych i wiernych 
przyjaciół. Skłania mnie to do kon-
tynuacji poruszanego już wielokrot-
nie i z takim samym skutkiem tema-
tu. Staraniem wspomnianej powyżej 
administracji osiedla, rozmieszczono 
w wielu punktach tabliczki informują-
ce o terenie zakazanym dla wyprowa-
dzania psów oraz specjalnie oznako-
wano pojemniki na ich odchody. Wia-
domo, że pieski dla zdrowia i utrzyma-
nia swojej kondycji muszą się wybie-
gać, ale i też załatwić swoje potrze-
by fizjologiczne. Umożliwiono ich wła-
ścicielom zaopatrzenie się w łopat-
ki i woreczki do uprzątnięcia produk-
tów swoich podopiecznych, ale po co 
to robić, skoro przechodnie rozniosą 
je na własnym obuwiu? Swoją drogą, 
mycie tak upstrzonych butów do przy-
jemności nie należy.

Ale, co tam... Najważniejsze, byśmy 
wszyscy zdrowi byli! Tego z całego 
serca życzę wszystkim szanownym 
Czytelnikom „Mojej Spółdzielni”, pra-
cownikom i kierownictwu administracji 
osiedla „Młodych” oraz właścicielom 
kochanych przecież przez nas wszyst-
kich wszelkiej maści zwierzaków! Oby 
też zainicjowana przez administrację 
osiedla akcja porządek przyniosła, we 
współpracy z jej adresatami, oczeki-
wany skutek!

Z poważaniem Tadeusz Janik
Od redakcji: Pana e-mail dedykuje-

my wszystkim niefrasobliwym wła-
ścicielom piesków.

ciąg dalszy ze str. 22

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.00 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 032-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

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

Czasami  pot rzebny  jest  numer  te le fonu
Szanowni P.T. Czytelnicy. Od czasu do czasu na redakcyjnych dyżurach bądź w redakcyjnej poczcie pojawiają się inter-

wencje wymagające kontaktu zwrotnego z przekazującą problem osobą. Prosimy więc o podawanie swojego numeru 
telefonu, gdyż np. w przypadku elektronicznej poczty nigdy nie wiadomo, czy informacja od redakcji do nadawcy dotar-
ła. Bezpośredni kontakt zapewni dookreślenie sprawy i wyjaśnienie drobnych szczegółów, a tym samym zminimalizu-

je pojawienie się ewentualnych nieścisłości i wynikających z nich zadrażnień. Podany telefon pozostaje do wiadomości 
redakcji. W przypadku e-maili brak odpowiedzi na redakcyjne pytania spowoduje odstąpienie od wyjaśnienia sprawy.
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Nie, romantyczne 
wzloty, delektowa-
nie się poezją, są 
Ci obce. Twardo stą-

pasz po ziemi. Lubisz wesołe towa-
rzystwo, dowcipy, głośne wyrażanie 
radości. Główną zaletą Twojej dziew-
czyny jest fakt, że można z nią weso-
ło spędzić czas.

Jesteś umiarkowa-
nie sentymentalny, 
chociaż nie lubisz 
tego uzewnętrzniać. 

Swojej żonie przyniesiesz czasami 
kwiaty, ale bardzo trudno Ci wyrazić 
uczucie. Czasem minie dużo lat, zanim 
wyksztusisz słowo kocham. Uważasz, 
że powinna się tego domyślić.

Trudno powiedzieć 
czy ludzie spod tego 
znaku są sentymen-
talni. Raz zachowu-

ją się w sposób egzaltowany, okazu-
ją wrażliwość i zrozumienie dla innych 
ludzi, innym razem są oschli, obojętni. 
Nie oznacza to jednak, że udają, taką 
już mają naturę.

