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Eksploatacja 
w górę

Kiedy kilka miesięcy temu na 
gorąco pisaliśmy o uchwalo-

nej 14 czerwca ub.r. przez Sejm 
RP kolejnej nowelizacji ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych, 
gdzieś tam pojawiło się zdanie, że 
ustawa w niedalekiej przyszłości 
zacznie pokazywać swoje pazurki.

Wtedy wskazywaliśmy na zastrze-
żenia nie tylko ewidentnie zauwa-
żalne, a dotyczące zasad funkcjo-
nowania spółdzielni, jej wewnętrz-
nego ustroju, terminów – na zapale-
nie płuc – wdrożenia niektórych za-
pisów i wielu, wielu innych kontro-
wersyjnych uregulowań, lecz tak-
że i na zapisy działające z opóźnie-
niem niczym mechanizm w bombie 
zegarowej. Dodajmy, że wtedy ry-
sowały się one gdzieś tam na hory-
zoncie, bo zajmujący się w spółdziel-
niach ekonomią, finansami byli do-
brej myśli i przypuszczali, że pewne 
unormowania zostaną skorygowa-
ne oraz wyjaśnione – bardziej pra-
widłowo będzie napisać: dookreślo-
ne, sprecyzowane – w rozporządze-
niach. Płonne to były nadzieje. Wąt-
pliwości interpretacyjne nie zostały 
rozwiane mimo szeregu pytań sła-
nych do kompetentnych organów, 
śledzenia fachowej literatury.

Najczęściej, gdy usiłowano zbyt 
dociekliwie uzyskać odpowiedź na 
niejasne i dyskusyjne sformułowa-
nia, słyszano – stosować przepi-
sy ustawy. Teraz zapisy te objawia-
ją się nam z mniej korzystnej stro-
ny. Ich pokłosiem jest, jak nam po-
wiedziano, zmiana zasad dyspono-
wania spółdzielczymi dochodami, 
a w konsekwencji zmiana opłat 

– czytaj str. 4

Ale duło!!!

Póki co, zimę mamy wyłącznie kalendarzową, bo te kilka dni z białym 
puchem to nic nieznaczący epizod. Oczywiście, aż tak bardzo za nią 

nie tęsknimy, ale dzieci były niepocieszone, bo ferie skończone, a san-
ki ani raz nie były w użyciu. Styczniowa pogoda płata nam jednak nie-
przyjemne niespodzianki bardziej związane z jesiennymi czy letnimi zja-
wiskami przyrodniczymi. Na naszym zdjęciu prezentujemy uszkodzony 
dach budynku przy ul. Przyjaźni 24 w Michałkowicach. Potężne wiatry, ja-
kie wiały w minioną niedzielę, spowodowały jego naruszenie. Na szczę-
ście nic się nikomu nie stało, a straty natychmiast oceniał likwidator szkód. 
Więcej o styczniowej nawałnicy w następnym wydaniu „MS”

Rzecznik zaskarża ustawę
W listopadzie 2007 r., do Trybunału Konstytucyjnego grupa posłów 

skierowała wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją 
13 artykułów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych 
innych ustaw uchwalonej przez Sejm w czerwcu ub.r. Pełny tekst wnio-
sku zamieściliśmy w „MS” 1/2008. Ich wystąpienie nie jest odosobnione.

Na początku stycznia z wnioskiem do Trybunału wystąpił Rzecznik 
Praw Obywatelskich. RPO, o czym informowaliśmy, zapowiadał złożenie 
swojego wniosku już wcześniej, gdyż nim jeszcze Prezydent RP podpisał 
ustawę do Biura Rzecznika masowo zaczęły napływać skargi od obywa-
teli. W liczącym kilkanaście stron uzasadnieniu – będziemy sukcesywnie 
je publikować, bo sięgnięto w nim do początków spółdzielczości w Anglii, 
jak i do międzywojennego ustawodawstwa polskiego – obszernie meryto-
rycznie odniesiono się do zaskarżanych ustawowych zapisów. 

– czytaj str. 13



2 MOJA SPÓŁDZIELNIA 2/2008

…chociaż nigdy publikowanie infor-
macji o dewastacjach na osiedlach 
żartem nie było, podobnie jak i nisz-
czenie mienia trudno zaliczyć do 
jakiejkolwiek figlarnej, wywołującej 
uśmiech czynności.

Tym razem tytuł jest w dwójnasób 
zasadny i wszystkim czytającym tekst 
winien dać dużo, bardzo dużo do my-
ślenia. Każdy też powinien go propa-
gować wszem i wobec ku przestro-
dze innym, nawet jeżeli nie ma nasto-
letnich dzieci w domu. Dlaczego? – bo 
albo jest mieszkańcem i będzie tracił – 

o czym niżej, albo ma w rodzinie dzie-
ciaki i finansowe kary, i to niebagatel-
ne, dopadną kogoś bliskiego. Żarty się 
rzeczywiście skończyły.

Otóż, w ubiegłym tygodniu do Zarzą-
du SSM zgłosił się mieszkaniec jed-
nego z osiedli i podał nazwiska i ad-
resy dwóch znanych mu nieletnich, 
których przyuważył na „ozdabianiu” 
ścian. Mężczyzna zobowiązał się do 
świadczenia w razie potrzeby w chwi-
li, gdy wdrożone zostanie postępo-
wanie. Zarząd przekazał dane dziel-
nicowemu i jest tylko kwestią cza-
su, jak do mieszkań „malarzy” albo 
zapuka policjant, albo wpłynie we-
zwanie do stawienia się na Komen-
dę Policji. Sprawa jest świeża i w na-
stępnym wydaniu „MS” przedstawimy 
ustalenia policji, rozmowę z dzielnico-
wym lub innym funkcjonariuszem pro-
wadzącym postępowanie. Celowo nie 

podajemy nazwy osiedla, by malują-
cy po ścianach żyli sobie nadal w bło-
giej nieświadomości, że to nie o nich 
chodzi, i że to pukanie w najmniej spo-
dziewanym momencie nie będzie do 
ich drzwi. Trzymajta się chłopaki, bo 
przypominamy, że władze Spółdzielni 
z pełną determinacją egzekwować bę-

dą zwrot poniesionych wydatków z ty-
tułu usuwania bohomazów. Kwoty to 
zaś niemałe.

I druga sprawa. Pisząc o znowelizo-
wanej ustawie, kilka razy napomyka-
liśmy, że z chwilą przypisania kosz-
tów wyłącznie do danej nieruchomości 
wszelkie usuwanie dewastacji będzie fi-
nansowane z pieniędzy tej nieruchomo-
ści i... nie będzie zlituj się. Tym samym, 
a piszemy celowo dużymi literami: KAŻ-
DA ZBĘDNA NAPRAWA ZMNIEJSZY 
MOŻLIWOŚCI REMONTOWE BUDYN-
KU. JEŻELI PIENIĘDZY NA BIEŻĄCE 
REMONTY UZBIERA SIĘ np. 20 TYS. 
ZŁ, A DEWASTACJE POCHŁONĄ TEŻ 
20 TYS. ZŁ TO... NA REMONTY NA-
WET NAJPILNIEJSZE ZOSTANIE „0” 
słownie ZERO ZŁOTYCH.

Nie pomogą krzyki, na nic się zdadzą 
lamenty, że drzwi są bez szyb, a tu zi-
ma, mróz i wyziębia się klatka, a kosz-
ty ogrzewania będą wysokie, że mamy 
zniszczoną skrzynkę na listy... W myśl 
ustawy nie ma pieniędzy, nie ma na-
praw, chyba że zrzucimy się dodat-
kowo lub zgodzimy się na kredyt. Tak 
więc czytając teraz o dewastacjach, 
pamiętajmy: każda odejmuje pienią-
dze z konta danej nieruchomości – 
budynku.

Teraz bieżące dewastacje.
Bez wątpienia na pierwszy, niechlub-

ny plan wysuwa się podpalenie w piw-
nicy budynku przy ul. Okrężnej 5. Tam 

w nocy z 4 na 5 stycznia mieszkań-
cy przeżyli chwile grozy, gdyż niezna-
ny sprawca podłożył ogień pod drzwi do 
piwnic. W skutek rozprzestrzenienia się 
płomieni doszło do uszkodzenia głów-
nego przyłącza energetycznego w blo-
ku – wypalone zostały kable. W efekcie 
mieszkańcy domu przez jeden dzień by-
li pozbawieni zarówno prądu, jak i ciepła 
w swoich mieszkaniach. Nie trzeba do-
dawać, że do zadowolenia było im wię-
cej niż daleko. Na szczęście ogień nie 
spowodował innych zagrożeń i obyło 
się bez zagrożenia zdrowia, życia.

Pozostając przy osiedlu Tuwima, uzu-
pełnijmy listę dewastacji, jakie zanoto-
wano i przypisano tam do budynków:

- ul. Okrężna 4 – skradziono samo-
zamykacz,

- ul. Okrężna 13 – skradziono znak 
drogowy oznaczający miejsce dla nie-
pełnosprawnych, a w klatce schodowej 
na parterze wydrapano napis w tynku,

- ul. Leśna 13 – stłuczono lustro 
w windzie.

Z kolei na innych osiedlach
zapisano:

„BAŃGÓW”
W minionym czasie nawiedziła go 

plaga grafficiarzy i prawie wszystkie 
budynki na osiedlu zostały popisane 
przez wandali. Ponadto, zniszczono 
6 koszy na śmieci.

„CENTRUM”
- ul. Komuny Paryskiej 6 – skra-

dziono barierkę oddzielającą parking 
od trawnika.

„CHEMIK”
- ul. Walerego Wróblewskiego 67 

– od parteru do II piętra pomalowano 
przejście między pawilonami na Ryn-
ku Bytkowskim.

„MŁODYCH”
- al. Młodych 3 i 9 – wyrwano kosze 

na śmieci,
- al. Młodych 8 – pomalowano szczyt 

budynku,
- ul. Szarych Szeregów 3 – stłuczo-

no lustro w kabinie dźwigu osobowe-
go,

- Garaże, segment C – zniszczono 
2 liczniki energii elektrycznej.

„WĘZŁOWIEC”
- ul. Władysława Jagiełły 11 – znisz-

czono drzwi wejściowe.
I to by było na tyle. A licznik bije 

i odejmuje grosze, złotówki.
Pamiętajmy i przestańmy być obo-

jętni. Celowe niewidzenie i niesłysze-
nie, brak reakcji to obecnie samobój-
cze bramki.

Piotr Sowisło

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

Rozdzielka pod napięciem - spalony kabel w bloku - dom bez prądu.

Dwóch namierzonych  
– czas na policję

Żarty się 
kończą...
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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

Obradowała RN SSM

Plany i stawki zatwierdzone
Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Nadzorczej Siemianowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej, przeprowadzone 21 stycznia, miało bardzo 
bogaty porządek obrad.

Członkowie RN podjęli uchwały 
w sprawie przyjęcia planów gospodar-
czych na 2008 rok i po wnikliwej dys-
kusji, bazując na pozytywnych opiniach 
Rad Osiedlowych, dokonali zmian 
w stawce eksploatacyjnej. Później spo-
tkali się ze spółdzielcami o znacznym 
zadłużeniu czynszowym. Całość pro-
wadził przewodniczący RN Andrzej 
Kłos, przy współpracy Arkadiusza No-
waka, wiceprzewodniczącego RN.

W pierwszej części spotkania Ra-
da dokładnie analizowała zadania go-
spodarcze, inwestycyjne oraz plany 
robót remontowo–konserwacyjnych 
przewidziane do realizacji w 2008 ro-
ku. W czasie dyskusji Zarząd Spół-
dzielni podkreślił, że przyjęte zada-
nia inwestycyjne dotyczą planu mini-
mum, który wynika ze zmian w prze-
pisach dotyczących finansowania bu-

downictwa mieszkaniowego. Pomimo, 
że do Spółdzielni docierają sygnały ze 
strony lokatorów zainteresowanych re-
alizacją nowych budynków mieszkal-
nych, to SSM przed przystąpieniem do 
nowych inwestycji musi mieć pełną ja-
sność co do aktualnie obowiązujących 
zasad, na jakich będzie mogła być pro-
wadzona ich budowa. W kwestii planu 
remontów na ten rok podkreślono, że 
po raz pierwszy został on utworzony 
w oparciu o nowe zasady wynikające 
z potrzeb remontowych poszczegól-
nych nieruchomości. W sumie jest ich 
w Spółdzielni około 200 i w dyskusji 
Zarząd Spółdzielni podkreślił ogromną 
pracę, jaką w ich przygotowanie wło-
żyły administracje i Rady Osiedlowe.

W dalszej części obrad uchwałą  
nr 4/2008 zatwierdzono zmianę staw-

ciąg dalszy na str. 4
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ki eksploatacyjnej, która będzie obowią-
zywała od 1 lutego br. Jej zatwierdzenie 
poprzedziły szczegółowe konsultacje ze 
wszystkimi Radami Osiedli, które wyra-
ziły pozytywną opinię na ten temat. Po-
nadto, przygotowany projekt zmian był 
też przedmiotem obrad Komisji Proble-
mowych Rady Nadzorczej. Wszystkie te 
gremia, chociaż podeszły ze zrozumie-
niem do propozycji nowej stawki, która 
ma zapewnić funkcjonowanie Spółdziel-
ni na dotychczasowym poziomie, nie 
były bezkrytyczne. Jan Dudek, członek 
RN i przewodniczący RO „Chemik”, od-
nosząc się do podwyżki, powiedział, że 
na os. „Chemik” RO rozpatrując propo-
nowane stawki, podjęła uchwałę o na-
stępującej treści: Zważywszy na rozwią-
zania ustawowe wynikające z ustawy 

z dnia 14. 06. 2007 r. o zmianie ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych (usm) 
i zmianie niektórych innych ustaw (Dz.
U. nr 125 poz. 873 z 2007 r.), które 
są przyczyną znacznej części przy-
rostu kosztów eksploatacji ze 1,55 zł 
na 1,85 zł, Rada Osiedla jest zmuszo-
na przychylić się do pozytywnego za-
opiniowania wzrostu powyższej staw-
ki eksploatacyjnej przedstawionej przez 
Zarząd Spółdzielni.

Podczas posiedzenia zatwierdzo-
no plany pracy Rady Nadzorczej i jej 
Komisji Problemowych oraz Zarzą-
du SSM. Andrzej Kłos przedstawił też 
krótką relację z konferencji zorganizo-
wanej przez Krajową Radę Spółdziel-
czą, na której omawiano te aspekty 
ustawy o spółdzielniach mieszkanio-

wych, które zdaniem wielu autorytetów 
w dziedzinie prawa mogą być niezgod-
ne z Konstytucją RP oraz zagrożenia 
wynikające ze złamania zasady solida-
ryzmu spółdzielczego.

W ostatniej części obrad Rada zajęła 
się rozpatrzeniem wniosków o wyklu-
czenie z członkostwa w SSM ze wzglę-
du na poważne zadłużenia czynszowe. 
Na spotkanie zaproszono 10 spółdziel-
ców, którzy otrzymali szansę wyjaśnie-
nia swojej sytuacji finansowej i zade-
klarowania spłaty długu. Z tej okazji 
skorzystało zaledwie trzech spółdziel-
ców, którzy jednak nie przekonali Ra-
dy do wstrzymania decyzji o wyklucze-
niu. W konsekwencji wszystkich dzie-
sięciu lokatorów pozbawiono członko-
stwa w SSM. mig

Plany i stawki zatwierdzoneciąg dalszy 
ze str. 3

Od 1 lutego obowiązują w SSM no-
we stawki opłaty eksploatacji podsta-
wowej. Jej wzrost w stosunku do ubie-
głego roku wyniósł 30 groszy na metr 
kwadratowy. Zapewne w tysiącach 
mieszkań pojawiło się pytanie: dlacze-
go tyle? Odpowiedź jest i łatwa, i trud-
na, bo wszyscy wiemy, że 
pewne koszty rosną niezależ-
nie zarówno od nas samych, 
jak i władz Spółdzielni – co 
i tak nie przeszkadza nam 
psioczyć na Spółdzielnię. Na 
te odpłatności wpływa wiele 
czynników zewnętrznych: in-
flacja, wzrost cen energii, pa-
liwa etc. Jednak w przypadku 
tej podwyżki i jej wysokości te 
elementy to tylko część cało-
ści. Wysokość stawki, uchwa-
lonej na podstawie szcze-
gółowych wyliczeń i analiz – 
mówiono nam w dziale eko-
nomicznym – jest wynikiem 
wprowadzonych ustawą no-
wych zasad rozliczania nieruchomo-
ści, tj. rozliczania kosztów w miejscu 
ich powstania. Jednocześnie ustawa 
uniemożliwia przenoszenie uzyska-
nych dochodów z lokali użytkowych na 
lokale mieszkalne. Dotychczas w SSM 
z tytułu najmu lokali (np. za sklepy, 
punkty usługowe) można było uzyska-

ne pieniądze rozliczyć proporcjonalnie 
na metry kwadratowe naszych miesz-
kań i zasilić fundusz eksploatacji, czy-
li zmniejszyć płacone przez nas na 
ten cel indywidualne pieniądze w opła-
cie eksploatacyjnej. W skali SSM były 
to niemałe pieniądze, bo każdy z nas 

płacił mniej o prawie 40 gr/m2, czy-
li dla mieszkania o 50 metrach kw. by-
ło to 20 zł. Jakby tego było mało, do-
chody z wynajmu lokali zostały dodat-
kowo uszczuplone, gdyż spółdzielnie 
w ub.r. objęto podatkiem dochodowym 
od wszystkich przychodów, poza eks-
ploatacją lokali mieszkalnych, co ob-

niżyło wartość dochodów o „bagate-
la” 470 tys. zł za 2007 rok. Niezorien-
towanym wyjaśniamy, że te pieniądze 
odprowadzono do budżetu państwa, 
gdyż podatkowi spece chyba wymyślili 
sobie, że najlepiej by było, gdyby spół-
dzielnie nie zarabiały. Wprowadzenie 
tego podatku uzasadniano równością 
podmiotów gospodarczych (firm wsze-
lakiego rodzaju) wobec prawa, bo tam-
te firmy zarabiając na działalności, od-
prowadzają go. To uszczuplanie do-
chodów o podatek w prostej linii prze-
kłada się na zwiększenie naszych płat-
ności, bo wszystkie stawki je uwzględ-
niały. Te pełne dochody nam po pro-

stu służyły. Teraz ich część 
służy państwu. Opiniowanie 
nowych stawek przez Rady 
Osiedli nie obyło się bez de-
bat i oburzania się na nowe 
zapisy. Również Rada Nad-
zorcza z więcej niż mieszany-
mi uczuciami zajmowała się 
tym zadaniem. Wyjścia jed-
nak nie było, bo niepopular-
ne decyzje też ktoś musi po-
dejmować.

Przyjęcie nowych zasad 
zdecydowanie podwyższy-
ło koszty eksploatacji podsta-
wowej lokali mieszkalnych. 
Dodajmy w tym miejscu, że 
ostatnia zmiana została wpro-

wadzona 1. 12. 2006 r., tj. 14 miesięcy 
temu. W tabeli przedstawiamy kosz-
ty składników eksploatacji podstawo-
wej poniesionych faktycznie w 2007 
roku oraz ich niezbędne zmiany  
od 1. 02. 2008 r.

W uzasadnieniu do podwyżki opłat 
czytamy:

Eksploatacja w górę
Dostarczanie wieści o podwyżkach to zadanie niewdzięczne. Wyjaśnia-

nie powodów jeszcze trudniejsze, gdyż każdy – w tym niżej podpisany 
– na dźwięk słów podwyżka opłat dostaje wysypki i zaczyna doszukiwać 
się jej zasadności oraz obwiniać wszystko i wszystkich. Każdy też ma 
własną receptę na minimalizowanie kosztów. Niestety, często te wspaniałe 
pomysły pękają jak bańka mydlana w zderzeniu z rzeczywistością, która 
jest bardziej skomplikowana niż sądzimy.

UCHWAŁA NR 4/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r.
Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej
w sprawie: ustalenia stawki eksploatacji podstawowej
Działając w oparciu o §24 ust. 2. pkt. 10. Statutu SSM

Rada Nadzorcza 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

UCHWAŁA
1. Stawkę eksploatacji podstawowej w wysokości  

– 1,69 zł/m2/m-c oraz akceptuje konieczność wprowadze-
nia stawki czynszowej opłat obejmujących:
- podatek od nieruchomości w wysokości – 0,11 zł/m2/m-c,
- opłatę za wieczyste użytkowanie w wysokości  
– 0,05 zł/m2/m-c.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2008 r.
3. Traci moc Uchwała nr 34/2006 z 30 października 2006 r.
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- suma dotychczasowych podstawo-
wych opłat będących w gestii Spółdziel-
ni tj. eksploatacja + fundusze konserwa-
cyjno-remontowe i celowe – 3,20 zł/m2,
- suma składników jw. po zmianie 
stawki eksploatacyjnej – 3,50 zł/m2,
- procent wzrostu – 9,4.
Na nową stawkę wpływ mają zwięk-
szające się w 2008 roku koszty m.in.:
- zużycia energii elektrycznej średnio 
o 10 %,
- podatku od nieruchomości – bu-
dynków mieszkalnych o 9%, gruntów 
o 6%,
- płacy minimalnej wzrost od 1. 01. 
2008 r. z 936 zł do 1.126 zł. tj. o 20,3%,
- usług transportowych związanych ze 
wzrostem cen paliwa,
- podziału gruntów — opłaty geodezyjne,
- usług pocztowych związanych mię-
dzy innymi ze wzrostem ilości ko-
respondencji spowodowanej ustawą 
i wyodrębnianiem własności, zakupu 
oprogramowania uwzględniającego 
rozliczanie nieruchomości pod wzglę-
dem ewidencji przychodów i kosztów, 
rodzaju własności oraz typu lokalu 
mieszkalnego lub użytkowego.

W konsekwencji skutek finanso-
wy dla mieszkania o pow. 50 m2,  
tj. 50 x 0,30 zł/m2 = 15 zł/miesięcznie.

W 2008 roku pozostałe składniki 
opłaty czynszowej w części zależnej 
od Spółdzielni pozostaną w dotychcza-
sowej wysokości.

I jeszcze jedno, gdy tak podlicza-
my nasze indywidualne mieszkanio-
we wydatki wpłacane do Spółdzielni, 
uwzględnijmy w nich wszelkie podat-
ki, jakie z naszej kieszeni za pośred-
nictwem Spółdzielni i wszystkich firm 
dla nas wykonujących usługi płacimy 
w czynszu. Tylko z tytułu zużycia cie-
pła w ubiegłym roku Spółdzielnia prze-

kazała dostawcy 2 miliony 232 tysiące 
złotych podatku VAT, zaś z tytułu po-
datków od nieruchomości i wieczyste-
go użytkowania zapłaciliśmy 2 miliony 
068 tysięcy złotych i stąd w uchwale 
RN wyszczególniono te podatki prze-
liczone na metry kwadratowe. Żad-
na to pociecha dla naszych kieszeni, 
ale warto wiedzieć. Wkrótce z pomo-

cą służb finansowych SSM postara-
my się zsumować wszystkie lub pra-
wie wszystkie podatki, jakie pł acimy 
i przeliczymy je na metry kwadratowe 
mieszkania i nasze czynsze. 

Przy okazji zmiany opłat przypomina-
my o możliwości ubiegania się o doda-
tek mieszkaniowy. 

 Piotr Sowisło

Tabela: Stawka eksploatacyjna za 1 m2 pow. użytkowej – lokale mieszkalne

Lp Wyszczególnienie

Stawka 
obow. od

1. 12. 
2006 r. 
zł/m2

Wykonanie 
za 11 m-cy 

2007 r.
zł/m2

% wyk.
Proponowana 

stawka od
1. 02. 2008 r.

1 2 3 4 5 6

EKSPLOATACJA PODSTAWOWA

1.
Płace z narzutami ZUS 

(robotnicze
+ nierobotnicze)

0,39 0,37 94,9 0,39

2.
Materiały i przedmioty

nietrwałe
0,09 0,08 88,9 0,09

3.
Energia elektryczna 
(oświetlenie klatek, piwnic)

0,16 0,17 106,3 0,19

4.
Wieczyste użytkowanie

terenu,
podatek od nieruchomości

0,16 0,15 93,8 0,16

5.
Odpis na świadczenia 
socjalno-mieszkan.

0,03 0,02 100,0 0,02

6. Ubezpieczenia majątkowe 0,01 100,0 0,01

7.

Pozostałe koszty: opłaty 
kominiarskie, usługi dozoru, 
deratyzacja, amortyzacja, 
koszty materialne i niema-
terialne, usługi bankowe, 
transportowe, utrzymanie 
pomieszczeń administracji 
osiedlowych, usługi porząd-
kowe, akcja zima.

0,40 0,42 105,0 0,45

8.
Koszty ogólne adm.-
-gospod.

0,32 0,54 168,8 0,54

RAZEM: 1,55 1,76 113,5 1,85

Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. 
nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31 ust. 1 
określa dochód, który daje podstawę 
przyznania dodatku mieszkaniowego. 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje oso-
bom, których średni miesięczny dochód 
brutto na jednego członka gospodar-
stwa domowego w okresie 3 miesięcy 
poprzedzających datę złożenia wniosku 
o przyznanie dodatku mieszkaniowego 
nie przekraczał 175% kwoty najniższej 
emerytury (od 1. 03. 2006 r. 597,46 zł) 
i wynosi 1045,56 zł w gospodarstwie jed-
noosobowym, a w gospodarstwie wielo-
osobowym 125% tej kwoty, tj. 746,83 zł. 
Obliczenia należy udokumentować za-
świadczeniami o dochodach wszystkich 

pełnoletnich członków rodziny. W skład 
dochodu brutto wchodzą wszystkie za-
siłki stałe oraz alimenty.

Dodatek przyznawany jest na nor-
matywną powierzchnię wynoszącą:  
- 35 m2 dla 1 osoby, - 40 m2 dla 
2  osób, - 45 m2 dla 3 osób, - 55 m2 dla 
4 osób, - 65 m2 dla 5 osób, - 70 m2 dla 
6 i więcej osób.

Dopuszcza się przekroczenie nor-
matywu do 30%. Do podstawy oblicze-
nia dodatku przyjmuje się 90% wydat-
ków ponoszonych w związku z korzy-
staniem z mieszkania. 

Dodatek przyznawany jest na 
wniosek Członka Spółdzielni przez 
Prezydenta Miasta Siemianowice Śl. 

w drodze decyzji administracyjnej, 
a wypłacany wyłącznie Spółdzielni.

PAMIĘTAJMY, ŻE świadczenie przyzna-
wany jest od 1. dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym zło-
żyliśmy wniosek, tj. jeżeli wniosek zło-
żymy np. do końca lutego, to po jego 
rozpatrzeniu przyznany dodatek otrzy-
mamy od 1. marca. O dodatek można 
ubiegać się mimo zadłużenia.

Szczegółowe informacje o zasa-
dach przyznawania dodatku uzy-
skać można w Referacie Dodatków 
Mieszkaniowych UM w Siemiano-
wicach Śl., ul. Michałkowicka 105. 
Tam także składamy wypełnione 
wnioski.

Pamiętajmy o dodatku mieszkaniowym
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Tej treści uchwałę przyjęła Rada 
Osiedla „Chemik” obradująca nad no-
wymi stawkami opłaty eksploatacyj-
nej. Uchwała jest wyrazem dezapro-
baty dla obowiązującej ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych zmienia-
jącej także zasady finansowe dotych-
czas obowiązujące w spółdzielniach. 
Ale po kolei, bo nie tylko nowe opłaty 
były przedmiotem obrad.

Początek roku był bardzo pracowi-
ty dla Rad Osiedli naszej Spółdzielni. 
Niedawno zakończyły one prowadzo-
ne wspólnie z administracjami prace 
nad konstruowaniem nowych budże-
tów remontowych, które wkrótce będą 
realizowane. W styczniu RO musiały 
spotkać się ponownie, by zaopiniować 
nowe stawki opłaty eksploatacyjnej. 
Jej wysokość musiała zostać zmienio-
na ze względu na nowe uregulowa-
nia ustawowe i zmiany kosztów sze-
regu składowych opłaty eksploatacyj-
nej. Członkowie poszczególnych RO 
wnikliwie analizowali zasadność zmian 
– szerzej czytaj wyjaśnienie podwyż-
ki – str. 4-5.

Opracowanie planów remontów na 
bieżący rok było zadaniem wyjątkowo 
skomplikowanym, gdyż po raz pierw-
szy musiano przygotować szczegóło-
wy zakres prac dla każdej z nierucho-
mości. Plany te były później zatwier-
dzone na styczniowym posiedzeniu 
Rady Nadzorczej, która nie wniosła do 
nich żadnych większych uwag.

Na tym jednakże nie skończyły się 
wyzwania, jaki początek roku postawił 
przed samorządami osiedlowymi. Oka-
zało się bowiem, że u jego progu wła-
dze Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej poinformowały o konieczności 
podwyższenia stawki eksploatacyjnej 
i sprawa ta wymaga konsultacji z Ra-
dami Osiedlowymi. Oprócz omawiania 
normalnej działalności był to więc pod-
stawowy i to drażliwy temat stycznio-
wych posiedzeń wszystkich RO. Rady 
Osiedli spotykały się właściwie dzień po 
dniu, a bywało, że w tym samym termi-
nie obradowały dwie różne RO.

Jako druga o nowej stawce deba-
towała Rada Osiedla „Michałkowi-
ce” na odbytym 14 stycznia posie-

dzeniu. Rada tego osiedla, po wyczer-
pującej dyskusji, pozytywnie odniosła 
się do proponowanej podwyżki staw-
ki eksploatacyjnej. Członkowie tego 
gremium dyskutowali też o wniosku 
stwierdzającym niezgodność z Kon-
stytucją RP znowelizowanej ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych. Na-
tomiast w sprawach bieżących omó-
wiono zakres prowadzonej przez ka-
towickie wodociągi oraz siemianowic-
ki magistrat wymiany sieci kanaliza-
cyjnej przy ul. Przyjaźni. Z zadowole-
niem podkreślono, że po wielu latach 
starań o tę inwestycję, jest ona reali-
zowana. Koszty związane z usuwa-
niem awarii kanalizacji ponoszone co 
roku przez administrację były znaczą-
ce i można liczyć na to, że po zakoń-
czeniu modernizacji sieci, zaoszczę-
dzone środki będzie można przezna-
czyć na wiele innych pilnych robót re-
montowych na osiedlu.

15 stycznia spotkały się dwie RO. 
Specjalnie zwołano w tym celu Ra-
dę Osiedla „Bańgów”. Drugą obra-
dującą w tym dniu była Rada Osiedla 
„Węzłowiec”. Obydwie Rady po wy-
słuchaniu uzasadnienia proponowa-
nej przez Zarząd SSM podwyżki, po 
czasami bardzo żywej wymianie zdań, 
przyjęły proponowane stawki.

Dzień później, 16 ub.m., nad zmia-
ną stawki obradowała Rada Osiedla 
„Młodych”. Na pytania członków RO 
odpowiadał Zbigniew Lekston, wice-
prezes Zarządu SSM. RO po wysłu-
chaniu wyjaśnień pozytywnie zaopi-
niowała nową wysokość stawki opłaty 
eksploatacyjnej.

Z kolei Rada Osiedla „Centrum” 
na posiedzeniu 18 stycznia br. na 
początku dokładnie zaznajomiła się 
z uzasadnieniem proponowanej pod-
wyżki i wnikliwie analizowała przygo-
towane przez Zarząd SSM opracowa-
nie. W sumie uznano, że zmiana staw-
ki jest konieczna, aby zapewnić dalsze 
prawidłowe funkcjonowanie Spółdziel-
ni. Ponadto, na spotkaniu podsumo-
wano działalność administracji w ubie-
głym roku, podkreślając przy tym pra-
wie stuprocentowe wykonanie remon-
tów na osiedlu. Jedynie niektórych 

prac nie udało się zrealizować i zosta-
ły one wpisane do planu remontowe-
go na ten rok.

Wyjątkowo burzliwy przebieg miało 
posiedzenie Rady Osiedla im. Julia-
na Tuwima, które odbyło się 9 stycz-
nia br. Powodem podwyższonej tempe-
ratury obrad nie były stawki opłat, ale 
przybycie mieszkańców z ul. Okręż-
nej 5, którzy domagali się wprowadze-
nia nowych rozwiązań zapewniających 
im większe bezpieczeństwo w ich bu-
dynku. Ich ostre wystąpienia spowodo-
wane zostały kolejnym podpaleniem, 
do jakiego doszło w tym domu w no-
cy z 4 na 5 stycznia. Nieznany spraw-
ca podłożył ogień pod drzwi do piwnic. 
W skutek rozprzestrzenienia się pło-
mieni doszło do uszkodzenia główne-
go przyłącza energetycznego w bloku. 
W efekcie lokatorzy tego domu przez 
jeden dzień nie mieli ani prądu, ani 
ciepła w swoich mieszkaniach. Ponad-
to, jak mówiono, pożar mógł być o wie-
le groźniejszy w skutkach. W związku 
z tym na posiedzeniu RO podjęto de-
cyzję, że drzwi do piwnicy w tym bu-
dynku będą codziennie zamykane na 
noc przez dozorcę. Do mieszkańców 
zaś apelowano, by baczniej zwracali 
uwagę na obce osoby. Postanowiono 
zwrócić się też z pismem do siemiano-
wickiej prokuratury i policji o wzmoże-
nie działań mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa na osiedlu. 

W drugiej części spotkania omówio-
no zasadność wprowadzenia podwyż-
ki w czynszu w pozycji eksploatacja 
podstawowa i RO „Tuwima” wyraziła 
pozytywną opinię na ten temat. Pozy-
tywnie też oceniono pracę kierownika 
osiedla za ubiegły rok.

Chociaż na posiedzeniu RO „Che-
mik” przyjęto nowe stawki, to w de-
bacie podkreślano, że nową wysokość 
opłaty uchwala się niejako z przymusu 
ustawowego. RO pod kierownictwem 
Jana Dudka i przy czynnym udzia-
le Andrzeja Gościniaka opracowa-
ła i przyjęła uchwałę – czytaj począ-
tek materiału.

Pod koniec stycznia, dokładnie 29, 
jeszcze raz spotkała się Rada Osiedla 
„Bańgów”. Tym razem Rada zajęła się 
sprawami bieżącymi na osiedlu, w tym 
prowadzoną tam wymianą sieci wodo-
ciągowej. Ponadto, rozliczono fundusz 
remontowy za 2007 rok oraz zatwier-
dzono plan remontów na bieżący rok. 
 migs

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

Z konieczności opinie pozytywne
Z      ważywszy na rozwiązania ustawowe wynikające z ustawy z dnia  

14. 06. 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (usm) 
i zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 125 poz. 873 z 2007 r.), które są przy-
czyną znacznej części przyrostu kosztów eksploatacji ze 1,55 zł na 1,85 zł, Rada 
Osiedla jest zmuszona przychylić się do pozytywnego zaopiniowania wzrostu po-
wyższej stawki eksploatacyjnej przedstawionej przez Zarząd Spółdzielni.
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- JAKIE UGRUPOWANIE RE-
PREZENTUJE PAN W RADZIE 
MIASTA I CZYM PAN SIĘ W NIEJ 
ZAJMUJE?

Grzegorz Jurkiewicz: 
W samorządzie terytorial-
nym reprezentuję stowarzy-
szenie samorządowe „Nasze 
Siemianowice”. Między inny-
mi z jego ramienia zostałem 
desygnowany do pełnienia 
funkcji wiceprzewodniczą-
cego Rady Miasta Siemia-
nowic Śląskich. Jestem tak-
że członkiem Komisji Finan-
sowo-Budżetowej. W Radzie 
działam już drugą kadencję, 
wcześniej byłem członkiem 
Komisji Społecznej działają-
cej przy tym gremium. Mój 
okręg wyborczy to Michałko-
wice, Bańgów i Przełajka.

- CZY CZĘSTO MA PAN KON-
TAKT Z MIESZKAŃCAMI?

- W moim odczuciu mam 
okazję do częstych kontak-
tów z wyborcami, gdyż peł-
nię dyżury w drugą środę 
miesiąca w Domu Techni-
ka „Zameczek” w Michał-
kowicach, w trzecią środę 
miesiąca w Szkole Podsta-
wowej nr 16 w Bańgowie, 
a w pierwszy czwartek mie-
siąca w SP 4 w Michałko-
wicach, zaś w ostatni po-
niedziałek miesiąca jestem 
do dyspozycji zainteresowa-
nych w Urzędzie Miasta.

- TO SPORO. CZY MIESZKAŃ-
CY KORZYSTAJĄ Z TYCH OKAZJI 
DO NAWIĄZANIA KONTAKTU?

- Zainteresowanie tymi dy-
żurami jest różne. Bywają 
jednak takie sytuacje, gdy 
przychodzi na nie sporo 
osób, którym dobro miasta 
leży na sercu i chcą zgłosić 
swoje różnego rodzaju prze-
myślenia i pomysły. Bywa-
ją też oczywiście skargi na 
działalność różnych instytu-
cji. Wszystkie te sprawy kie-
ruję w formie interpelacji do 
wyjaśnienia przez odpowied-
nie organy Urzędu Miasta.

- NA CZYM POLEGAJĄ PA-
NA OBOWIĄZKI JAKO WICEPRZE-
WODNICZĄCEGO RADY MIASTA?

- Pełniąc wspomnianą 
funkcję, przewodniczę Ko-
misji Uchwał Rady Miasta. 
Moim zadaniem jest czuwa-
nie nad poprawnym przygo-
towywaniem uchwał przez 
organy gminy, nanoszenie 
poprawek zgłaszanych pod-
czas sesji. Ponadto, wspól-
nie z przewodniczącym RM 

i drugim wiceprzewodniczą-
cym reprezentujemy mia-
sto na różnych spotkaniach. 
Tych zaproszeń otrzymuje-
my tak dużo, że niekiedy 
trudno jest wszystkie te spo-
tkania obsłużyć. W zależno-
ści od naszych możliwości 
dzielimy się tymi obowiąz-
kami i nie ma wyraźnego 
podziału co do obsługi po-
szczególnych imprez.

- MA PAN WIĘC OKAZJĘ DO 
WIELU ROZMÓW Z MIESZKAŃCA-
MI. JAKI JEST KLIMAT TYCH SPO-
TKAŃ?

- Zauważam, że klimat 
w naszym mieście stopnio-
wo się zmienia w pozytyw-
nym kierunku. Od początku 
kadencji udało nam się za-
łatwić wiele spraw, w tym 
przede wszystkim zatwier-
dziliśmy strategię rozwoju 
miasta na najbliższe lata. 
Widać, ze siemianowiczanie 
patrzą na te cele z akcepta-
cją i w przyjazny sposób się 
do nich odnoszą. Jest dla 
nas bardzo ważne popar-
cie mieszkańców, gdyż wie-
le tych działań ma na ce-
lu poprawę komfortu życia. 
Wydaje się, że w ten sposób 
będzie nam jeszcze łatwiej 

zrealizować tę w sumie bar-
dzo ambitną strategię.