Pod znakiem Raka 
rodzą się najbardziej 
sentymentalni ludzie 
ze wszystkich Zodia-

ków! Panie lubią melodramaty, rzew-
nie płaczą na filmie, panowie kwie-
ciście wyrażają swe uczucia. Nie są 
jednak w nich trwali. Potrafią zmieniać 
przedmiot swoich uczuć dość łatwo.

Pan Lew do szcze-
gólnie sentymen-
talnych nie należy. 
Potrafi jednak pięk-

nie mówić o miłości, że partnerce nie 
pozostaje nic innego, jak mu wierzyć. 
Nie wie, że jej najdroższy upaja się 
brzmieniem własnego głosu. Sprawia 
mu to dużą przyjemność.

Ludzie urodzeni 
pod znakiem Panny 
nie lubią uzewnętrz-
niać uczuć. Pozor-

nie wydają się chłodni, zajęci głównie 
swoją pracą. Mało, kto wie, że lubią 
pomarzyć i czasem, gdy nikt nie widzi, 
sięgną po tomik ulubionych wierszy.

Jeśli masz słońce 
w znaku Wagi jesteś 
zarówno osobą sen-
tymentalną, jak 

i taką, która potrafi dążyć do realizacji 
praktycznych celów. Jest więc Waga 
mile widziana w każdym towarzystwie, 
ale nie można z nią pomarzyć.

Pan Skorpion dale-
ki jest od wszelkich 
sentymentów. Może 
dziwić, z jaką łatwo-
ścią potrafi odsunąć 

się od kogoś, kogo darzył zaufaniem, 
jeśli ta osoba przestała mu odpowia-
dać. Z sentymentem jedynie podcho-
dzi do pracy.

Pozornie chłodny 
Strzelec potrafi się głę-
boko wzruszyć, szcze-
gólnie losem bliskich 
osób. Zachwyca go 

przyroda, godzinami podziwia krajobrazy, 
drzewa, rośliny. Z długiej podróży najczę-
ściej zapamiętuje piękne krajobrazy.

Koziorożec lubi 
sobie w samotności 
czasem pomarzyć, 
ale jego marzenia 

dotyczą przeważnie tego, co zamierza 
osiągnąć. Widzi okiem wyobraźni pięk-
ny samochód czy domek, który chce 
zbudować i wtedy osiąga swój cel.

Pod tym znakiem 
rodzą się zazwyczaj 
realiści, ludzie lubią-
cy konkrety, ceniący 

sobie spokój i wygodne życie. Pan 
Ryba na pewno nie zerwie łatwo swe-
go małżeństwa, nawet, jeśli przychyl-
nie patrzy na niego piękna kobieta.

Ludzie urodze-
ni pod znakiem 
Wodnika są skłon-
ni do wzruszeń, ale 

zazwyczaj są to wzruszenia wyższego 
lotu, niż użalanie się losem bohaterów 
seriali. Szczególnie czuli są na cierpie-
nie dzieci i los bezdomnych zwierząt.

Smakowite różności
Pieczone kulki rybne

1 i 1/2 kg filetów np. z dorsza, karpia, 
1 posiekana cebula, 4 kromki namoczo-
nej pszennej bułki, 1/2 szklanki wody, 
2 i 1/2 łyżeczki soli, 1/2 łyżeczki pieprzu, 

1 jajo, 2 łyżki oleju, 2 cebule skrojone 
na plasterki, 1 zielona papryka skrojo-
na w kostkę, 1 i 1/2 szklanki grubo posie-
kanych pomidorów (sparzone, obrane 
ze skórki). Filety i cebulę zemleć przez 
maszynkę, dodać dokładnie wyciśnię-
tą bułkę, 1 i 1/2 łyżeczki soli, 1/4 łyżeczki 
pieprzu i jajo. Ubijać, aż powstanie puszy-
sta masa. Mokrymi rękami uformować 
12 kulek. Olej, cebulę, paprykę, pomi-
dory wymieszać, dodając łyżeczkę soli, 
1/4 łyżeczki pieprzu i rozłożyć na dnie 
żaroodpornego naczynia. Na tym podkła-
dzie układać kulki. Wstawić do piekarnika 
o temp. 180°C, piec 45 minut często pole-
wając rybę. Podawać z frytkami lub świe-
żą pszenną bułką.

Kurczaki w cieście
2 kurczaki po 75 dag, 2 łyżeczki soli, 

1/4 łyżeczki pieprzu, 1 i 1/2 szklanki mąki, 
1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia, 1/2 
łyżeczki soli, 1 jajko, 1/2 szklanki wody, 
tłuszcz do głębokiego smażenia, szklan-
ka borówek lub żurawiny, 1/2 szklanki 
przecieru z jabłek. Kurczaki podzielić na 
porcje, posypać solą, pieprzem i 3 łyżka-
mi mąki. Pozostałą mąkę, proszek do pie-
czenia i sól przesiać do miski. Jajo roz-
trzepać z wodą. Mieszając mąkę, wlać 
wodę z jajkiem, ubić do połączenia na 
gładkie ciasto. Porcje zanurzać w cie-
ście i kłaść na rozgrzany głęboki tłuszcz, 
smażyć na złoty kolor. Przełożyć do bryt-
fanny. Wstawić pod przykryciem do pie-
karnika o temperaturze 180°C, piec 30 
minut. Zdjąć pokrywkę na 10 minut przed 
zakończeniem pieczenia. Borówkę, żura-
winę wymieszać z przecierem, zagrzać. 
Kurczę podawać z gorącymi borówkami.

Sałatka z serów
Po 10 dag serów np. ementalera, gou-

dy, rokpolu, 2 jaja na twardo, 2 łyżki 
posiekanego zielonego majeranku, cebu-
la, 3 łyżki majonezu, 1/4 łyżeczki pieprzu 
cayenne lub ostrej mielonej papryki, sól. 
Ser zetrzeć na tarce o dużych oczkach, 
jaja i cebulę drobno pokroić i z majeran-
kiem dodać do sera. Polać majonezem, 
doprawić solą i pieprzem, wymieszać, 
lekko schłodzić. Przed podaniem ude-
korować paseczkami czerwonej papryki 
i gałązkami zielonej pietruszki.

Czy  jesteś 
sentymenta lny?
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Gród, warownia; 8. 

Żerdź; 9. Bonifikata; 10. Jeden ze 
stawów w Siemianowicach Śl.; 11. 
Dokument będący dowodem zawar-
cia umowy ubezpieczeniowej; 12. 
Wielkie drzwi; 13. Mrzonka, urojenie; 
14. Niejedna w karnawale; 16. Linia 
komunikacyjna; 19. Rudy grzyb; 20. 
Żona Abrahama; 21. Duża Ania; 22. 
Kładka; 23. Chętka zjedzenia, wypi-
cia czegoś; 28. Niezwłocznie, wnet; 
31. Służy do podpierania się; 32. Tną-
ca krawędź; 33. Małe sanie; 34. Z niej 
na pazurki; 35. Ręczny wózek o jed-
nym kółku; 36. Unosi się z papierosa; 
37. Las iglasty na Syberii.

PIONOWO: 1. To co człowiekowi 
dogadza; 2. Długa szpilka; 3. Epide-
mia; 4. Cukierek miętowy; 5. Wiązany 
przy kołnierzu koszuli; 6. Rynsztunek 
bojowy dawnych rycerzy; 7. Pokarm, 
jedzenie; 14. Lustro w gwarze ślą-
skiej; 15. Wybudowane pomieszcze-
nie; 17. Motyl o pięknym ubarwieniu; 
18. Cegła niewypalona, wysuszona 
na powietrzu; 24. Mieszka obok nas; 
25. Zniewaga; 26. Załącznik; 27. Sys-
tem organizacji państwa; 28. Podsta-
wowy warunek; 29. Centrum Rozryw-
ki w Siemianowicach Śl.; 30. Obniż-
ka płatności.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 17 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy prze-
syłać do 20 lutego 2007 r. - na 
adres SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 