- KTÓRE DZIAŁANIA MIASTA 
SĄ SZCZEGÓLNIE POZYTYWNIE 
ODBIERANE?

- Jest ich sporo. Jednak 
chciałbym się krótko sku-
pić na tych, które cieszą się 
dużą popularnością wśród 
mieszkańców. Bardzo udany 

przebieg miał sylwester zor-
ganizowany przed Urzędem 
Miasta. Był to pomysł prezy-
denta miasta – Jacka Gu-
zego, w którego realizację 
włączył się Wydział Kultury 
i Rekreacji UM. Wcześniej, 
pod koniec lata, odbyły się 
trzy dni z siatkówką, w któ-
rych uczestniczyła również 
spora rzesza mieszkańców. 
Tak duże zainteresowanie 
imprezami organizowanymi 
przed siemianowickim ratu-
szem jest dla nas sygnałem, 
że warto robić imprezy ple-
nerowe oraz kontynuować 
prace nad powstaniem ryn-
ku miejskiego. Jego koncep-
cja jest w opracowaniu, na-
tomiast mamy gotowy pro-
jekt powstania Parku Tra-
dycji Górniczo – Hutniczej 
w Michałkowicach, o czym 
można było szczegółowo 
dowiedzieć się także w in-
formatorze miejskim.

Pod koniec tego roku ma 
być ukończony generalny 
remont Hali Zbornej, która 
wspólnie z pływalnią będzie 
tworzyła jeden bardzo no-
woczesny kompleks sporto-
wy, będący pewnego rodza-
ju perełką na mapie nawet 

całego regionu. Dla miesz-
kańców tej dzielnicy bar-
dzo ważną inwestycją bę-
dzie też dalsza moderniza-
cja sieci kanalizacyjnej i wo-
dociągowej, której kolejny 
etap niedawno rozpoczął 
się od ul. Hadamika. Swoim 
zasięgiem obejmie on rów-
nież część budynków nale-
żących do Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
położonych przy ul. Przyjaź-
ni i Kościelnej, gdzie bardzo 
często dochodziło do awarii. 

- A JAKIE SĄ GŁÓWNE PRO-
BLEMY W MIEŚCIE?

- Do niedawna głównym 
problemem w mieście by-
ło wysokie bezrobocie. Jed-
nakże po stworzeniu specjal-
nej strefy ekonomicznej po-
wstały w niej dwa duże za-
kłady przemysłowe, a w pla-
nach jest budowa następ-
nych. Z naszych informacji 
wynika, że znalazło tam za-
trudnienie wielu mieszkań-
ców Siemianowic. Niestety, 
na spadek bezrobocia miał 
również wpływ wyjazd wielu 
osób za granicę w poszuki-
waniu pracy. Jest to ogólno-
krajowy proces, który objął 
również nasze miasto.

Ponadto, na bieżąco śle-
dzimy problematykę w służ-
bie zdrowia oraz w oświacie. 
Ich problemy stają się czę-
sto przedmiotem obrad Ra-
dy Miasta. Na jednym z naj-
bliższych posiedzeń będą 
prowadzone dalsze rozmo-
wy nad transformacją placó-
wek służby zdrowia w mie-
ście. Podsumowałbym może 
naszą rozmowę w ten spo-
sób: Uważam, że jest nowa 
dynamika w mieście i wiele 
osób pozytywnie ten proces 
odbiera. Przekłada się to rów-
nież na dobrą współpracę po-
między poszczególnymi ugru-
powaniami w Radzie Miasta. 
Mam nadzieję, że ten dobry 
klimat będzie nam towarzy-
szył przez całą kadencję, bo 
sprzyja to rozwojowi miasta.
- Dziękujemy za rozmowę.

N o w a  d y n a m i k a  w  m i e ś c i e
Z Grzegorzem Jurkiewiczem, wiceprzewodniczącym Rady Miasta Siemianowic Śląskich

rozmawia „Moja Spółdzielnia”
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PLAN ROBÓT DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW 
ORAZ ZABEZPIECZENIA ELEWACJI Z PŁYT ACEKOLOWYCH NA LATA 2008-2012

KOREKTA PLANU ZATWIERDZONEGO UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ nr 92/2004 z 27. 11. 2004 r.

ROK 2008

Lp. Adres budynku
- ulica -

Powierzchnia 
docieplenia

- m2 -

Planowany 
koszt

- tys. zł -
Uwagi

I DOCIEPLENIA BUDYNKÓW

I Osiedle CHEMIK

1 Walerego Wróblewskiego 73 1 865 210,0 Strona wsch. zakończenie robót

2 Walerego Wróblewskiego 43 880 120,0 Całość budynku

3 Walerego Wróblewskiego 47 1 080 150,0 Całość budynku

RAZEM 3 825 480,0 —

II Osiedle „CENTRUM”

1 Ryszarda Gansińca 6 845 120,0 Zakończenie robót

2 Ryszarda Gansińca 7 845 120,0 Zakończenie robót

3 Komuny Paryskiej 5 1 250 180,0 Strona płd.-wsch. zakończenie

RAZEM 2 940 420,0 —

III Osiedle im. Juliana TUWIMA

1 Okrężna 6 1 220 160,0 Strona płn.-zach.

2 Okrężna 15 1 220 160,0 Strona płn.-zach.

RAZEM 2 440 320,0 —

IV Osiedle „MICHAŁKOWICE”

1 Pocztowa 15 1 680 240,0 Całość budynku

2 Przyjaźni 34-36 1 500 200,0 Strona płd.-wsch. zakończenie

RAZEM 3 180 440,0 —

V Osiedle „MŁODYCH”

1 ZHP 11 1 220 200,0 Zakończenie robót

2 Al. Młodych 13 550 75,0 Strona płd.

RAZEM 1 770 275,0 —

VI Osiedle „WĘZŁOWIEC”

1 Władysława Jagiełły 9 1 230 150,0 Strona zach. zakończenie

2 Władysława Jagiełły 3 1 410 230,0 Strona wsch. zakończenie robót

RAZEM 2 640 380,0 —

 OGÓŁEM DOCIEPLENIA 2 315,0 —

II ZABEZPIECZENIE PŁYT ACEKOLOWYCH

1 Hermana Wróbla 8 60,0 Zakończenie robót

2 Hermana Wróbla 9 40,0 Zakończenie robót

3 ZHP 3, 4, 5, 6 150,0 Strona płd.-wsch.

RAZEM 250,0 —

III DOCIEPLENIA STROPODACHÓW

I Osiedle „CHEMIK”

1 Walerego Wróblewskiego 69, 71, 73 2 100 52,0 Całość

RAZEM 2 100 52,0 Całość

II Osiedle „CENTRUM”

1 Krucza 1, 2, 3 970 25,0 Całość

Konstantego Damrota 1 Całość

2 Komuny Paryskiej 6, 13 660 17,0 Całość

RAZEM 1 630 42,0 —

III Osiedle im. Juliana TUWIMA

1 Okrężna 3, 4, 8, 13, 15 1 250 32,0 Całość

RAZEM 1 250 32,0 —
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Lp. Adres budynku
Powierzchnia 
docieplenia

- m2 -

Planowany 
koszt

- tys. zł -
Uwagi

IV Osiedle „MICHAŁKOWICE”
1 Obrońców Warszawy 1, 9 300 8,0 Całość

2 Stawowa 5, 6, 7, 11-11A 1 440 36,0 Całość

RAZEM 1 740 44,0 —

V Osiedle „MŁODYCH”
1 Al. Młodych 10-15 1 000 25,0 Całość

2 ZHP 1, 2, 3-6 1 100 28,0 Całość

RAZEM 2 100 53,0 —

VI Osiedle „WĘZŁOWIEC”
1 Grunwaldzka 3-5 2 200 55,0 Całość

RAZEM 2 200 55,0 —

VII Osiedle „BAŃGÓW”

1
Marii Skłodowskiej-Curie 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 

17, 19, 21, 23,  27, 31, 37, 39, 43,
2 240 56,0 Całość

RAZEM 2 240 56,0 —

OGÓŁEM DOCIEPLENIE STROPODACHÓW 334,0 —

KOSZT OGÓŁEM 2 899,0 —

OGÓŁEM KOSZT 2008 r. 5 464

ROK 2009
I DOCIEPLENIA BUDYNKÓW

I Osiedle „CHEMIK”
1 Walerego Wróblewskiego 59 1 080 150,0 Całość budynku

2 Walerego Wróblewskiego 39-41 2 000 290,0 Strona płn.

RAZEM 3 080 440,0 —

II Osiedle „CENTRUM”
1 Komuny Paryskiej 1 1 250 180,0 Strona płn.-zach.

2 Ryszarda Gansińca 8 845 120,0 Zakończenie robót

3 Ryszarda Gansińca 9 845 120,0 Zakończenie robót

RAZEM 2 940 420,0 —

III Osiedle im. Juliana TUWIMA
1 Okrężna 8 1 220 160,0 Strona płn.-zach.

2 Okrężna 6 1 220 190,0 Zakończenie robót

3 Okrężna 15 1 220 190,0 Zakończenie robót

RAZEM 3 660 540,0 —

IV Osiedle „MICHAŁKOWICE”
1 Przyjaźni 38-42 2400 330,0 Strona płn. - zach.

2 Emilii Plater 21 1300 220,0 Całość budynku

RAZEM 3 700 550,0 —

V Osiedle „MŁODYCH”
1 Al. Młodych 14, 15 150,0

2
ZHP 3-6 440

120,0 Docieplenie od str. balkonów

150,0 Zab. płyt acekol. str. płn-zach.

3 Franciszka Zubrzyckiego 1, 2, 3 3 320 380,0
Zabezpieczenie płyt acekolowe 

+ docieplenie balkonów
RAZEM 3 760 800,0 —

VI Osiedle „WĘZŁOWIEC”
1 Władysława Jagiełły 7 1 410 230,0 Strona wschodnia.

2 Władysława Jagiełły 1 680 95,0 Strona wsch.-zach.

3 Grunwaldzka 2 1 410 230,0 zakończenie robót

RAZEM 3 500 555,0 —

OGÓŁEM DOCIEPLENIA 3 305,0 —

ciąg
 d

alszy n
a str. 10
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Lp. Adres budynku
- ulica -

Powierzchnia 
docieplenia

- m2 -

Planowany 
koszt

- tys. zł -
Uwagi

II DOCIEPLENIE STROPODACHÓW

I Osiedle „CHEMIK”
1 Niepodległości 61-63 2 280 57,0 Całość

RAZEM 2 280 57,0 —

II Osiedle „CENTRUM”
1 Hutnicza 3-5 - Jedności 1 1 220 28,0 Całość

RAZEM 1 220 28,0 —

III Osiedle im. Juliana TUWIMA
1 Hermana Wróbla 1, 2, 3, 4 1 800 45,0 Całość

RAZEM 1 800 45,0 —

IV Osiedle „MICHAŁKOWICE”
1 Pocztowa 14, 15 1 300 33,0 Całość

RAZEM 1 300 33,0 —

V Osiedle „MŁODYCH”
1 Jana N. Stęślickiego 1, 2, 3-6 1 870 47,0 Całość

2 Szarych Szeregów 1, 2, 3, 4 Całość

RAZEM 1 870 47,0 —

VI Osiedle „WĘZŁOWIEC”
1 Walerego Wróblewskiego 26-32 1 600 40,0 Całość

2 Władysława Jagiełły 2 Całość

3 Jana Polaczka 2-4 880 22,0 Całość

RAZEM 2 480 62,0 —

VII Osiedle „BAŃGÓW”

1
Marii Skłodowskiej-Curie 47, 49, 51, 53,
61, 63, 65, 67, 69A, B, 71B, 73, 78, 77,

79A, B, 83, 87B, 89
2 800 70,0 Całość

RAZEM 2 800 70,0 —

OGÓŁEM DOCIEPLENIE STROPODACHÓW 342,0 —

OGÓŁEM KOSZT 2009 r. 3 647,0 —

ROK 2010
I DOCIEPLENIA BUDYNKÓW

I Osiedle „CHEMIK”
1 Walerego Wróblewskiego 39-41 2 000 290,0 Zakończenie robót

2 Walerego Wróblewskiego 49 1 080 150,0 Całość budynku

3 Walerego Wróblewskiego 45 1 080 150,0 Całość budynku

4 Walerego Wróblewskiego 57 1 080 150,0 Całość budynku

RAZEM 5 240 740,0 —

II Osiedle „CENTRUM”

1 Komuny Paryskiej 1 1 250 180,0
Strona płd.-wsch. (zakończenie 

robót)

2 Ryszarda Gansińca 10 845 120,0 Zakończenie robót

3 Ryszarda Gansińca 11 845 120,0 Zakończenie robót

RAZEM 2 940 420,0 —

III Osiedle im. Juliana TUWIMA
1 Okrężna 8 1 220 190,0 Zakończenie robót

2 Okrężna 13 1 220 160,0 Strona płn.-zach.

RAZEM 2 440 350,0 —

IV Osiedle „MICHAŁKOWICE”
1 Przyjaźni 38-42 2 400 330,0 Strona płd.-wsch.

RAZEM 2 400 330,0 —
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Lp. Adres budynku
- ulica -

Powierzchnia 
docieplenia

- m2 -

Planowany 
koszt

- tys. zł -
Uwagi

V Osiedle „WĘZŁOWIEC”
1 Grunwaldzka 5 1 410 270,0 Strona płd. zakończenie

RAZEM 1 410 270,0 —

OGÓŁEM DOCIEPLENIA 11 990 2 110,0 —

II – ZABEZPIECZENIE ELEWACJI Z PŁYT ACEKOLOWYCH
1 ZHP 1-2 2 200 180,0 Całość budynku

2 Szarych Szeregów 1-4 4 000 300,0 Całość budynku

RAZEM 6 200 480,0 —

III DOCIEPLENIE STROPODACHÓW

I Osiedle „CHEMIK”
1 Niepodległości 57-59, 51-53, 61-63 1 620 41,0 Całość

2 W. Wróblewskiego 43, 45, 47, 49, 55, 55A, 57-59 2 400 60,0 Całość

3 Alfonsa Zgrzebnioka 43, 45, 47 800 20,0 Całość

4 Niepodległości 64-66 2 100 53,0 Całość

Alfonsa Zgrzebnioka 38-40 Całość

RAZEM 6 920 174,0 —

II Osiedle „CENTRUM”
1 Komuny Paryskiej 1, 3, 5 1 350 34,0 Całość

2 Ryszarda Gansińca 2-11 Całość

RAZEM 1 350 34,0 —

III Osiedle im. Juliana TUWIMA
1 Hermana Wróbla 5-9 3 450 86,0 Całość

RAZEM 3 450 86,0 —

IV Osiedle „MICHAŁKOWICE”
1 Walentego Fojkisa 3-5 Całość

Leona Kruczkowskiego 4, 6, 8 Całość

2 Wyzwolenia 4, 8, 10 1 250 31,0 Całość

3 Przyjaźni 34-36, 38-42, 52 2 510 63,0 Całość

4 gen. Władysława Sikorskiego 2, 4 2 100 53,0 Całość

Emilii Plater 21 Całość

5 Kościelna 34, 36 1 400 35,0 Całość

RAZEM 7 260 182,0 —

V Osiedle „MŁODYCH”
1 Plac J. Skrzeka i P. Wójcika 5, 6, 7 Całość

2 Niepodległości 22-32 3 000 75,0 Całość

3 Walerego Wróblewskiego 2-8 Całość

RAZEM 3 000 75,0 —

VI Osiedle „WĘZŁOWIEC”
1 Jana Polaczka 6, 8 970 24,0 Całość

RAZEM 970 24,0 —

OGÓŁEM DOCIEPLENIE STROPODACHÓW 575,0 —

OGÓŁEM KOSZT 2010 r. 3 165,0 —

ROK 2011
I DOCIEPLENIA BUDYNKÓW

I Osiedle „CHEMIK”
1 Walerego Wróblewskiego 51-53 4 650 780,0 Całość budynku

2 Walerego Wróblewskiego 55 1 080 150,0 Całość budynku

3 Walerego Wróblewskiego 55a 1 080 150,0 Całość budynku

4 Niepodległości 64-66 1 800 340,0 Strona zach.

RAZEM 8 610 1 420,0 —

ciąg
 d

alszy n
a str. 12
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Lp. Adres budynku
- ulica -

Powierzchnia 
docieplenia

- m2 -

Planowany 
koszt

- tys. zł -
Uwagi

II Osiedle „CENTRUM”

1 Komuny Paryskiej 3 1 500 380,0 Całość budynku

RAZEM 1 500 380,0 —

III Osiedle im. Juliana TUWIMA

1 Okrężna 13 1 220 190,0 Zakończenie robót

RAZEM 1 220 190,0 —

IV Osiedle „MICHAŁKOWICE”

1 Przyjaźni 24-26 320,0 Modernizacja elewacji

RAZEM 320,0 —

OGÓŁEM DOCIEPLENIA 2 310,0 —

II ZABEZPIECZENIE ELEWACJI Z PŁYT ACEKOLOWYCH

1 Przyjaźni 8, 10 3060 350,0
Zabezpieczenie płyt acekolowych 

+ docieplenie balkonów

2 Wojciecha Korfantego 1 2 200 470,0
Zabezpieczenie płyt acekolowe 

+ docieplenie balkonów

RAZEM 5 260 820,0 —

III DOCIEPLENIE STROPODACHÓW

I Osiedle „CHEMIK”

1 W. Wróblewskiego 43, 45, 47, 49, 55, 55A, 57-59 4 500 113,0 Całość

RAZEM 4 500 113,0 —

II Osiedle „CENTRUM”

1 Spokojna 1-3 3 350 84,0 Całość

2 Michałkowicka 17-23 Całość

RAZEM 3 350 84,0 —

III Osiedle im. Juliana TUWIMA

1 Wojciecha Korfantego 1-9 3 770 94,0 Całość

RAZEM 3 770 94,0 —

IV Osiedle „MICHAŁKOWICE”

1 gen. Władysława Sikorskiego 1 3 100 78,0 Całość

RAZEM 3 100 78,0 —

V Osiedle „WĘZŁOWIEC”

2 Wł. Jagiełły 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 6 800 170,0 Całość

RAZEM 6 800 170,0 —

OGÓŁEM DOCIEPLENIE STROPODACHÓW 539,0 —

OGÓŁEM KOSZT 2011 r. 3 669,0 —

ROK 2012
I DOCIEPLENIA BUDYNKÓW

I Osiedle „CHEMIK”

1 Alfonsa Zgrzebnioka 38-40 2 545 400,0 Całość budynku

2 Niepodległości 64-66 1 800 340,0 Strona wsch.

RAZEM 4 345 740,0 —

II Osiedle „CENTRUM”

1 Spokojna 1-3 1 730 300,0 Całość budynku

2 Michałkowicka 17-23 2 620 400,0 Całość budynku

3 gen. Karola Świerczewskiego 46, 48, 50 1 500 810,0 Całość budynku

RAZEM 5 850 1 510,0 —

III Osiedle „WĘZŁOWIEC”

1 Władysława Jagiełły 25 2 950 420,0 Modernizacja elewacji

RAZEM 2 950 420,0 —
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Lp. Adres budynku
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Powierzchnia 
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Planowany 
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IV Osiedle BAŃGÓW

1
Władysława Reymonta 2-8,

Marii Skłodowskiej-Curie 1, 3, 5
3 750 450,0 Modernizacja elewacji

RAZEM 3 750 450,0 —

OGÓŁEM DOCIEPLENIA 3 120,0 —

II ZABEZPIECZENIE ELEWACJI Z PŁYT ACEKOLOWYCH

1 Przyjaźni 18-22 3 660 430,0
Zabezpieczenie płyt acekolowe 

+ docieplenie balkonów

2 Wojciecha Korfantego 2 4 040 420,0
Zabezpieczenie płyt acekolowe 

+ docieplenie balkonów

RAZEM 7 700 850,0 —

OGÓŁEM KOSZT 2012 r. 3 970,0 —

KOSZT OGÓŁEM lata 2008-2012 19 915 —

Wtedy dopiero pojawiała się pierw-
sza chmurka stawiająca pod znakiem 
zapytania przyjęty i realizowany z że-
lazną konsekwencją plan. Tą chmur-
ką było wprowadzenie podatku docho-
dowego od innych przychodów spół-
dzielni. Ówczesne władze, parlament, 
rząd ustalając ten podatek, jednym 
pociągnięciem pióra zubożyły możli-
wości finansowe o 470 tys. zł, bo tyle 
z naszej Spółdzielni musiało trafić po-
datku do budżetu państwa z tytułu in-
nych dochodów osiągniętych w ubie-
głym roku.