z dopiskiem Redakcja „Moja Spół-
dzielnia” – krzyżówka nr 2/2007. 
Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 1/2007 z hasłem – Jaka zima takie 
lato otrzymują: I nagroda – Arka-
diusz KRUPANEK, zam. ul. W. Wró-
blewskiego 53; II nagroda – Róża 
DYKTA, zam. ul. Boh. Westerplat-
te 10; III nagroda – Urszula KLIŚ, 
zam. ul. Wł. Jagiełły 7. Zwycięzcom 

gratulujemy i zapraszamy (z dowo-
dem osobistym) do działu GZM po 
odbiór nagród. Kolacja przy świe-
cach dla 2 osób (po uzgodnieniu ter-
minu) w restauracji „ALOHA”, ul. W. 
Wróblewskiego 67 – nagrodę główną 
– ufundowała Restauracja „ALOHA”. 
Fundatorem pozostałych nagród jest 
Siemianowicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa.

Młode małżeństwo:
- Kochanie, przecież cię prosiłem, 

żebyś mi ugotowała jajka na miękko, 
a te są na twardo.

- To ja tego nie rozumiem. Gotowałam 
prawie pół godziny i ciągle twarde?

  
U Kowalskich dochodzi do sce-

ny małżeńskiej. Żona, wyczerpawszy 
zasób uwłaczających mężowi epitetów 
i gróźb, wykrzykuje:

- Jak tylko umrzesz, wyjdę za mąż 
za innego!

Kowalski spokojnie:
- Moja droga! Cóż mnie może obcho-

dzić nieszczęście człowieka, którego 
nie znam...

  
Fąfarowa szyje sukienkę na maszy-

nie, a mąż stoi nad nią i krzyczy:
- Teraz w lewo! Jeszcze bardziej! 

Prosto! Uważaj, nie tak szybko! Prze-
cież ty nie umiesz szyć!

- Po co te twoje głupie komentarze? 
– pyta żona.

- Chciałem ci tylko pokazać, jak się czu-
ję, gdy jedziemy razem samochodem...

  
Sprzeczka małżeńska. Żona do męża 

rozkazującym tonem:
- Natychmiast wychodź spod tego 

stołu!
- Nie wyjdę!
- Mówię ci, wyłaź!
- Nie wyjdę!
- Wyłaź, ty tchórzu!
- Nie wyjdę! Chłop musi mieć swo-

je zdanie!
  

Kochanie – mówi żona do męża. 
– Daj mi jeszcze jednego buziaczka, 
a będę twoja na wieki.

- Dzięki, że mnie ostrzegłaś!
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Przypominamy, że na adres: gzm@ssm.z.pl
można nadsyłać pocztą elektroniczną BEZPOŚREDNIE UWAGI, PROBLEMY

dotyczące działu GZM

O ile wcześniej wraz z nadejściem 
świąt Bożego Narodzenia przybywa-
ło ich systematycznie, to kończący się 

karnawał spowodował, że już właści-
wie nie ma po nich ani śladu. Pozosta-
ją więc wspomnienia, które na pewno 
wielu z nas będzie przechowywać aż 
do następnych świąt.

Przez ostatnie tygodnie apelowaliśmy 
do mieszkańców o nadsyłanie propo-
zycji z najładniej przystrojonymi klatka-
mi schodowymi. Jesteśmy podbudowa-
ni postawą Czytelników, którym sprawa 
ta nie pozostała obojętna. To dobrze, bo 
chyba wszystkim nam chodzi o to, aby 
nasze klatki schodowe były traktowane 
jak wspólny dom, o który mamy dbać 
i pilnować w nim porządku. Rozwijanie 
takich postaw na pewno jest jakimś anti-
dotum na dewastacje i zaśmiecanie kla-
tek. Ponadto, zauważyliśmy, że ci loka-
torzy, którzy ozdabiają klatki schodo-
we, budzą szacunek i uznanie swoich 
sąsiadów, co sprzyja budowaniu więzi 
międzyludzkich. Jak jest to ważne, nie 
trzeba chyba nikomu wyjaśniać.

Warto podkreślić, że przy dekoro-
waniu klatek schodowych lokatorzy 
korzystają z ciekawych i oryginalnych 
pomysłów. W budynku przy ul. Włady-
sława Sikorskiego 4 na jednym z pię-
ter, oprócz tradycyjnego stroika, poja-
wił się Święty Mikołaj.

- Dostałam go w prezencie na począt-
ku grudnia ub.r. Zastanawiałam się, 

gdzie go postawić i w sumie znalazł on 
miejsce na półce obok drzwi do nasze-
go mieszkania. Obawiałam się, czy 

ktoś go nie ukradnie, ale stał tam przez 
całe święta – mówi autorka pomy-
słu, Beata Odróbka. Natomiast przy 
ul. Pocztowej 11 dwójka młodzień-
ców: Łukasz Gruszecki i Michał Glu-
zek – onegdaj laureaci Zielonego Kon-
kursu – zadbała, by na klatce pojawi-
ła się nie tylko choineczka, ale i rysun-
ki o świątecznej tematyce wraz z kart-
kami pocztowymi i wieńczącą całość 
gwiazdą betlejemską.

Pięknie ustrojone drzewko cieszyło też 
swoim wyglądem mieszkańców 5. pię-
tra budynku przy Alei Młodych 1. 

- Co roku przyozdabiamy nasze pię-
tro stroikami, ale tym razem postano-
wiliśmy postawić choinkę, która była 
już niepotrzebna i chcieliśmy ją wyrzu-

cić na śmietnik. Myśleliśmy, że może 
szybko zniknie, ale tak się nie stało. 
Chyba w przyszłym roku też ją przy-
stroimy i postawimy – pisze do naszej 
redakcji pani Teresa. 

To trafne spostrzeżenie. Niekiedy 
bardzo łatwo pozbywamy się z miesz-
kań jakichś elementów dekoracyjnych, 
które nie pasują do aktualnego ich 
wystroju lub się nam znudziły. Może 
warto je zatrzymać i pomyśleć, czy 
nie można ich wykorzystać i np. ozdo-
bić okolicznościowo klatkę schodo-
wą. Gratulujemy pomysłów i obiecu-
jemy, że w przyszłym roku również 
na łamach „MS” będziemy promować 
taką akcję.

Póki co, wszystkich, którzy przyczy-
nili się do nadania odświętnego kli-
matu klatkom schodowym honoruje-
my gromkim okrzykiem: Brawo, tak 
trzymać. Państwa własna satysfak-
cja jest cenniejsza od wszelkich 
nagród. mig

D e k o r a c j e ,  k t ó r e  c i e s z y ł y
Niemalże jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki znikły z naszych osie- 

 dli kolorowe światełka, świąteczne dekoracje, przyozdobione choinki.

Mikołaj nie dostał nóg i przez całe 
święta cieszył oczy swym widokiem.

Choinka z piątego piętra przy Alei 
Młodych 1 miała powędrować na 

śmietnik.

Łukasz Gruszecki i Michał Gluzek przy-
stroili parter przy ul. Pocztowej 11.
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Pierwszy to nacięcie dorodnego 
modrzewia, który teraz swe dni ma 
już policzone. Ktoś, nie wiadomo po 
co, naciął to piękne drzewo równo, 
równiuteńko z kilku stron. Co mu to 
dało? Czy teraz będzie ładniej, gdy kil-
kuletnie drzewo uschnie? Szkoda, że 

okaleczony modrzew nie potrafi się 
odwinąć i trzepnąć solidnie po łapach. 
Może wtedy dotarłoby do zakutego 
łba, że tak robić nie należy.