Drugą chmurką był gwałtowny skok 
cen materiałów budowlanych, które 
swoje wspinanie się w górę rozpoczę-

ły gdzieś tak w II kwartale. W pewnym 
momencie ceny wręcz zwariowały.

Kolejną coraz czarniejszą, bez mała 
już burzową chmurą, było załamanie 
się możliwości wykonawczych firm re-
alizujących docieplenia dla Spółdziel-
ni. Z różnym natężeniem problem do-
tknął wszystkich wykonawców, bo „pół 
Polski” wyjechało do Anglii, w tym wie-
lu pracujących w tych firmach. Na po-
rządku dziennym były więc poustawia-
ne rusztowania, styropian położony na 
połowie domu, a pracujących ani wi-
du, ani słychu. Na porządku dziennym 
były też telefony z pytaniam, dlaczego 
nic się nie dzieje na rusztowaniach, wi-
szących platformach.

Całkowicie niebo zaciągnęło się, gdy 
zaczęła obowiązywać znowelizowana 
ustawa o spółdzielniach mieszkanio-
wych. Zgodnie z jej zapisami Spół-
dzielnia nie może zasilać funduszu 
centralnego wpływami z funduszy re-
montowych, bo te mają być spożytko-
wane w danej posesji.

Te elementy poskładane razem da-
ły nam korektę planu, którą uchwali-
ła Rada Nadzorcza, a my publikuje-
my. To rozwiązanie wydłuża termin re-
alizacji dociepleń o dwa lata i obrazuje 
wzrost kosztów o około 25% w stosun-
ku do pierwotnych zamierzeń.

Musimy więc uzbroić się w cierpli-
wość i mieć nadzieję, że rządzący nie 
uszczęśliwią nas jakąś nową niespo-
dzianką, a wręcz przeciwnie, że zlikwi-
dują ustawowe bariery zmniejszające 
możliwości finansowe szczególnie te 
dotyczące substancji mieszkaniowej. 
  pes

Na początku 2007 roku nikt chyba nie przypuszczał, że impet, z jakim 
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa realizuje docieplenia 

budynków, ulegnie zdecydowanemu osłabieniu, i że za niecałe 365 dni trze-
ba będzie opracować daleko idącą korektę przyjętego w 2004 r. programu 
zakładającego ocieplenie, w szerokim tego słowa znaczeniu, wszystkich 
budynków Spółdzielni do 2010 roku.

Dlaczego korekta planu dociepleń?

Zdaniem RPO obowiązująca od 31. 07. ub.r. obszerna no-
welizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, wpro-
wadziła szereg rygorystycznych uregulowań, dotyczących 
wyłącznie spółdzielni mieszkaniowej oraz struktury jej or-
ganów zbyt głęboko ingerując w swobodę działania tych 
spółdzielni. Analiza zapisów noweli skłania Rzecznika do 
stwierdzenia, że wiele z zarzutów stawianych w skargach 
obywateli znajduje uzasadnienie. Skarga Rzecznika doty-
czy 4 przepisów. 

RPO zarzuca niekonstytucyjność m.in. zapisowi o obo-
wiązku posiadania przez spółdzielnie mieszkaniowe strony 
internetowej i prezentowania tam swoich dokumentów, tak-
że tych z danymi osobowymi i innymi informacjami o człon-
kach, co narusza prawo do prywatności. Rzecznik zaskar-
żył przepisy zakazujące członkom spółdzielni, będącym jej 
pracownikami, zasiadania w radzie nadzorczej i zakaz by-
cia członkiem RN dłużej niż przez dwie kadencje oraz zapis 

o długości trwania kadencji na 3 lata. Rzecznik uważa, że 
niekonstytucyjny jest przepis likwidujący w spółdzielniach 
mieszkaniowych zebrania przedstawicieli i wprowadzenie 
w to miejsce walnego zgromadzenia jako najwyższego or-
ganu. Negatywnie RPO ocenia likwidację zgcz. 

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca też, że wprowa-
dzenie 19-dniowego vacatio legis to czas za krótki, bo usta-
wa określa terminy realizacji jej zapisów. Największy pro-
blem (w niektórych miastach nie nadążają zarządy spół-
dzielni i notariusze) stwarza zapis, że mieszkanie loka-
torskie ma być przekształcone w prawo odrębnej własno-
ści w terminie 3 miesięcy od złożenia wniosku i zagrożenie 
sankcjami do pozbawienia wolności włącznie za niewyko-
nania przepisu. Niewykluczone, że rzecznik zaskarży tak-
że inne przepisy ustawy, gdyż tylko w działalność spółdziel-
ni mieszkaniowych ustawodawca tak mocno zaingerował, 
a skargi ciągle napływają.  pes

Rzecznik zaskarża ustawęciąg dalszy 
ze str. 1
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Wymeldowanie czasowe 
a opłaty

- Od dawna mieszkam wspólnie 
z moją rodzina na osiedlu „Młodych”. 
Kilka lat temu córka przeniosła się 
do Krakowa na studia i tam otrzyma-
ła tymczasowe zameldowanie. Ja rów-
nież niedawno zameldowałem się cza-
sowo w moim domu na wsi. Dowiedzia-
łem się, że w związku z tym mogę się 
ubiegać o zwolnienie z czynszu w nie-
których pozycjach. Poszedłem w tej 
sprawie do administracji i dowiedzia-
łem się, że mam w tej sprawie napi-
sać prośbę do Zarządu. Ta odpowiedź 
mnie bardzo oburzyła, gdyż albo są 
jakieś obowiązujące zasady i lokator 
ma prawo do korzystania z nich albo 
ich po prostu nie ma. Nie zamierzam 
prosić o coś, co mi się należy – uważa 
mieszkaniec os. „Młodych”. Prosi przy 
okazji o wyjaśnienie, z jakich pozy-
cji w czynszu można być zwolnionym 
w przypadku tymczasowego zameldo-
wania w innym miejscu.

S. M. (Imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Regulamin rozli-

czeń Spółdzielni z członkami prze-
widuje naliczanie niektórych pozy-
cji czynszu, takich jak wywóz nie-
czystości oraz opłata za korzysta-
nie z dźwigu osobowego w zależno-
ści od ilości osób zameldowanych 
na pobyt stały w mieszkaniu. Zwol-
nienie z tych opłat przewiduje się 
jedynie w przypadku wymeldowania 
z pobytu stałego, a także odbywa-
nia zasadniczej służby wojskowej 
lub szkolenia w jednostce zmilitary-
zowanej, takiej jak szkoła policyjna. 
Zameldowanie na pobyt czasowy 
w innej miejscowości nie jest pod-
stawą do udzielenia zwolnień z czę-
ści czynszu.

Pisałem do rzecznika
- W ostatnim wydaniu „MS” przeczy-

tałem informację zapewniającą, że fir-
my prowadzące różnego rodzaju wyko-
py na osiedlach doprowadzają później 
teren do stanu pierwotnego. Jestem od 
dawna mieszkańcem osiedla „Młodych” 
i całkowicie nie zgadzam się z tą opinią. 
Uważam, że rozkopane chodniki, zie-
leńce nigdy nie są przywracane do sta-
nu, w jakim były przed rozpoczęciem 
prac. Firmy te, co prawda, wykonują 
potem jakieś prace porządkowe, ale po 

jakimś czasie widać, że chodniki w tym 
miejscu mają wybrzuszenia lub zapa-
dają się. Podobnie sytuacja wygląda 
z zieleńcami. Z jednej strony Spółdziel-
nia wydaje tyle środków finansowych, 
aby poprawić wygląd osiedli, a z dru-
giej bardzo łatwo to wszystko znisz-

czyć podczas prac ziemnych. Ponad-
to, w „MS” nr 1/2008 jest obszerny ar-
tykuł na temat skierowania wniosku do 
Trybunału Konstytucyjnego i podkreśla 
się, co robi Zarząd, Spółdzielnia i klu-
by parlamentarne. Natomiast zapomina 
się o inicjatywach zwykłych spółdziel-
ców. Ja sam skierowałem wniosek do 
Rzecznika Praw Obywatelskich w spra-
wie niezgodności tej ustawy z Konsty-
tucją. W połowie listopada otrzymałem 
odpowiedź, z której wynikało, że RPO 
zgadza się z tym, że ustawa dla czę-
ści spółdzielców jest krzywdząca, ale 
nie widzi on podstaw do wystąpienia do 
Trybunału Konstytucyjnego. Tymcza-
sem po kilku tygodniach sytuacja wokół 
ustawy się zmieniła – twierdzi spółdziel-
ca z os. „Młodych”

L. J. (imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Administracja osie-

dla każdorazowo przed przystąpie-
niem do wykonywania robót ziem-
nych przekazuje danej firmie plac 
budowy, zobowiązując ją tym sa-
mym do przywrócenia terenu do 
stanu pierwotnego. Firmy te muszą 
wywiązać się z tego obowiązku, ale 
podzielamy pogląd, że w niektórych 
przypadkach po pewnym czasie po-
wstają nierówności na skutek naru-
szenia powierzchni gruntu. Admi-
nistracja osiedla ma prawo do wy-
egzekwowania od danej firmy po-
prawienia tych odcinków, a w osta-
tecznym przypadku może wyko-
nać te roboty we własnym zakre-
sie i obciążyć ją poniesionymi kosz-
tami. Gwarantujemy, iż takie dzia-
łanie ADM-y podejmą w przypadku 
kolejnych zlecanych robót. Redak-
cja „MS” stara się na bieżąco re-
lacjonować sytuację, jaka powsta-
je wokół znowelizowanej ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych 
z 14 czerwca ub. r.

Do Zarządu SSM i, jak nas po-
informowała redakcja, do redak-
cji „MS” nie dotarły żadne informa-
cje o indywidualnych wystąpieniach 
mieszkańców SSM kierowanych np. 
do Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Z posiadanych przez nas informacji 
wynika, iż RPO wystąpił, być może 
również na skutek Pana interwencji, 
do Trybunału, zaskarżając niektó-
re przepisy tej ustawy. Pana posta-
wa, czyli wystąpienie z protestem 
do RPO jest godna naśladowania 
i świadczy o dużym zaangażowaniu 
i wrażliwości na sprawy istotne dla 
wszystkich spółdzielców. Prostuje-
my też Pana sformułowanie jakoby 
Zarząd, Spółdzielnia specjalnie an-
gażowały się w tę procedurę. Jedy-
nie na łamach „MS” publikowane są 
materiały redakcyjne własne i ob-
ce pokazujące cienie i blaski ustawy 
oraz opinie specjalistów zajmują-
cych się nie tylko prawem spółdziel-
czym, ale i prawników konstytucjo-
nalistów. Zarząd natomiast omawiał 
ustawę na Zebraniach Grup Człon-
kowskich w kontekście konieczno-
ści nowelizowania Statutu SSM.

Parking na Stęślickiego
- Chciałem zwrócić uwagę na par-

king znajdujący się przy ul. Stęślic-
kiego. Kilka lat temu został wykonany 
częściowy remont do nr 3. Natomiast 
dalszy odcinek jest nadal zaniedbany, 
jest tak wąsko, że samochody nie po-
trafią się minąć, nie wspominając już 
o fatalnym stanie nawierzchni tej dro-
gi. Niedawno budynek ten został bar-
dzo ładnie odnowiony i ta część par-
kingu po prostu nadaje się do natych-
miastowej modernizacji – uważa An-
drzej Rokocz z os. „Młodych”

ZARZĄD SSM: ADM „Młodych” 
w planie remontów na bieżący rok 
przewidziała modernizację dalszej 
części ul. Stęślickiego polegającą 
na remoncie drogi i parkingu przy 
nr 3 i 4. Prace te winny być wykona-
ne najpóźniej do końca III kwartału.

Wokół wniosku 
do Trybunału

W miesięczniku „Moja Spółdzielnia” 
nr 1/2008 przedrukowano treść Wnio-
sku do Trybunału Konstytucyjnego 

ciąg dalszy na str. 19

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
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KUPON adSILESIA - 1 0% rabatu
Imię i nazwisko ...................................................
ulica .....................................................................
kod i miejscowość..............................................
telefon..................................................................
dane dodatkowe .................................(np. pojazdu)

ad
-S
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/2

-0
8

Wszystkich informacji o promocji udzielają doradcy techniczni Serwisu pod numerem telefonu
032-229-18-40, 032-229-17-90 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 19.00; w sobotę 8.00 - 14.00

ul. ks. Jana Kapicy 10

41-106 Siemianowice Śl.

Wyrażam zgodę w rozumieniu ustawy z 29. 08. 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833) na przetwarzanie przez ad Silesia ul. Kapicy 10 SiemianowiceŚl.
moich danych osobowych do celów związanych z działalnością ww. firmy w tym dla promocji i marketingu. Podanie danych jest dobrowolne.

Stacja Kontroli Pojazdów - każde badania techniczne
kończymy bezpłatnym myciem Twojego samochodu.

Szanujemy Twoje pieniądze, dlatego u nas płacisz najtaniej.

BEZPIECZNA ZIMA!
Uczestnicy programu, zarejestrowani na podstawie
danych osobowych zawartych na załączonym kuponie,

skorzystają do 29. 02. 2008 r. z 10% rabatu
na części zamienne i akcesoria motoryzacyjne.

Serwis samochodowy
ad Silesia, ul. Ks. Jana Kapicy 10

41-106 Siemianowice Śl.

Jak możemy Ci dzisiaj pomóc?

   decyzję otrzymasz ekspresowo 
  błyskawicznie dostarczymy Ci gotówkę
pożyczymy Ci już od 300 zł

Szybkie pożyczki!

Zadzwoń już dziś!

0 801 800 148
w w w . p r o v i d e n t . p l
k o s z t  c a ł e g o  p o ł ą c z e n i a  w y n o s i  0 , 3 5  z ł

Możesz również wysłać SMS o treści pozyczka pod numer 1124
lub zadzwonić 022 320 49 60 (koszt wysłania SMS-a 
lub połączenia z tel. kom. wg taryfy poszczególnych operatorów)

s-
08

7/
08

-0
7

Z a p r a s z a m y  l a u r e a t ó w
Konkursy z Jubileuszem 50-lecia 

SSM w herbie zakończone. Na pytania 
otrzymaliśmy kilkanaście odpowiedzi, 
w tym parę nieprawidłowych. Niestety, 
nie udało się ustalić, czy w zasobach 
SSM mieszka ktoś urodzony 18 grud-
nia 1957 r. i w każde 10 lat później, 
gdyż nikt się nie zgłosił. Wróćmy do 
rozstrzygnięcia. Komisja konkursowa 
w losowaniu wyłoniła zwycięzców. I tak 
w konkursie: Czy znasz SSM? lau-

reatami zostali: Katarzyna NOWAK, 
zam. ul. Wł. Reymonta 6 oraz Janina 
i Jan SIKORA, zam. ul. W. Wróblew-
skiego 55. W konkursie: Coś o „MS” 
nagroda trafia do p. Jerzego MOJ, 
zam. ul. Wł. Jagiełły 31C. Laureatom 
gratulujemy wiedzy oraz szczęścia, bo 
los wskazał na te osoby, które pierw-
sze nadesłały odpowiedzi. Zaprasza-
my z dokumentem tożsamości na re-
dakcyjny dyżur 4 lub 11. lutego.
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Uczestnicy zajęć mogli tam przycho-
dzić od godziny 9.00 do 14.00. Już od 
pierwszego dnia były wspólne zabawy, 
wyjścia w plener, konkursy. Dzieci mia-
ły okazję wyżyć się plastycznie, potań-
czyć i, co dla wielu z nich najważniej-
sze, zawrzeć nowe przyjaźnie i znajo-
mości. Kilkudziesięciu uczestników nie 
kryło zadowolenia ze wspólnie spę-
dzanego czasu. Wielu z nich podkre-
ślało, że podczas ostatnich dni w szko-
le przed feriami odliczało dni, kiedy bę-
dą mogli przyjść na półkolonie, bo tu-
taj czują się jak w domu. Warto pod-
kreślić, że w grupie były dzieci w róż-
nym wieku – od 6 do 14 lat. Nikomu to 

jednak nie przeszkadzało, starsi potra-
fili zaopiekować się młodszymi.

9-letnia Lena Rybarczyk z osiedla 
„Chemik” była pierwszy raz na zi-
mowych półkoloniach: - Do tej pory 
uczęszczałam tutaj na letnie zajęcia. 

Ale zimą jest również bardzo fajnie. 
Jednak szkoda, że nie ma śniegu, bo 
na pewno jeździlibyśmy na sankach. 
Chętnie chodzę na basen i uczestni-
czę w różnych konkursach np. na ska-
kance czy hula-hoop. Natomiast jej ró-

wieśnica z osiedla „Młodych”, Martyna 
Kurzyca, dodała: - Na zimowym półko-
loniach jestem już trzeci raz. W tym ro-
ku jest trochę mniej dzieci, ale to chy-
ba lepiej, gdyż mogę łatwiej wszystkich 
poznać. Najbardziej zaprzyjaźniłam się 
z Anią i Pauliną.

Każdy dzień rozpoczynał się od 
sprawdzania obecności i spotkania 
z wychowawcami. Wtedy też omawia-
no plan dnia i inne szczegóły organiza-
cyjne oraz odpowiadano na różne py-
tania dzieci: np. co zabrać ze sobą na 
pływalnię? Później był czas na zaba-
wy ruchowe, które dzieci od początku 
bardzo polubiły. A kto poczuł się tym 
znudzony, miał do dyspozycji piłkarzy-
ki, tenis stołowy lub mógł posiedzieć 
przy stoliku i pogadać na ważne tema-
ty. Wszyscy podkreślali dobre warun-
ki stworzone przez kierownictwo domu 
kultury i możliwość wspólnego spędza-
nia czasu.

- Od trzech lat prowadzę półkolonie 
w DK „Chemik”. W tym roku dzieci są 
wyjątkowo spokojne i grzeczne. Stara-
my się każdego dnia zapewnić im ja-
kieś nowe atrakcje w formie konkur-
sów, zabaw i spacerów do różnych in-
teresujących miejsc. Za najlepsze miej-
sca w konkursach mamy zawsze nagro-
dy w postaci słodkich niespodzianek. 
Przez te kilka lat opracowaliśmy spraw-
dzony system prowadzenia zajęć, któ-
ry się przyjął i dzieci bardzo dobrze się 
w nim odnajdują – powiedział Łukasz 
Czech, jeden z opiekunów grupy.