Inną, równie bulwersującą sprawą 
jest zniszczenie nowych instalacji elek-
trycznych wraz z czujnikami ruchu na 
os. „Tuwima”. O ich funkcjonowaniu tak 
z uznaniem napisał do nas jeden z miesz-
kańców: Jadąc windą, widziałem, że na 
wszystkich piętrach było zupełnie ciem-
no. Pomyślałem, że to na pewno awaria 
oświetlenia. Jednakże, ku mojemu zdzi-
wieniu, po zatrzymaniu się dźwigu, zapa-
liło się światło! Poszedłem dalej koryta-
rzem i włączyło się następne oświetle-
nie. Natomiast po wejściu do mieszkania 
światła zgasły. Nie trzeba być ekonomi-
stą, żeby stwierdzić, iż zastosowane roz-
wiązanie przyniesie znaczne oszczędno-
ści w zużyciu energii elektrycznej. Inwe-
stycja ta na pewno szybko się zwróci.

No cóż, teraz należy tę wypowiedź 
uzupełnić: ta inwestycja na pewno 
się nie zwróci. Ba, ta inwestycja 

wygeneruje dodatkowe koszty, gdyż 
wszystko trzeba zakładać na nowo 
i zamiast służyć, przynosząc profi-
ty, przynosi dodatkowe problemy.

Na tych łamach dziesiątki razy pyta-
liśmy: jak to jest, że w swoich miesz-
kaniach mamy wszystko wychucha-

ne i nikomu do głowy nie przyjdzie, by 
coś niszczyć? Jak to się dzieje, że nic 
nie słyszymy i nie widzimy nawet, gdy 
coś niepokojącego dzieje się tuż pod 
naszym bokiem?

Podobno chcemy mieszkać w ład-
nych budynkach. Podobno chcemy 
mieć zadbane wokół naszych domów 
otoczenie, chcemy mieć gdzie wyjść 
na spacer i usiąść na ławeczce. Chce-
my, chcemy… ale tylko chcemy.

A na osiedlach:
„BAŃGÓW”

ul. Władysława Reymonta 10 – 
zniszczono ławkę;

ul. Władysława Reymonta 24, 
26, Karola Szymanowskiego 14, 
Marii Skłodowskiej-Curie, garaże – 
upstrzono bohomazami elewacje;

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3 D, 
25, 33 – nacięto modrzewia;

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 – 
wybito szybę w gablocie Rady Osiedla.

„MICHAŁKOWICE”
ul. Wyzwolenia 6 A, B – skradziono 

20 sztuk aluminiowych listew z drzwi 
wejściowych do wind.

„TUWIMA”
ul. Okrężna 5 – zdewastowano drzwi 

do głównego przyłącza wody;
ul. Hermana Wróbla 14 – skradziono 

2 wentylatory z pawilonu;

ul. Wojciecha Korfantego 9 B, C 
– zniszczono: 6 opraw oświetlenia, 
3 czujniki ruchu, zdewastowano kom-
pletnie instalację elektryczną oświetle-
nia klatki schodowej - zdjęcie poniżej;

ul. Wojciecha Korfantego 14 B – 
graffiti w korytarzu.

„WĘZŁOWIEC”
ul. Władysława Jagiełły 29 B, C, 

35 B – skradziono akcesoria oświetle-
niowe komór zsypowych;

ul. Walerego Wróblewskiego 32 – 
zniszczono skrzynkę na reklamy. pes

N i s z c z y m y  d a l e j ,  a  p i e n i ą d z e …
Po względnym spokoju, jaki odnotowaliśmy w „MS” 1/2007, posypały się dewastacje i tym samym poszły się 

w niebyt nasze pieniądze, bo przecież zniszczone rzeczy trzeba będzie naprawić lub kupić w ich miejsce nowe. 
Wśród zebranych na osiedlach aktów wandalizmu dwa są kuriozalne, chociaż inne też powodują wzrost adrenaliny.

Były sobie modrzew i ławka, bardzo młodzi oboje…