Największą atrakcję na półkoloniach 
stanowią wycieczki poza miasto. Tym 
razem półkoloniści dwa razy wybrali 
się w malownicze tereny Beskidu Ślą-
skiego. Podczas pierwszego wypa-
du dzieci zwiedziły Wisłę i Ustroń oraz 
mogły poczuć na własnej skórze praw-
dziwy halny wiatr, bo akurat duło. Ale 
były też inne atrakcje, jak np. ogląda-
nie naturalnej wielkości czekoladowej 
figury Adama Małysza. Podczas dru-
giej wspólnej wyprawy zaliczyły wjazd 
kolejką gondolową na Szyndzielnię, co 
naprawdę się opłacało, gdyż tam mo-
gły zaznać uroków prawdziwej zimy, 
bo śniegu nie brakowało. Błyskawicz-
nie więc obrzucono się śnieżkami i do-
kazywano na leżącym puchu ile tylko 
można było, a opiekunowie pozwolili.

W pozostałe dni spędzone na półko-
loniach dzieciaki regularnie chodziły 
pływać na basen w pływalni miejskiej 
i do KS „Michał”. Natomiast na zaję-
ciach w Centrum Kultury poznawały 

D w a  t y g o d n i e  ś w i e t n e j  z a b a w y
Dzieci, które nigdzie nie wyjechały podczas styczniowej przerwy 

w nauce, nie miały czego żałować. Po raz kolejny mogły skorzystać 
z bogatej oferty, jaką specjalnie dla nich na ten czas przygotowało kierow-
nictwo Domu Kultury „Chemik”. Co prawda pogoda w tym okresie była 
nijaka, ale paradoksalnie uczestnicy tych zajęć przez dwa tygodnie nie 
narzekali na nudę i brak pozytywnych wrażeń. Szefostwo ośrodka jeszcze 
raz pokazało, że za niewielkie pieniądze można zaproponować dzieciom 
moc atrakcji i oderwać je od komputera i telewizora.

Najwięcej zadowolenia dostarczają wycieczki.  
One też najdłużej pozostaną w pamięci.

Hula-hop i już.

Piłkarzyki to gra nie tylko dla chłopców.
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różnego rodzaju instrumenty muzycz-
ne, a bardziej odważni wypróbowywali 
na nich nawet swoje muzyczne talenty, 
co nie zawsze się udawało. Inną atrak-
cją było wspólne wyjście do siemiano-
wickiego kina „Tęcza”, gdzie mogły, 
wspólnie z innymi dziećmi, obejrzeć 
film – niespodziankę.
Uczestnicy półkolonii mówili nam:
Mateusz Mały – 7 lat, os. „Centrum” 

– Jest bardzo fajnie, najbardziej lubię 
grać w piłkarzyki i ping-ponga, zająłem 
nawet 4 miejsce w zawodach w teni-
sie stołowym.

Wiktoria Kołodziejczyk – 8 lat os. 
„Tuwima”: – Po przerwie chętnie wró-
ciłam na półkolonie. Podobała mi się 
wycieczka w góry do Wisły i Ustronia. 
Mieliśmy wolny czas w Ustroniu, aby 
samemu trochę pochodzić po tej miej-
scowości.

Mateusz Ćwieląg, 8 lat os. „Węzło-
wiec”: – Jestem pierwszy raz na pół-
koloniach. Najbardziej podoba mi się 
gra w ping-ponga. Byliśmy też kilka ra-
zy na basenie, próbowałem trochę pły-
wać, ale trzeba uważać, bo jest trochę 
głęboko. Na wycieczce robiliśmy dużo 
zdjęć, będziemy mieć wspaniałą pa-
miątkę z tego wyjazdu w góry.

Beniamin Glomb – 9 lat, os. „Wę-
złowiec”: – To chyba już moje trzecie 
półkolonie. Najbardziej lubię sportowe 
zajęcia, gdyż chętnie uprawiam sport. 
Lubię też chodzić na basen, na co 
dzień trenuję w klubie „Wod-
nik”, więc pływanie daje mi 
dużo przyjemności.

Organizatorom zależa-
ło, by nie tylko zagospoda-
rować dzieciom wolny czas, 
ale przede wszystkim pomóc 
w rozwijaniu ich zaintereso-
wań i umiejętności. Po każ-
dym dniu spędzonym w „Che-
miku” było więc o czym mó-
wić i dzieci żywo i z wypie-
kami na twarzy komentowały 
wszystko, co działo się pod-
czas zajęć świetlicowych.

- Zorganizowanie ferii 
w „Chemiku” nie byłoby moż-
liwe bez pomocy sponsorów. Do nich 
należeli: Urząd Miasta Siemianowice 
Śląskie, Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa oraz różne stowarzy-
szenia, które pomagały przeprowadzić 
zajęcia. Wszystko to wpłynęło na do-
brą atmosferę i liczymy na to, że dzieci 
nadal będą chętnie przychodzić na za-
jęcia do Domu Kultury – mówił, podsu-
mowując ferie Zbigniew Krupski, szef 
„Chemika.

Spośród kilkunastu konkursów prze-
prowadzonych podczas zajęć na pół-
koloniach odnotowaliśmy wyniki kilku. 

W kolejności zajętych miejsc najlep-
szymi byli:

KONKURS HULA-HOOP

Dziewczyny młodsze:
- Kinga Wilk,
- Dorota Mastalerz,
- Klaudia Lekston i Martyna Sosna.

Dziewczyny starsze:
- Paulina Jabłońska,
- Ksenia Sosna,
- Octawia Glomb.

Chłopcy młodsi:
- Adrian Miłek,
- Krzysztof Kasperek,

- Michał Stando.
Chłopcy starsi;

- Sławomir Buchta,
- Paweł Gwóźdź,
- David Szczerbiński.

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

Chłopcy:
- Paweł Gwóźdź,
- Paweł Kukla,
- Sławomir Buchta.

Dziewczyny:
- Edyta Speling,
- Wiktoria Kołodziejczyk,
- Martyna Kurzyca.

TURNIEJ PIŁKARZYKI:
- Paweł Gwóźdź 

i Wojciech Matysik,
- Natalia Glomb
i Dorota Mastalerz,
- Martyna Kurzyca
i Anna Unosała.

SKAKANKA:
- Kinga Wilk,
- Martyna Sosna,
- Klaudia Lekston.

Kręgielnia 
„RENOMA”

Niezależnie od półkolonii 
w DK „Chemik” nieco star-
sze dzieci i dorosła już mło-
dzież miała możliwość po-
grania w kręgle, za zniżko-
wą odpłatnością, w kręgiel-

ni „RENOMA”. Decyzję o obniżeniu 
stawki wynajęcia toru w określone dni 
i godziny na czas zimowych ferii i let-
nich wakacji, Zarząd Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej wprowadza 
od kilku lat. W minione ferie, ta forma 
spędzenia wolnego czasu cieszyła się 
ogromnym powodzeniem. Problemem 
było bowiem „załapanie się” na wolny 
tor w wyznaczonych godzinach.
Więcej czytaj str. 32 mig

Czy niewinna zabawa to początek kariery w biznesie?

Zanim się przejdzie na duży stół...

Każdy konkurs zwieńczyły nagrody.
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Mniej uczestników niż w latach ubie-
głych, ale za to najbardziej ambitnych, 
stanęło do sportowej rywalizacji na star-
cie XXXI Crossu Siemiona, którego tra-

sy wytyczono po urokliwych zakątkach 
parku Pszczelnik. Bieg w swej scene-
rii raczej nie przypominał połowy stycz-
nia, gdyż na przemian było słonecznie 
i deszczowo, a zewnętrzna temperatu-
ra pozwoliła co odważniejszym biega-
czom startować w koszulkach.

Wszyscy mogli odczuwać zadowole-
nie z udziału w imprezie o tak długiej 
tradycji, której zasługi dla propagowa-
nia aktywnego wypoczynku i zdrowe-
go trybu życia są ogromne. Cross Sie-
miona ściąga uczestników nawet z od-
ległych miast. Cóż, jak pokazały póź-
niej wyniki, nasze miasto najbardziej 
jest szczęśliwe dla zawodników spo-
za jego terenu, bo na podium nie zna-
lazł się ani jeden przedstawiciel Sie-
mianowic Śl. i to zarówno płci żeńskiej, 
jak męskiej.

- Zmartwiła nas trochę niska fre-
kwencja w tegorocznym biegu, które-
go trasy zostały bardzo dobrze przy-
gotowane przez MOSiR. Szczególnie 
małe zainteresowanie imprezą wyka-
zały szkoły z naszego miasta. Być mo-
że miał na to wpływ fakt, że akurat 
w tym czasie rozpoczęły się ferie zimo-
we dla dzieci i młodzieży – powiedział 
Ryszard Seręga, przewodniczący ZM 
TKKF Siemianowice Śl.

Uczestnicy, których nie odstraszyła nie-
pewna pogoda, startowali w kilku kate-
goriach wiekowych. Wiele emocji wzbu-
dziły zwłaszcza biegi uczniów ze szkół 
podstawowych i gimnazjów, gdyż starto-
wało po kilkudziesięciu zawodników.

W wiosennej 
aurze

- 

Na trasie biegu było bardzo ślisko, mu-
siałam biec ostrożnie. Ale jestem zado-
wolona ze zwycięstwa. Aby utrzymać 
dobrą formę, trenuję kilka razy w ty-
godniu – stwierdziła Angelika Pazur 
– zwyciężczyni biegu dziewcząt rocz-
nik 1995 i młodsze. Bardzo dobrą for-
mą wykazały się również dziewczęta, 
które w młodszych kategoriach wieko-
wych startowały 30 sekund po chłop-
cach. Niektóre z nich szybko dogania-
ły swoich kolegów i na mecie spowo-
dowały niewielkie zamieszanie wśród 
sędziów, którzy nie byli przygotowa-
ni na przyjmowanie obydwu grup jed-
nocześnie.

Cross Siemiona od lat cieszy się nie-
słabnącą popularnością wśród miłośni-
ków biegania. Dla profesjonalistów jest 
to pierwsza okazja sprawdzenia for-
my przed kolejnymi zawodami, a dla 
amatorów możliwość rywalizowania 
w prawdziwie sportowej atmosferze. 
Wielu z nich startuje w tej imprezie od 
lat i przygotowane przez organizatorów 
trasy zna niemalże na pamięć. - Od lat 
uczestniczę w tym biegu, gdyż spraw-
dzam tu moją formę u początku sezonu 
biegowego. Ponadto, jest to okazja do 
spotkania z kolegami, z którymi biegam 
w różnych zawodach. No i oczywiście 
rywalizuję tu z biegaczami młodszymi 
ode mnie – podkreślił Mieczysław Su-
chowski, jeden z seniorów Crossu.

W tym roku uczestnicy zawodów 
startowali w siedmiu kategoriach wie-
kowych i mieli do dyspozycji 4 trasy 

o długości - od 1850 do 6500 metrów. 
Najmłodsi biegacze mieli do pokona-
nia dystans 1850 metrów wokół stadio-
nu. Starsi biegli po zakątkach Pszczel-
nika. Po zakończeniu biegu na wszyst-
kich uczestników czekała gorąca her-
bata, którą najchętniej częstowali się 
najmłodsi.

Organizatorzy imprezy zadbali o od-
powiednią oprawę i nagrody, zaś każ-
dy z uczestników na pamiątkę dostał 
swój numer startowy z napisem: Cross 

Siemiona. Nagrody, dyplomy, pucha-
ry i okolicznościowe statuetki otrzymy-
wała trójka najlepszych w każdej kate-
gorii wiekowej i 3 drużyny. Wręczali je 
m.in.: prezydent miasta – Jacek Gu-
zy i szef TKKF-u Ryszard Seręga. Za-
wody bacznie obserwowali przedsta-
wiciele Zarządu Wojewódzkiego TKKF 
w Katowicach.

W poszczególnych kategoriach 
pierwsze miejsca zajęli:
Chłopcy rocznik 1995 i młodsi:
- Krzysztof Kajstura, MOSiR Cze-
chowice.

Dziewczęta rocznik 1995 i młodsze:
- Angelika Pazur, MOSIR Czecho-
wice.

Chłopcy rocznik 1992 – 94:
- Adrian Gaczorek, KS Polonia Łaziska.

Dziewczęta rocznik 1992 – 94:
- Wiktoria Wiśniewska, KS Polonia,

Chłopcy rocznik 1989 – 91:
- Kamil Klonowski, KS Polonia.

Dziewczęta rocznik 1989 – 91:
- Barbara Janczak, KS Polonia.

Kobiety rocznik 1988 i starsze:
- Sandra Mikołajczyk, ZSŁ Katowice.

Mężczyźni rocznik 1963 – 86:
- Rafał Gałuszka, KS Polonia.

Mężczyźni rocznik 1949- 62:
- Krzysztof Borowski, TKKF Czeladź.

Mężczyźni rocznik 1948 i starsi:
- Wacław Dziuk, KS Polonia Łaziska.

W klasyfikacji drużynowej najwyż-
szą lokatę zajęli reprezentanci MOSiR 
Czechowice, przed MOSiR Czeladź 
i Polonią Łaziska.  mig

W niedzielę, 13 stycznia ruszyła kolejna edycja Masowych Biegów 
Przełajowych o Paterę Dziennika Zachodniego i Śląskiego Stowarzy-

szenia Krzewienia Kultury Fizycznej. Imprezę tę tradycyjnie zaczyna Cross 
Siemiona, który od wielu, wielu lat przeprowadzany jest na terenie Siemia-
nowic Śląskich. W tym roku odbyła się już XXXI edycja biegu z udziałem 
około 170 zawodników z całego regionu. Bieg zorganizowało Miejskie 
TKKF Siemianowice Śląskie, Referat Rekreacji Sportu i Turystyki Urzędu 
Miasta, MOSiR i LOK.

 Mięśnie należy rozgrzać!!! Poszliii!!!
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o stwierdzenie niezgodności z Kon-
stytucją RP tzw. spółdzielczych ustaw. 
Po przeczytaniu uzasadnienia Wnio-
sku przedmiotowego, mam kilka py-
tań i proszę uprzejmie o odpowiedzi 
w najbliższym wydaniu miesięcznika.

Wniosek jest bez uwidocznienia au-
torów – redaktorów oraz wnioskodaw-
cy z imienia i nazwiska oraz instytucji. 
Proszę o podanie danych szczegóło-
wych. Oczywiście, jeżeli to nie jest ta-
jemnicą?!

Brak informacji w czyim imieniu lub 
na czyj wniosek został opracowany 
i wysłany. Proszę o szczegółowe wy-
jaśnienie.

Czy było przeprowadzone refe-
rendum wśród członków Spółdzielni 
Mieszkaniowej w celu uzyskania ilo-
ści zwolenników oraz przeciwników 
tych ustaw? Jakie są wyniki tego re-
ferendum?

Kto upoważnił autorów tego Wnio-
sku do Trybunału Konstytucyjnego, by 
występowali w imieniu członków Spół-
dzielni Mieszkaniowej? Proszę podać 
imiona i nazwiska oraz instytucje.

Ile kosztuje nas członków to opraco-
wanie oraz inne wydatki z tym związa-
ne, jakie musiał w związku z tym do-
kumentem ponieść Zarząd SSM?

Oczekuję szczegółowych informa-
cji w kolejnym numerze miesięcznika 
w ramach rubryki „Dyżur redaktora”.

Z poważaniem i szacunkiem
Antoni Olczyk

ZARZĄD SSM: Szanowny Panie, 
ze złożeniem wniosku Zarząd SSM 
nie miał nic wspólnego i nie wy-
dano zatem żadnych środków fi-
nansowych członków SSM na je-
go przygotowanie. Zarząd SSM nie 
przeprowadzał też żadnego referen-
dum na temat tej ustawy i nie jest 
powołany do przeprowadzania te-
go typu akcji, gdyż wychodzimy 
z założenia, że naszym zadaniem 
jest przestrzeganie przepisów, a nie 
prowadzenie polemiki z nimi.

Od redakcji: Odpowiedzieć na Pana 
szczegółowe pytania nie jest łatwo, bo 
materia dotyczy bardzo skomplikowa-
nych kwestii ustawodawczych i kon-
stytucyjnych. Pytaniami swymi wcho-
dzi Pan w kwestie kompetencji naj-
wyższych organów państwa i najpro-
ściej jest zapoznać się z nimi w Kon-
stytucji, w tym w ślubowaniu posel-
skim. Postaramy się jednak sprostać 
zadaniu, ale obawiamy się, że może-

my nazbyt skrótowo je przedstawić, co 
z kolei niezamierzenie prowadzić mo-
że do błędnych wniosków. Na łamach 
„MS” systematycznie informujemy 
o przepisach dotyczących spółdziel-
czości mieszkaniowej. Nie bardzo wie-
my, co Pan ma na myśli, pisząc au-
torzy – redaktorzy, gdyż nie są to po-
jęcia tożsame. Czy chodzi Panu o re-
daktorów „MS” kwalifikujących materiał 
do druku, czy redaktorów opracowują-
cych treść wniosku przygotowaną me-

rytorycznie przez zapewne kilkunastu 
autorów i to prawników. Przyjmijmy dla 
uproszczenia (nie jest to jednoznacz-
ne), że autorami są wnioskodawcy, 
czyli grupa posłów, o czym informo-
waliśmy. Jak podawała codzienna pra-
sa, z wnioskiem wystąpił Klub Posel-
ski Lewica i Demokraci, jednak w źró-
dłach nam dostępnych nie było poda-
ne, kto go fizycznie podpisał. Nie wie-
my więc, czy byli to wyłącznie posło-
wie tego klubu – jest ich w sumie 53 – 
czy też wniosek podpisali również in-
ni parlamentarzyści. Pewnym jest, że 
w podpisie mogli być wyłącznie posło-
wie i musiało ich być miniumum 50, 
bo inaczej nikt nie odważyłby się go 
wysłać do Trybunału, bo i po co, sko-
ro natychmiast wniosek by odrzucono. 
Posłowie nie muszą wyjaśniać wprost 
na czyj wniosek występują – prze-
cież jest to najwyższa władza legisla-
cyjna – więc nie zaspokoimy Pana żą-
dzy wiedzy, bo nie są nam również te 
informacje znane. Z obrad parlamen-
tu zaś wiemy, że często podaje się na 
wniosek klubu: PO, PiS, LiD, PSL, ale 
to już jest uproszczenie, bo nie kluby 
posłów do parlamentu wybierały.

Redakcja „MS” treść wniosku, po 
ukazaniu się powszechnej informa-
cji o jego przesłaniu do TK, zaczerp-
nęła z ogólnie dostępnej strony inter-
netowej tegoż klubu i przygotowała do 
druku, tzn. zredagowaliśmy go, zmie-
niając wyłącznie: krój czcionki, jej wiel-
kość oraz interlinię (poprawiliśmy rów-
nież kilkadziesiąt literówek) i z kilkuna-
stu stron zrobiliśmy kilka. Tekst dodat-
kowo rozbiliśmy zdjęciami, śródtytu-
łami, wytłuszczeniami, co uwidocznili-
śmy w przypisie, gdyż w oryginale ich 
nie ma. To graficzne zróżnicowanie 
znacząco miało ułatwić czytanie trud-

nego tekstu, bo byłyby to monotonne 
strony z dziesiątkami tysięcy znaków.

Wnioskodawcy, tj. w tym przypad-
ku posłowie, nie potrzebują żadne-
go upoważnienia do występowania 
w czyimś imieniu, bo mogą wystąpić 
np. w imieniu zasad demokracji, pań-
stwa prawa. Podobnie nie potrzebo-
wali specjalnego upoważnienia wnio-
skodawcy nowelizujący ustawę. W na-
szym przypadku posłowie działają na 
podstawie art. 191 Konstytucji RP, któ-
ry prawo do wystąpienia bezpośred-
niego do TK daje:

Z wnioskiem w sprawach, o których 
mowa w art. 188, do Trybunału Kon-
stytucyjnego wystąpić mogą:

1) Prezydent Rzeczypospolitej, 
Marszałek Sejmu, Marszałek Sena-
tu, Prezes Rady Ministrów, 50 po-
słów, 30 senatorów, Pierwszy Pre-
zes Sądu Najwyższego, Prezes Na-
czelnego Sądu Administracyjne-
go, Prokurator Generalny, Prezes 
Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik 
Praw Obywatelskich,(...)

Sądzić należy, że posłowie nie wy-
stąpili ze względu na swoje widzimi-
się, tylko otrzymali tysiące, może wię-
cej informacji z zastrzeżeniami co do 
zapisów ustawy i podanie tych da-
nych na łamach „MS” jest niemożli-
we. Ba, są przecież wśród nich praw-
nicy, w tym i ci, którzy w poprzed-
nim Sejmie mówili głośno o prawnych 
„niedociągnięciach” w ustawie. Jedno-
cześnie mogli równie dobrze wystąpić 
dlatego, że stwierdzili, iż ustawa nie-
równo względem Konstytucji i innych 
ustaw traktuje jakiś podmiot, w tym 
przypadku spółdzielnie mieszkanio-
we, że w konsekwencji może być wy-
łomem, swoistym wytrychem dla in-
nych ustaw tworzących coraz to nowe 
grupy równych lub równiejszych wo-
bec prawa, dowolnie wedle potrzeb 
państwa wyłączanych z życia publicz-
nego lub w nie włączanych i dowol-
nie regulujących ich funkcjonowanie. 
Dodajmy, że również Rzecznik Praw 
Obywatelskich – tuż po wejściu usta-
wy w życie – informował, że sporo za-
pisów ustawy budzi jego zastrzeżenia 
– pisaliśmy także o tym i podaliśmy 
dane kontaktowe do RPO – i w efek-
cie w styczniu br. wystąpił do Trybu-
nału, a niejako uzasadniając zajęcie 
się tą sprawą, publicznie informował 
o tysiącach interwencji spółdzielców, 
organizacji spółdzielczych np. Krajo-

ciąg dalszy na str. 20

ciąg dalszy ze str. 14
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wej Rady Spółdzielczej, samych władz 
iluś tam zapewne spółdzielni zobowią-
zanych przez swoje statutowe orga-
ny i o kolejnych tysiącach listów na-
pływających do RPO i wykazujących, 
delikatnie mówiąc, ułomności usta-
wy. Z chwilą dotarcia do treści wnio-
sku RPO również zamieścimy go na 
łamach „MS”.

Jeżdżą pod prąd!!!
- Niedawno gruntowny remont prze-

szła ulica Okrężna. Przy tej okazji po-
wstały nowe parkingi lub odnowiono 
już istniejące. Niestety, od jakiegoś 
czasu obserwuję niebezpieczny pro-
ceder polegający na tym, że niektórzy 
kierowcy wyjeżdżają z parkingów przy 
ul. Okrężnej 6 i 8 wbrew przepisom, 
niejako „pod prąd”, gdyż jest to ulica 
jednokierunkowa. Stwarza to poważne 
zagrożenie dla ruchu na tej ulicy. Przy 
wyjeździe z parkingów administracja 
postawiła znak nakazu skrętu w lewo, 
ale kierowcy ci w ogóle się temu nie 
chcą podporządkować – alarmuje je-
den z mieszkańców ul. Okrężnej.

D. D. (Imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Postawa kierow-

ców nieprzestrzegających przepi-
sów ruchu drogowego jest po pro-
stu naganna. Uwagę tę kierujemy do 
wszystkich kierowców z tamtego re-
jonu, a także policji, która powinna 
wyegzekwować od nich przestrzega-
nie przepisów ruchu drogowego. mig

Racje i emocje
W odniesieniu do artykułu, który uka-

zał się w gazecie „Moja Spółdzielnia” 
„Ciepła woda na ul. Komuny Pary-
skiej... Pytań jest wiele” ogarnia mnie 
smutna refleksja. I tytuł doskonale od-
zwierciedla moje stanowisko...

Na początku nasuwa się kolejne pyta-
nie dotyczące sposobu wyliczania opła-
ty za zużytą wodę w gospodarstwie do-
mowym. Zdaniem większości lokato-
rów, jej zużycie powinno być wyliczo-
ne na podstawie wodomierzy, a nie, jak 
podano w artykule, że będą pobierane 
zaliczkowo 3 metry sześcienne za oso-
bę w mieszkaniu. Jeśli trzyosobowa ro-
dzina zużyje miesięcznie 4 m3 wody, to 
dlaczego ma być obciążona dodatko-
wymi kosztami za kolejnych 5 m3? Na 
jakiej podstawie ma być ta opłata za-

liczkowa pobierana? A rozliczenie na-
stąpi, bagatela, w październiku 2008 
roku. Wobec tego, ktoś tymi pieniędzmi 
będzie do tego czasu obracał.

Moim zdaniem, jest to „uszczęśliwia-
nie ludzi na siłę”, podobnie zresztą jak 
w przypadku braku ciepłej wody, co na 
ul. Komuny Paryskiej, miało miejsce 

już kilka razy. Może jest to szczytny 
cel, ale stanowczo mówimy: NIE.

Podobnie jak pisała lokatorka z ul. Ko-
muny Paryskiej 1 w „MS” nr 12/2007, 
uważamy, że do momentu, kiedy mie-
liśmy zainstalowane piecyki łazienko-
we, ciepła woda była wtedy, gdy chcie-
liśmy. Obecnie oprócz tego, że zdarza 
się jej brak, to ilość wylanej za darmo 
zimnej wody – liczonej jako ciepła, bo 
jej podgrzanie to również koszt – jest 
stratą naszych pieniędzy.

Chcemy również nadmienić, że 
SSM składa się z członków płacących 
czynsz idący m.in. na pensje pracow-
ników i Zarządu Spółdzielni. Wobec te-
go uważamy, że naszym prawem jest 
uczestniczenie w podejmowaniu decy-
zji na ten temat. Uważamy, że sposób, 
w którym SSM narzuca mieszkańcom 
swoje decyzje, jest nie do przyjęcia. 
Żądamy rozliczenia ciepłej wody we-
dług faktycznego zużycia i na podsta-
wie miesięcznego odczytu wodomie-
rzy.  Paweł Grzysek

ZARZĄD SSM: Poniżej prezentu-
jemy tekst odpowiedzi, jaka zosta-
ła wysłana do pana Pawła Grzyska 
w związku ze skierowanymi pytania-
mi również bezpośrednio pod adre-
sem Zarządu SSM. Pismo to zosta-
ło również wywieszone na tablicy 
ogłoszeń w budynkach przy ul. Ko-
muny Paryskiej 1-3-5.

„W odpowiedzi na Pana pismo wyja-
śniamy:

- Do zmiany sposobu użytkowania 
c.w.u. w budynku przy ul. Komuny 
Paryskiej 1, 3, 5 Zarząd SSM został 
zmuszony na skutek niewydolności 
przewodów spalinowych odprowa-
dzających spaliny z piecyków wielo-
czerpalnych.

- Dotychczas istniejący sposób przy-
gotowania c.w.u. zagrażał życiu lub 

zdrowiu wszystkich mieszkańców bu-
dynku na skutek zdegradowania się 
przewodów spalinowych w tych budyn-
kach, które były wykonane z elemen-
tów azbestowych. Remont tych prze-
wodów wiązałby się z koniecznością 
wyburzenia ścian kominowych w ła-
zienkach we wszystkich mieszkaniach. 
Byłoby to związane z narażeniem lo-
katorów na poważne straty finansowe. 
Koszt tego przedsięwzięcia oszacowa-
no na około 540 tysięcy zł, nie licząc 
strat poniesionych przez lokatorów się-
gających co najmniej kilkaset tysięcy 
złotych. Do tego należałoby doliczyć 
jeszcze sumę związaną z odszkodo-
waniami, jakie Spółdzielnia musiałaby 
z tego tytułu wypłacić.

Mając to wszystko na uwadze, uwa-
żamy, że jedynym rozwiązaniem by-
ło wykonanie w każdym budynku nie-
zbędnej kotłowni gazowej i rozprowa-
dzenie c.w.u. poprzez klatki schodo-
we. Nadmieniamy, że przed wykona-
niem tego rozwiązania w tych budyn-
kach zanotowaliśmy kilkanaście przy-
padków podtruć tlenkiem węgla, któ-
re na szczęście nie skończyły się wy-
padkami śmiertelnymi, jak to ma miej-
sce w innych częściach naszego kra-
ju. Nie rozumiemy zatem pańskiego 
sformułowania o „uszczęśliwianiu lu-
dzi na siłę”, gdyż przyjęte przez nas 
rozwiązanie jest najlepszym i służy in-
teresowi mieszkańców tego budynku.

Ponadto, zgodnie z „Regulaminem 
rozliczeń” obowiązującym w naszej 
Spółdzielni, w początkowym okresie, 
tj. do czasu pierwszego odczytu wo-
domierzy przyjęto ryczałt 3 m3 na 1 
osobę zameldowaną, będący formą 
wnoszenia zaliczek. Przy okazji wy-
jaśniamy, że przyjęta przez nas ilość 
obowiązuje jedynie do pierwszego od-
czytu, a po nim, zostaną ustalone in-
dywidualne ryczałty.

Uwzględniając jednak pańskie uwa-
gi zawarte w piśmie do Zarządu SSM, 
podjęto decyzję o przeprowadze-
niu pierwszego odczytu wodomierzy 
c.w.u. pod koniec marca br. Dodatko-
wo dopuszczamy możliwość dokony-
wania odczytów przez samych lokato-
rów i wyliczenia koniecznych opłat, je-
żeli nie odpowiada im sposób zalicz-
kowania zaproponowany przez Spół-
dzielnię.

ciąg dalszy ze str. 19
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Podając powyższe wyjaśnienia, li-
czymy na pełne zrozumienie i wyra-
żamy nadzieję, że po wyeliminowaniu 
wszystkich usterek w instalacji oraz 
sprostowaniu niedomówień na ten te-
mat, nowa instalacja c.w.u. wpłynie 
znacznie na poprawę komfortu za-
mieszkania, a także przyczyni się do 
zwiększenia wartości mieszkania.

Teren przy 
ul. Kopalnianej

Cieszy wiadomość, że w naszym 
mieście przybędzie około 100 nowych 
miejsc pracy. Mam jednak pytanie. 
Czy nowa fabryka przy ul. Kopalnia-
nej nie będzie zatruwała środowiska 
naturalnego jak dawniej robił to „Hal-
dex”? Praktycznie jest położona bli-
sko centrum Siemianowic, niedaleko 
ul. H. Wróbla. W związku z tym zwra-
cam się z prośbą o wyjaśnienie. Jak 
podano w Internecie, firma ta będzie 
się zajmowała „produkcją dekoracji, 
opraw oświetleniowych, lamp elek-
trycznych, wyrobów ze szkła oraz wy-
robów gumowych, zarówno na po-
trzeby mieszkań indywidualnych, jak 
i obiektów przemysłowych.” 

Czy Spółdzielnia, chociaż to nie są 
jej tereny, wie coś na ten temat. Je-
śli lampy, to też świetlówki, a wyro-
by gumowe??? Może Redakcja skie-
ruje to pytanie do Urzędu Miasta i da 
nam na łamach „Mojej Spółdzielni” od-
powiedź.

G. B. (imię i nazwisko do wiad. red.) 
Od redakcji: Doktor Ryszard Ha-

peta p.o. naczelnika Wydziału Gospo-
darki Mieniem UM Siemianowice Ślą-
skie powiedział nam: - Przed wyra-
żeniem zgody na tego typu inwesty-
cję zainteresowana firma jest zobo-
wiązana przedstawić specjalny certy-
fikat ekologiczny, w którym określo-
ne są warunki, czy ich produkcja jest 
przyjazna dla środowiska naturalnego. 
W tym przypadku wszystkie te normy 
zostały spełnione, więc wydano zgo-
dę na realizację tego projektu. Ponad-
to, terenem tym wchodzącym w skład 
Katowickiej Strefy Ekonomicznej by-
ły zainteresowane inne przedsiębior-
stwa, ale przy podejmowaniu decy-
zji właśnie ekologiczne kryteria szcze-
gólnie brano pod uwagę. Oferta wspo-
mnianej firmy wypadła pod tym wzglę-
dem bardzo korzystnie i był to jeden 
z powodów, dla których przyznano jej 
ten teren.

ul. Wróbla 3
Spółdzielni należy się… 
a co na to Urząd Miasta?
Rozpocznę od tego, że za remont 

parkingu przy ul. Wróbla 6 należy się 
podziękowanie Spółdzielni Mieszka-
niowej, co niniejszym czynię. W nu-
merze 172/2007 na str. 30 jeden z lo-
katorów poddaje pod wątpliwość uza-
sadnienie remontu tego parkingu. Nie 
widział potrzeby, aby go remontować, 
gdyż nie był zniszczony i stoi tam za-

ledwie kilka samochodów. Było jednak 
inaczej. Przez ten parking codziennie 
przechodzą setki osób od strony Wró-
bla 7 – 10 i całej ul. Korfantego, by 
dojść na przystanek autobusowy lub 
w stronę centrum miasta. Nawierzch-
nia parkingu była porozrywana przez 
korzenie walącego się drzewa. Do te-
go cuchnące bajorko przez cały rok, 
zimą zamarznięte – jedno lodowisko. 
Poza tym jest tam sporo samochodów 
nierzadko stojących w miejscu, gdzie 
są porobione łączniki dla pieszych po-
między parkingami, co niestety utrud-
nia przejście. Jeśli lokator z Wróbla 3 
nigdy tam nie przechodził, niech nie 
pisze głupstw.

Jednak co do remontu nawierzch-
ni przy ul. Wróbla, i to całej ulicy, ma 
rację. Nie tylko pod nr 3 drogę nale-
ży wyremontować, ale w całości. Ca-
ła jezdnia jest pokrywana co roku (od 
kilkunastu lat) łatami. Z okna na zakrę-
cie przy Wróbla 7, na odcinku długo-
ści 50 metrów naliczyłem 34 łaty, po-
między łatami są nowe dziury. Tak wy-
gląda cała nawierzchnia tej ulicy. Jeśli 
gdzieś nie ma łaty, to asfalt i tak jest 
spękany. Myślę, że nikt z Urzędu Mia-
sta nie mieszka na tej ulicy, zapewne 
by to zauważył. Tak więc trzeba o tym 
ponownie pisać, może ktoś z odpo-
wiedzialnych za ten stan rzeczy prze-
jedzie się samochodem po tej ulicy.

G. B. - mieszkaniec os. „Tuwima”
ZARZĄD SSM: Dziękujemy za za-

uważenie wykonanego remontu 
parkingu i potwierdzenie zasadno-
ści tych prac. My także przychyla-
my się do kolejnej już interwencji 
o wykonanie kapitalnego remontu 
nawierzchni tej ulicy.

Od redakcji: Jak dotychczas nie otrzy-
maliśmy żadnej odpowiedzi z UM na e-

-mail opublikowany w „MS” 1/2008. Pana 
list jest następnym sygnałem, jak bardzo 
remont tego odcinka jest niezbędny. Ma-
my nadzieję, że tym razem doczekamy 
się odpowiedzi, oby jak najbardziej sa-
tysfakcjonującej mieszkańców.

ul. Korfantego 3b
Tracę przez koty

Wnoszę – także za pośrednictwem 
redakcji „Moja Spółdzielnia” – o kon-
kretne działania ze strony Administra-
cji Osiedla „Tuwim” SSM w celu ogra-
niczenia do minimum otwierania przez 
„roztropnych” lokatorów drzwi do zsy-
pu przy klatce na ul. Korfantego 3b. 
Nadmieniam, że, kiedy się wprowa-
dzałem do lokalu 3b/31 – jeden z po-
koi (sypialnia) usytuowany jest bezpo-
średnio nad rzeczonym zsypem – na 
własny koszt dokonałem docieplenia 
sufitu tejże komórki. Powodem była 
chęć zminimalizowania utrat ciepła.

Niestety, okazuje się, że na tym 
osiedlu „miłość” (z tym wspaniałym 
uczuciem nie ma to bowiem nic wspól-
nego) do kotów jest ważniejsza niż za-
sobność lokatorskiego portfela. No-
torycznie tworzony jest pod klatką 
„szwedzki stół” („miłośnicy” kotów nie 
mają na tyle godności, by regularnie 
po sobie i swoich pupilach sprzątać, 
sprawa ich wychowania bezpowrotnie 
minęła co najmniej kilkanaście lat te-
mu) – jest to kwestia „jedynie” estety-
ki. A wiadomo – o gustach się nie dys-
kutuje, nawet tych oczywistych.

Jednak „miłośnicy” kotów w „trosce” 
o swoich pupili, zwłaszcza w okresie 
zimowym otwierają owym czworono-
gom (notabene chorym, zapchlonym) 
drzwi z zsypu, by te mogły sobie pod-
jeść, a i żeby im cieplej ciut było. To, 
że przez tę „filantropię” ja tracę to sa-
mo ciepło – jest już dla owych „miło-
śników” nieistotne. Tu po prostu cho-
dzi o pieniądze – moje.

Z kolei w okresie letnim chodzi 
o utrudnianie mnie i mojej żonie ży-
cia. Nie można bowiem otworzyć ani 
w kuchni, ani w sypialni okna – smród 
z otwartego zsypu to skutecznie utrud-
nia. Łamany w ten sposób jest Re-
gulamin Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej (Regulamin w sprawie 
obowiązków spółdzielni oraz obowiąz-
ków członków spółdzielni i pozosta-
łych użytkowników lokali w zakresie 
eksploatacji, remontów i ich rozliczeń: 
rozdział I pkt. 2). Nic nie dają słowne 

ciąg dalszy na str. 24

ciąg dalszy ze str. 20
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upomnienia oraz prośby. „Kocia mi-
łość” jest silniejsza.

Co więcej: po pracach związanych 
z dociepleniem tego budynku w zsy-
pie „pojawiła się” dziura (wykonana 
przez pracowników firmy ocieplającej 
elewację na prośbę „miłośników” ko-
tów – co trudno określić innym słowem 
niż skandal) umożliwiająca kotom do-
stawanie się do piwnicy. Wcześniej 
taka „furtka” stworzona była (tym ra-
zem przez samych „miłośników”) przy 
hydrancie na I piętrze i przy moich 
drzwiach. Została ona zlikwidowana 
przez pracowników Administracji – na 
mój wniosek. Ale widać jeszcze raz, 
że dla chcącego, nic trudnego. Na-
wet, jak konieczne jest łamanie prawa 
(niszczenie struktury bloku – Regula-
min w sprawie obowiązków spółdziel-
ni oraz obowiązków członków spół-
dzielni i pozostałych użytkowników lo-
kali w zakresie eksploatacji, remontów 
i ich rozliczeń: rozdział I pkt. 1).

Dlatego żądam od Administracji 
Osiedla „Tuwim” konkretnych działań. 
Rzecz jasna, rozumiem, że nie moż-
na tam postawić „warty”. Zdaję sobie 
sprawę, że „likwidacja” kotów także 
nie wchodzi w grę (otrzymałem swego 
czasu merytoryczne wytłumaczenie tej 
kwestii od Szanownej Pani Kierownik 
Administracji Osiedla „Tuwim”, za co 
w tym miejscu jeszcze raz dziękuję). 
Jednak coś można zrobić. Na przykład 
usprawnić mechanizm zamykania rze-
czonych drzwi, przyczepić na nich kart-
kę o obowiązku ich domykania oraz ta-
bliczkę – wzorem tych „psich” – o za-
kazie karmienia kotów. Bardzo waż-
ną sprawą jest także likwidacja „samo-
wolnej” dziury w ścianie zsypu – mamy 
wszak do czynienia tutaj ze zniszcze-
niem mienia SSM (przez pracowników 
firmy wynajętej przez SSM – paradoks 
prawda?). Być może to nic nie da, ale 
Administracja tylko i aż tyle może zro-
bić. Zdaję sobie z tego sprawę.

Pragnę także uprzedzić, że brak ja-
kichkolwiek działań w tej sprawie ze 
strony Administracji potraktuję jako 
zaniechanie, skutkiem którego będę 
nadal ponosił zawyżone (nie z mojej 
winy) rachunki za centralne ogrzewa-
nie. W takim zaś wypadku wystąpię na 
drogę sądową przeciwko Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej, celem 

zadośćuczynienia moich strat. Pod-
stawa prawna: art. 2 kk oraz postano-
wienie Sądu Najwyższego z 3 czerw-
ca 2004 r.

Z poważaniem Michał Tabaka
ZARZĄD SSM: Rozumiemy Pana 

problemy spowodowane przez miło-
śników kotów. Zauważamy także wy-

siłki administracji osiedla, która wie-
lokrotnie próbowała zlikwidować po-
łączenie pomiędzy komorą śmiet-
nika a piwnicą, jednakże zawsze ja-
kaś „niewidzialna ręka” skutecznie 
niweczy te działania. W tym miejscu 
drobne wyjaśnienie dla nieznających 
zagadnienia – dziura, o której mowa, 
nie jest w ścianie elewacyjnej.

W celu ostatecznego załatwienia pro-
blemu podjęto następującą decyzję:

- do ściany pomieszczenia zsypu 
graniczącej z piwnicą domurowana 
zostanie dodatkowa ścianka z cegły 
tzw. dziurawki, po wcześniejszym 
dociepleniu tej ścianki styropianem. 
Sądzimy, że skutecznie wyeliminu-
je to możliwość wykonania ponow-
nego otworu dla kotów, a jednocze-
śnie dodatkowo zniweluje straty cie-
pła. Liczymy na to, że tym samym 
zmniejszymy uciążliwości spowodo-
wane zamieszkaniem bezpośrednio 
nad komorą zsypową.

Przy okazji kolejny raz apeluje-
my do miłośników kotów - nie tylko 
z tego budynku - o zaprzestanie do-
karmiania tych czworonogów i zro-
zumienie problemu, na jaki jest na-
rażony zarówno ten, jak i inni miesz-
kańcy, na straty jakie ponoszą.

Niezależnie od tego apelujemy do 
wszystkich mieszkańców o zamyka-
nie drzwi do zsypu, co będzie naj-
zwyklejszym przejawem elementar-
nej kultury osobistej.

Moja ulica
Wizerunek, jaki towarzyszy życiu co-

dziennemu mieszkańców Komuny Pa-
ryskiej 1, nie jest, niestety, tak opty-
mistyczny, jak często pokazuje to na-
sza gazeta „MS”. Za blokiem znajdu-
je się nieużytek, na którym był kiedyś 
„plac zabaw” ciągnący się aż pod blok 

Komuny Paryskiej 3. Przejście po tym 
terenie to nie lada wyczyn. Jak można 
najdelikatniej nazwać rzecz po imieniu 
– można wpaść po same kostki w bło-
to. Z powodu braku miejsc parkingo-
wych co niektórzy mieszkańcy skazani 
są na pozostawienie swoich środków 
lokomocji na przepięknie „wybruko-
wanym terenie...” Dokoła mury... Sza-
rość... Brud... Osiedle jakby opusto-
szałe. Gdzieniegdzie świecą się jesz-
cze niezniszczone latarnie. 

Idąc dalej, napotykamy „przepiękny 
budynek”, tzw. kotłownię. Pewnie od lat 
nieużywany, za to siejący beznadzieją, 
odrapanymi ścianami z widoczną ce-
głą pod tynkiem. Często latem pomię-
dzy owym zabytkiem architektury a blo-
kiem nr 1 liczni wielbiciele imprez pod 
gołym niebem zakłócają mieszkańcom 
spokój, siedząc i delektując się napo-
jem „Boga”... Obok tego wznosi się te-
ren pokryty niby-trawą i drzewami, któ-
ry ogrodnika ani kosiarki pewnie nie wi-
dział, jak długo istnieje.

Przechadzając się po osiedlu, moż-
na zauważyć wiele miniogródków czy 
klombów z kwiatami, pielęgnowanymi 
przez samych mieszkańców. Często 
są bardzo piękne i stanowią przejaw 
tęsknoty za własną, przyjazną prze-
strzenią. Mieszkańcy spontanicznie 
podejmują się porządkowania i oswa-
jania swojego otoczenia.

Klatka schodowa i plac zabaw obok 
bloku kojarzy nam się zazwyczaj 
z miejscem, gdzie ludzie przemyka-
ją obok siebie w pośpiechu, wymienia-
jąc, co najwyżej, zdawkowe „Dzień do-
bry”. Są jednak i takie bloki, w których 
mieszkańcy się lubią i – co więcej – 
tworzą prawdziwą sąsiedzką wspólno-
tę. Dobrze byłoby, aby piękne zdjęcia 
zamieszczane w artykułach były wize-
runkiem każdego z osiedli, a nie tylko 
tych nielicznych, wybranych czy mo-
że tych, które szczególnie zasłużyły na 
kolory, porządek, czystość i estetykę.

Spacerując dalej ulicami Komuny Pa-
ryskiej, napotykamy na szereg aut za-
parkowanych wzdłuż Komuny Pary-
skiej 3 i 5 na dziurach i wybojach cią-
gnących się do ulicy Śmiłowskiego. Do-
okoła odrapane mury pobliskich fami-
loków – w krajobrazie błoto, zdewasto-
wane ławki, gdzieniegdzie krzaki. Wra-
cając z uroczego spaceru, zauważyć 

ciąg dalszy ze str. 22
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można również z przodu bloku Komu-
ny Paryskiej 1 uschnięte drzewa „cze-
kające” na wycięcie. Nie wspomnę już, 
że zagrażają one życiu ludzi i bezpie-
czeństwu samochodów pozostawio-
nych na parkingu obok. Obraz, jaki ota-
cza mieszkańców bloków Komuny Pa-
ryskiej 1, 3, 5, znacznie odbiega od te-
go, co pokazuje SSM w gazetkach. 
Przepiękne, odnowione, ocieplone, po-
malowane bloki, barwne place zabaw, 
klomby, ogrody i miejsca przeznaczo-
ne na spotkania dla mieszkańców – tak 
zwane skwery. W czym jesteśmy gorsi 
od innych, często pytamy samych sie-
bie? Należymy do tej samej SSM, pła-
cimy tak, jak inni lokatorzy sąsiednich 
osiedli czynsz, a jednak nie zasługuje-
my na taki sam „luksus”. Po tym „smut-
nym spacerze”, na którym towarzyszy-
ła mi kamera, udało mi się – mam na-
dzieję – uwiecznić widoki, które najdo-
skonalej oddadzą wizerunek pokazują-
cy to, co chciałem przekazać Państwu 
słowami artykułu.

Mam nadzieję, że po lekturze artykułu 
i zdjęć pracownicy Administracji osiedla 
„Centrum” ruszą z pracami i nie zmu-
szą mnie do napisania kolejnego arty-
kułu obrazującego ich brak zaangażo-
wania w wizerunek naszego osiedla.

P. G. (imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Podzielamy po-

gląd, iż teren wokół budynków Ko-
muny Paryskiej 1-3-5 nie jest wi-
zytówką naszej Spółdzielni. ADM 
„Centrum” planuje generalną mo-
dernizację dróg, parkingów, a tak-
że zieleni od strony wschodniej bu-
dynków na rok 2009. Obecnie przy-
gotowuje się stosowną dokumen-
tację techniczną w tej sprawie. Po-
nadto, trwają prace związane z do-
cieplaniem budynków i wymianą 
balkonów. Całość tych robót obej-
mującą wszystkie trzy budynki pla-
nuje się zakończyć do 2010 roku. 
W bieżącym roku w tym zespole bu-
dynków w planie remontów prze-
widziano: remont kapitalny dachu 
przy ul. Komuny Paryskiej 5 oraz 
odnowienie klatki schodowej przy 
ul. Komuny Paryskiej 3. Na pewno 
te prace poprawią estetykę budyn-
ków, jednakże ze względu na ogra-
niczoną liczbę środków finanso-
wych, na całkowitą zmianę wizerun-
ku tej części osiedla trzeba będzie 
jeszcze poczekać kilka lat. W ra-
mach prac dociepleniowych w 2008 

roku będzie w pełni zakończony bu-
dynek przy ul. Komuny Paryskiej 5. 

Od redakcji: Pana opis terenu jest 
tak sugestywny, że zdjęcia nie były 
potrzebne, by odtworzyć wygląd tych 

miejsc w wyobraźni i dlatego też, jako 
że w tej rubryce praktycznie w ogóle 
nie zamieszczamy zdjęć, i tym razem 
utrzymujemy się w tej konwencji. Pana 
fotografie, po okazaniu ich Zarządowi 
SSM, przekazaliśmy niezwłocznie do 
osiedlowej administracji.

Tu jest mój dom
Jubileusz SSM nastroił mnie no-

stalgicznie, dlatego postanowiłam 
podzielić się moimi wrażeniami. Po-
nadto, w czerwcu br. minie 38 lat 
od chwili, gdy zostałam siemiano-
wiczanką. Jestem z tego dumna, 
a w tej dumie utwierdzałam się, czy-
tając książki o historii i tradycjach 
mojego miasta.

Ale może wrócę do początków mo-
jego związku z Siemianowicami. Moż-
na powiedzieć, że były one moim 
przeznaczeniem. W 1956 roku, tuż 
po ukończeniu szkoły podstawowej, 
znalazłam się bez dachu nad głową 
i przywieziono mnie do sióstr w Sie-
mianowicach Śl. Byłam u nich tylko 
parę dni, ponieważ nie mogły mnie za-
trzymać na stałe i ze względu na prze-
pisy przekazały mnie do pogotowia 
opiekuńczego w Bytomiu. Ale ich ser-
deczność i współczucie wzbudziły we 
mnie nadzieję, że będzie dobrze, że 
moje życie się ułoży. W latach sześć-
dziesiątych odwiedzałam zaprzyjaź-
nioną rodzinę zamieszkałą w Siemia-
nowicach Śl. i myślałam: „tu chcia-
łabym kiedyś mieszkać”. No i w ro-
ku 1967, kiedy po raz kolejny zawa-
lił mi się świat, przyjechałam załatwić 
formalności związane z przyjęciem 
w poczet członków SM „Chemik”. 13 
czerwca 1970 roku odebrałam przy-
dział i klucze do własnego M-2 i do 
dziś nie zmieniłam adresu.

Tak się jakoś składało, że siemiano-
wiccy ludzie bezinteresownie udzie-
lali mi pomocy, a był czas, że często 
jej potrzebowałam i to w różnej for-
mie. Znaleziono mi pracę, zapewniono 
opiekę synowi, który był wtedy malutki 
i jeszcze wg przepisów nie kwalifiko-

wał się do przedszkola, lekarki rejono-
we dbały o moje zdrowie i pomagały 
„ponadstandardowo”, wiedząc, że je-
stem samotną matką. Zapuściłam ko-
rzenie. I cokolwiek się działo w moim 
dość burzliwym życiorysie, czułam się 
bezpieczna, bo miałam dom. Własne 
cztery ściany, których już nikt nie mógł 
mnie pozbawić. Mój syn powtarzał „nie 
ma to, jak w naszym domeczku”. Nie 
było idyllicznie, do dziś zdarza mi się 
psioczyć na różne budowlane niedo-
róbki, ale wszystko przecież da się na-
prawić, poprawić, zmienić na lepsze. 
Najważniejsze jest jednak to, że dzię-
ki możliwościom, jakie stworzyła mi 
SSM, mam dom, mam swoje gniazdo, 
mam swoje „miejsce na ziemi”.

Mam wspomnienia z początków mo-
jej przynależności do tego miejsca 
i przestało być ważne, 
że było błoto, że kiepski dojazd,
że mało sklepów i zakupy trzeba „tar-

gać” z Katowic. Bo na przestrzeni lat 
błoto znikło, wyasfaltowano ścieżkę 
przez Lasek Bytkowski i oświetlono ją, 
komunikacja jest lepsza, osiedla wy-
piękniały, Siemianowice Śl. się po-
większyły. Jestem stara i trudniej mi 
się przystosować do zmian w otocze-
niu, ale cieszy mnie niezmiernie, że te 
zmiany są dla mnie korzystne, że dzię-
ki nim moja starość będzie jakby tro-
chę lżejsza. Sklep spożywczy, pub, fry-
zjer i szklarz znajdują się naprzeciw-
ko, przychodnia lekarska, apteka, bank 
i poczta też niedaleko, o lasce dojdę 
i sprawy załatwię. A oferty usług róż-
nego rodzaju i informacje o życiu spół-
dzielczym publikuje SSM we własnym 
miesięczniku „Moja Spółdzielnia”. Jest 
się gdzie wybrać na imprezę kultural-
ną, a do biblioteki zapisałam się od 
razu, gdy zostałam mieszkanką Sie-
mianowic Śl. Obecnie korzystam z za-
sobów filii nr 2 i 8, z internetu także, 
głównie z poczty. Z prasy lokalnej do-
wiaduję się o sprawach istotnych dla 
życia miasta, ale najchętniej czytam 
„MS”. Pewnie dlatego, że nie jest upo-
lityczniona, a poza tym w sposób zro-
zumiały dla przeciętnego odbiorcy pre-
zentuje trudne czasem sprawy i to jest 
bardzo ważne. Z racji wieku i chorób 
świat mi się skurczył, ale to, co ofia-
rowuje mi SSM jako lokatorce jej za-
sobów mieszkaniowych w zupełności 
mi wystarcza. Z jej pomocą urządziłam 
sobie „swój intymny, mały świat” i my-
ślę, że takich jak ja osób i rodzin do-

ciąg dalszy na str. 28

ciąg dalszy ze str. 24
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ceniających rolę SSM w kształtowaniu 
życia, ułatwianiu osiedlania się i two-
rzenia domu w sensie emocjonalnym 
– jest bardzo wiele. Choć ja w swoim 
stanie posiadania czuję się bezpiecz-
nie, jestem przerażona majstrowaniem 
przy ustawie o spółdzielniach mieszka-
niowych i w pełni zgadzam się z opi-
nią o niekonstytucyjności niektórych jej 
punktów. Myślę bowiem o konsekwen-
cjach wynikających z tego całego bała-
ganu dla mnóstwa młodych ludzi pra-
gnących stworzyć dom i rodzinę, dla 
których jedyną możliwością jest człon-
kostwo w SSM i innych.

Myślę też o chaosie 
wprowadzonym przez bubel prawny

w pracę i codzienne funkcjonowanie 
władz Spółdzielni. Węszę w tej usta-
wie coś bardzo złego i podstępnego. 
Mam tylko nadzieję, że Trybunał Kon-
stytucyjny to uporządkuje i że wszy-
scy mądrzy ludzie w mojej Spółdziel-
ni nie dopuszczą do jej upadku. Ja już 
rewolucji nie zrobię. Zresztą mam zbyt 
pacyfistyczne usposobienie. Może tyl-
ko trochę mi żal, że nie włączyłam się 
aktywnie w życie choćby mojego osie-
dla. Usprawiedliwia mnie tylko to, że 
nie miałam czasu na żadne dodatko-
we obowiązki, samotnie wychowując 
dziecko i dorabiając trochę szyciem, 
żeby wystarczyło na podstawowe po-
trzeby. A potem i obecnie, stan zdro-
wia utrudnia mi aktywność (poza umy-
słową na szczęście). Tym bardziej je-

stem wdzięczna tym wszystkim, któ-
rzy w ciągu tych 50 lat istnienia SSM 
w ten czy inny sposób ją stworzyli, 

tworzyli i utrzymywali, działali, walczy-
li, wznosili, budowali, obliczali, radzili 
– mnóstwo czasowników można by tu 
przytoczyć. Faktem jest, że dzięki tym 
wszystkim bezimiennym robotnikom 
różnych fachów, którym SSM dała pra-
cę, mnóstwo ludzi ma dom. Ma dach 
nad głową, a to jest rzecz, która po-
za pracą liczy się najbardziej. Obyśmy 
wszyscy potrafili i chcieli dbać o nie-
go i go utrzymać, bo nasz, „zwykłych 
lokatorów” wkład i dbałość o utrzyma-
nie mieszkania, z mniejszym lub więk-
szym trudem zdobytego, też ma swo-
je znaczenie. Przecież o dom w sen-
sie i materialnym, i emocjonalnym się 
dba, to oczywiste.

Łączę serdeczne pozdrowienia.
Jeśli redakcja zechce wykorzystać 

mój list, to wyrażam zgodę, ale proszę 
w podpisie podać tylko moje inicjały:  
 E. M. 

P.S. Byłabym zapomniała: od pierw-
szego numeru śmieję się do rozpu-
ku z dowcipów, wszystkie są świetne! 
Zaś smakołykami według drukowa-
nych przepisów raczę moich (rzadkich 
co prawda, ale jednak) gości. Palce li-
zać, dziękuję.

ZARZĄD SSM: Bardzo dziękuje-
my za nadesłane refleksje związa-
ne z zamieszkiwaniem na os. „Che-
mik”, a wpisujące się w jubileusz 
50-lecia SSM. W pełni podtrzymu-
jemy apel redakcji o przesyłanie ta-
kich listów i zachęcamy innych dłu-
goletnich członków SSM, by przy tej 
okazji zechcieli się podzielić swoimi 
wspomnieniami i przemyśleniami.

Od redakcji: Jest nam bardzo mi-
ło, że pierwszy list wspomnieniowy, ja-
ki otrzymaliśmy, a zabiegaliśmy o ta-
kie refleksje, to Pani tak interesują-
ce pismo. Już dawno z tak ogromną 
przyjemnością nie czytaliśmy tak spo-
kojnych i wyważonych słów. Jesteśmy 
pod wrażeniem dzielenia się z Czytel-
nikami osobistymi, a wręcz intymnymi 
myślami i zdarzeniami ze swojego ży-
cia wplecionego w karty historii SSM. 
W swoim liście znalazła Pani miejsce 
nie tylko na wspomnienia, ale i na oba-
wy co do przyszłości, a także na słowa 
uznania pod naszym adresem – dzię-
kujemy za nie serdecznie.

Redakcja „MS” postanowiła ufundo-
wać dla Pani nagrodę niespodziankę. 
Można się po nią zgłosić na nasz re-
dakcyjny dyżur w poniedziałek, 4 lub 11 
lutego br. w godzinach 15.00-16.30. Je-
żeli Pani ze względów zdrowotnych nie 
będzie mogła zgłosić się osobiście lub 
ktoś z Pani bliskich nie będzie mógł po 
nią przybyć, z ogromną przyjemnością 
postaramy się ją dostarczyć do domu.

Śródtytuły od redakcji.

ciąg dalszy ze str. 26

O wentylacji w budynkach i mieszka-
niach wielokrotnie pisaliśmy na łamach 
„Mojej Spółdzielni”. Zagrożenie zatru-
ciem tlenkiem węgla (czadem) zwa-
nym cichym zabójcą (jest bez zapa-
chu i nie wywołuje objawów duszenia 
się, nudności) jest aktualne non stop, 
bo gaz ten jest naturalnym produktem 
spalania – wadliwego spalania. Za-
grożenie czadem występuje szczegól-
nie w porze jesienno-zimowej. W zaso-
bach SSM sporo jest mieszkań, w któ-
rych do podgrzewania wody używa 
się piecyków łazienkowych (stanowią 
największe zagrożenie), używa kuch-
ni gazowych. Problem ten, w trosce 
o zdrowie i życie mieszkańców Kato-
wic, został dostrzeżony przez władze 
miasta i tamtejszy Wydział Zarządza-
nia Kryzysowego Urzędu Miasta, któ-
ry wydał ostrzeżenie przypominają-

ce o zagrożeniach wynikających z nie-
prawidłowego użytkowania mieszkań. 
W OSTRZEŻENIU czytamy:

Aby bezpiecznie korzystać w swym 
mieszkaniu z wyżej wymienionych 
urządzeń, należy:

1) przez całą dobę dostarczać z ze-
wnątrz do lokalu powietrze niezbęd-
ne do oddychania i prawidłowego spa-
lania gazu poprzez - rozszczelnienie, 
otwarcie nawiewników w nowocze-
snej, szczelnej stolarce (okna i drzwi), 
- unikanie nadmiernego uszczelniania 
starej stolarki okiennej,

2) przez cały rok, kilka razy dziennie 
dodatkowo wietrzyć mieszkanie.

Celem zapewnienia prawidłowej 
wentylacji bezwzględnie zabrania się:

1) zasłaniania (przysłaniania, zakle-
jania) kratek wentylacyjnych w kuch-
niach, łazienkach czy w ubikacjach,

2) zasłaniania (przysłaniania, zakle-
jania) otworów nawiewnych znajdu-
jących się w drzwiach łazienek i ubi-
kacji,

3) montażu jakichkolwiek wentyla-
torów na kratkach wentylacyjnych, 
w okapach kuchennych itp.,

4) podłączania okapów kuchennych 
do kratek wentylacyjnych.

Wydział Zarządzania Kryzysowego 
katowickiego magistratu prosi o stoso-
wanie się do powyższych zasad, gdyż 
brak systematycznego napływu po-
wietrza do pomieszczeń (czyli dobrej 
wentylacji) może - w skrajnych przy-
padkach - prowadzić do pojawienia się 
w mieszkaniu substancji szkodliwych 
(tlenek węgla), czego konsekwencją 
może być utrata zdrowia, a nawet ży-
cia mieszkańców. Opracowano na podsta-

wie miesięcznika “Wspólne Sprawy”

Katowicki Urząd Miasta ostrzega!!!

N a j w a ż n i e j s z e :  w e n t y l a c j a !
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S a ł a t k i  t r z y
Z warzyw

20 dag marchwi, 20 dag ziemnia-
ków, nieduży seler, szklanka zielo-
nego groszku, pół kalafiora średniej 
wielkości, 2 cebule, 2 ząbki czosnku, 
2 jabłka, 4 łyżki posiekanej natki pie-
truszki, półtorej szklanki jogurtu, łyż-
ka musztardy kremskiej, cukier, sól.

Ziemniaki, marchew i seler obrać, 
opłukać, ugotować i dowolnie pokro-
ić. W osobnych naczyniach ugotować 

groszek i podzielony na różyczki ka-
lafior (wszystkie warzywa wkładać do 
osolonego wrzątku). Warzywa powin-
ny być miękkie, ale jędrne. Obrane su-
rowe cebule i jabłka pokroić w drobną 
kostkę, połączyć z jogurtem i dopra-
wić do smaku musztardą, cukrem, so-
lą i pieprzem. Wszystkie składniki połą-
czyć, polać sosem, wymieszać i posy-
pać natką pietruszki.

Serowa
Po 10 dag trzech różnych serów 

(np. ementalera, goudy i rokpolu), 
2 jajka ugotowane na twardo, 2 łyż-
ki posiekanego najlepiej zielonego 
majeranku, cebula, 3 łyżki majonezu, 
ćwierć łyżeczki pieprzu cayenne lub 
ostrej mielonej papryki, sól.

Ser zetrzeć na tarce jarzynowej o du-
żych oczkach, jaja i cebulę drobno pokro-
ić, połączyć z serem i majerankiem, po-
lać majonezem, doprawić solą i pieprzem 
cayenne, wymieszać, lekko schłodzić.

Przed podaniem udekorować pa-
seczkami czerwonej papryki i gałązka-
mi zielonej pietruszki.

Grecka
– 1 opakowanie sera typu Feta, 

główka kruchej sałaty, 3 pomidory, 
2 duże ogórki, pół słoiczka zielonych 
oliwek, kilka łyżek oliwy z oliwek, kil-
ka łyżek soku cytrynowego, 2 ząbki 
czosnku, sól i pieprz.

Sałatę dzielimy na liście, starannie 
myjemy i osuszamy czystą ściereczką 
(niektórzy szczęśliwcy mają specjal-
ne maszynki). Ogórki obieramy i kro-
imy w kostkę, pomidory kroimy w kost-
kę, wsypujemy oliwki. Sałatę dzieli-
my palcami na małe kawałki, polewa-
my oliwą, sokiem, mieszamy, wyciska-
my czosnek, dodajemy sól i pieprz – 
ostrożnie z solą, Feta jest słona!

Na końcu kroimy Fetę w grubszą 
kostkę i dodajemy je do sałatki, deli-
katnie mieszając – żeby kawałki sera 
się nie rozpadły.

Nie za bardzo. Wo-
lisz oglądać telewi-
zję, posługiwać się 
Internetem. W ogóle 

cenisz te środki komunikowania, któ-
re zapewnią Ci szybką, konkretną in-
formację. Już w szkole wolałeś czytać 
streszczenia książek, niż obowiązko-
we, nużące lektury.

Nie jesteś wier-
nym czytelnikiem 
i są okresy, czasem 
długie, kiedy w ogó-

le nic nie czytasz, z wyjątkiem gazet. 
Najchętniej sięgasz po literaturę fa-
chową, taką, która może Ci pomóc 
w Twojej pracy. Rzadko wydajesz pie-
niądze na inne książki.

Czytasz dużo, ale 
chaotycznie. Nie 
masz określonych 
zainteresowań, raz 

sięgasz po książkę przyrodniczą, in-
nym razem po ciekawą powieść. Je-
steś dość wybredny i właściwie nie 
czytasz bezwartościowych pozycji. Na 
książki wydajesz sporo pieniędzy.

Ludzie urodze-
ni pod tym znakiem 
zazwyczaj nie mo-
gą się bez książek 

obejść. Preferują pozycje psycholo-
giczne, lubią ciekawe powieści. Panie 
mające słońce w Raku często sięgają 
po poezję, przeważnie klasyczną. Lu-
bią też czytać o życiu gwiazd.

Pan Lew poszukuje 
w książkach przeważ-
nie wiadomości, który-
mi mógłby zaimpono-

wać swemu otoczeniu. Na książki i ga-
zety nie żałuje pieniędzy i chętnie wy-
biera ciekawe pozycje na prezenty dla 
najbliższych. Niestety, kieruje się wła-
snym gustem.

Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Panny, 
wydaje Ci się, że nie 
masz czasu na czy-

tanie, że uniemożliwiają Ci to zajęcia. 
Prawda jest nieco inna, gdybyś na-
prawdę chciała, to zrezygnowałabyś 
z czegoś, żeby sięgnąć po książkę.

Pod znakiem Wa-
gi rodzą się ludzie, 
którzy bez czytania 
nie wyobrażają sobie 

życia. Gdy kończą jedną książkę, za-
czynają następną. Są to pozycje war-
tościowe. W lekturze bowiem szukają 
nie rozrywki, tylko intelektualnej głębi.

Skorpion zamiast 
siedzieć z książką 
w ręku, woli posłu-
giwać się techniką. 

Uważa, że ludzie, którzy zamiast bu-
szować w Internecie, wolą czytać po-
wieści, artykuły, prace naukowe, są 
w stosunku do niego staroświeccy. 

Pan Strzelec lubi 
czytać i książki i ga-
zety, potrafi również 
zachęcić do lektury 
swoje dzieci. Wybie-

ra pozycje przyrodnicze, lubi czytać 
książki i artykuły o krajach, do których 
chciałby pojechać. Korzysta również 
z biblioteki.

Koziorożec intere-
suje się polityką, ku-
puje więc dużo ga-
zet i książek zajmu-

jących się tą tematyką. Jeśli jest czło-
wiekiem zamożnym, w jego domu jest 
ciągle uzupełniana biblioteka, która 
zajmuje coraz więcej miejsca.

Ryby są zazwyczaj 
wiernymi czytelnika-
mi, mają swoich ulu-
bionych autorów, naj-

częściej sięgają po książki o intere-
sującej ich temacie. Nie wystarczy im 
czytanie, po lekturze lubią o książce 
czy artykule podyskutować.

Jeśli urodziłeś się 
pod tym znakiem, 
książkę czy czasopi-
smo traktujesz jako 

źródło wiedzy na interesujący Cię te-
mat, chociaż nie gardzisz wartościową 
powieścią. Zwracasz uwagę na treść 
i na to, czy książka jest ładnie wydana.

Czy lubisz 
czytać?
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Konkurent: 8. Sze-

reg stopni z poręczami; 9. Jednost-
ka natężenia prądu elektryczne-
go. 10. Tank; 11. Cyklista; 12. Silny, 
nawalny deszcz; 13. Wydra morska; 
14. Gra; 16. Kwitnie raz; 19. Pierw-
szeństwo; 20. Natarcie; 21. Część 
opery; 22. Rybie jaja; 23. Zepsucie 
się maszyny; 28. Czułki ośmiornicy; 
31. Ustalona, ogólnie przyjęta za-
sada; 32. Zona, obszar wydzielony; 
33. Obietnica zawarcia małżeństwa; 
34. Do użyźniania gleby; 35. Wróżba; 
36. Płynny tłuszcz jadalny; 37. Słod-
kie lekarstwo na kaszel.

PIONOWO: 1. Chęć, zapał; 2. Miej-
sce pracy dające stały dochód; 3. Po 
Śląsku: stołeczek pod nogi; 4. Drąg 
z piórem do wiosłowania; 5. Płytka za-
toka odcięta od morza; 6. W niej dokład-
nie ważą; 7. Zgiełk, gwar; 14. Wstęp-
na faza treningu; 16. Rzeka płynąca 
na granicy Siemianowic Śl. 17. Dział 
sztuk plastycznych; 18. Ma śmigi po-
ruszane wiatrem; 24. Barwne szkła 
w oknach nie tylko kościoła; 25. Rośli-
na oleista; 26. Ziółko; 27. Wytwórnia 
piwa; 28. Członek sezonowego związ-
ku rybaków kaszubskich; 29. Chór mę-
ski z Siemianowickiego Centrum Kul-
tury; 30. Wynik dzielenia.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 15 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do dnia 19. II. 2008 r. - na adres 
SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 z do-

piskiem Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” - krzyżówka nr 2/2008. Nagro-
dy za rozwiązaną krzyżówkę nr 1/2008 
z hasłem – Uroki zimy, otrzymują: I na-
groda – Gertruda URBAŃCZYK, zam. 
ul. Okrężna 15; II nagroda – Krystyna 
WRÓBEL, zam. ul. W. Wróblewskie-
go 63A; III nagroda – Brunon SKWA-
RA, zam. Plac Skrzeka i Wójcika 7A. 
Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy 

(z dowodem osobi-
stym) do działu GZM 
po odbiór nagród. Na-
grodę główną, kola-
cję dla 2 osób – ufun-
dowała Restauracja 
„TELE CATERING”, ul. gen. K. Świer-
czewskiego 31. Fundatorem pozosta-
łych nagród jest Siemianowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa.

  
Dyrektor szkoły przechodzi kory-

tarzem obok klasy, z której słychać 
straszny wrzask. Wpada, łapie za rę-
kaw najgłośniej wrzeszczącego, wy-
ciąga go na korytarz i stawia w kącie. 
Po chwili z klasy wychodzi kolejnych 

trzech młodzianów, którzy pytają:
- Panie dyrektorze! Czy możemy iść 

do domu?
- A z jakiej racji?
- No... Przecież... Skoro nasz no-

wy pan od matematyki stoi w kącie, to 
chyba lekcji nie będzie, prawda?

  
Podczas przerwy Jasio podchodzi do 

nauczycielki i mówi:
- Nie chcę nikogo straszyć, ale mój 

tato mówił, że jeśli dostanę jeszcze 

jedną uwagę do dzienniczka, to ktoś 
dostanie w skórę!

  
Nauczyciel tłumaczy uczniom, że nie 

ma pojęcia „większej” lub „mniejszej” 
połowy i mówi:

- Obie połowy są zawsze równe.  
Pod koniec lekcji podsumowuje:

- Ale co ja wam będę tłumaczył! I tak 
większa połowa z was tego nie rozu-
mie!
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P a m i ę t a j  o  d o d a t k u  m i e s z k a n i o w y m
Szczegółowe informacje o wszelkich kryteriach przyznawania dodatku uzyskać można w Referacie Dodatków 
Mieszkaniowych UM w Siemianowicach Śl., ul. Michałkowicka 105. Tam także składamy wypełnione wnioski.

szych uczestników gry – uważa An-
drzej Czerwiński.

Wiele osób podkreśla, że kręgielnia 
„RENOMA” ma swój klimat i niepowta-
rzalną atmosferę. Nie bez znaczenia są 
niższe niż w innych tego typu miejscach 
ceny za wynajem toru. To wszystko 

przyciąga tu nie tylko pasjonatów kręgli 
z Siemianowic Śląskich, ale też z innych 
miast. Sympatycy „RENOMY” przycho-
dzą tutaj nie tylko dla bowlingu. Dużym 
powodzeniem cieszy się również dart, 
cymbergaj, piłkarzyki i bilard.

- Wraz z moimi kolegami graliśmy 
dzisiaj trzy godziny w bowling. Ale 
chętnie i często korzystamy też z bilar-
da. Chociaż koledzy są z Katowic, to 
lubią przyjeżdżać do „Renomy”, gdyż 
jest tu o wiele taniej. Fajna jest też 
atmosfera. Najczęściej czas spędza-
my tu w ferie zimowe i letnie wakacje, 
gdyż w trakcie roku szkolnego nie ma-
my go zbyt wiele. Wtedy pochłaniają 
nas zajęcia związane ze sportem i na-
uką, a szczególnie nauką języków ob-

cych – twierdzi 18-letni Mariusz Bała.
Niepowtarzalny klimat, miła atmos-

fera i nowoczesna muzyka płyną-
ca z głośników sprzyjają kilkugodzin-
nym spotkaniom młodzieży w „RENO-
MIE”. Jej pracownicy szczególnie w fe-
rie podchodzą do nich bardzo toleran-

cyjnie. Gdy ktoś zgłodnieje, wyrażają 
zgodę na zamówienie pizzy. Wszyst-
ko po to, aby można było się tu dobrze 
czuć i świetnie zabawić.

Turnieje
„RENOMA” to również miejsce, 

w którym regularnie odbywają się tur-
nieje bowlingowe. Każde zawody przy-
ciągają wielu miłośników bowlingu, 
chętnych sprawdzenia swoich umiejęt-
ności w sportowej rywalizacji. Na pół-
metku znajduje się obecnie turniej ATB 
Coca Cola, który rozgrywany jest od 
października ub.r.

26 stycznia br. z udziałem kilkunastu 
zawodników odbyły się kolejne zawo-
dy z tego cyklu. Tym razem najlepszy-
mi okazali się:

1. Andrzej Kulka – 713 pkt.,
2. Olek Kulka – 670 pkt.,
3. Jurek Nowicki – 668 pkt.
Po 5 rozegranych turniejach klasyfi-

kacja przedstawia się następująco:
1. Krzysztof Gładysz – 3442 pkt.,
2. Andrzej Kulka – 2679 pkt.,

3. Wojtek Klinowski – 2534 pkt.,
4. Aleksander Kulka – 2484 pkt.,
5. Mariusz Łazowski – 2370 pkt.,
6. Maciej Palczewski – 2339 pkt.
Pod koniec 2007 roku zakończył się 

kolejny turniej zorganizowany przez 
Siemianowickie Stowarzyszenie Bow-
lingowe. Ponad dwudziestu uczestni-
ków imprezy przez cały rok walczyło 
o tytuł najlepszego zawodnika.

W efekcie rywalizację wygrał Leszek 
Rusek – 2624 pkt.

Kolejne miejsca zajęli:
2. Jerzy Nowicki – 2582 pkt.,
3. Maciej Palczewski – 2533 pkt.,
4. Mariusz Łazowski – 2415 pkt.,
5. Michał Karafioł – 2415 pkt.,
6. Elżbieta Rudeńska – 2356 pkt.

Jak będzie tym razem? „RENOMA” to nie tylko bowling.

„ R e n o m a ”  p r z e ż y ł a  o b l ę ż e n i eciąg dalszy 
ze str. 32
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Przypominamy, że na adres: gzm@ssm.z.pl
można nadsyłać pocztą elektroniczną BEZPOŚREDNIE UWAGI, PROBLEMY

dotyczące działu GZM

- Cieszymy się z tak dużej fre-
kwencji. Wśród chętnych do gry 
najwięcej było młodzieży przy-
chodzącej całymi grupami, 
ale nie zabrakło też rodziców 
z dziećmi. Coraz więcej osób za-
gląda tutaj z innych miast – pod-
kreśla z zadowoleniem Katarzy-
na Brol, szefowa „RENOMY”.

Emocji związanych z rzuca-
niem kulą do ustawionych o kil-
kanaście metrów dalej kręgli nie 
brakowało. Większość młodych 
miłośników bowlingu podchodzi-
ła do tego jak do dobrej zabawy i nikt 
nie przejmował się tym, że niekiedy ku-

la nie trafiała w żaden kręgiel lub prze-
kroczyło się wyznaczoną linię i wtedy 

był spalony. Za to, gdy udało się 
zrobić strike’a – czyli strącić za 
pierwszym razem 10 kręgli, ra-
dości było co niemiara. Ogrom-
ną zaletą tej formy rozrywki jest 
to, że stanowi ona świetną ofer-
tę dla całej rodziny.

- Chętnie zaglądam tutaj z ca-
łą rodziną, szczególnie z moim 
8-letnim synem, Adamem oraz 
14-letnią córką Agnieszką. Na 
razie najczęściej ja wygrywam, 
ale dzieci grają coraz lepiej i za 
jakiś czas... Być może przydały-

by się nieco lżejsze kule dla najmłod-

„ R e n o m a ”  p r z e ż y ł a  o b l ę ż e n i e
Blisko 1,5 tysiąca dzieci i młodzieży odwiedziło podczas zimowych ferii Strefę Rozrywki „RENOMA” na 

osiedlu „Chemik”. Zaproponowana na ten okres przez Zarząd SSM zniżka na wynajem torów podziałała jak 
magnes. Do godzin popołudniowych wszystkie tory w „Renomie” były non stop zajęte, a obsługa miała wła-
ściwie tylko jeden problem związany z nadmiarem chętnych do gry. Gdy nie było wolnego toru, równie chętnie 
grano w bilarda lub cymbergaja na profesjonalnym stole, chociaż te urządzenia nie były objęte żadną zniżką.

8-letni Adaś próbuje sił z tatą.


