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Regulamin porządku domowego – to Twój regulamin - czyt. str. 7-8

Współtwórz swój regulamin
Ostatnio często, nazbyt często, docierają do „MS” alarmujące listy, telefony o fatalnych zachowaniach jakichś 

mieszkańców w ich mieszkaniach i poza nimi. Muzyka gra zbyt głośno, prowadzone są hałaśliwe i długotrwa-
łe prace remontowe. Korytarze stają się miejscem biesiad - czytaj dalej str. 2.

Obradowała RN SSM

Regulamin, 
nowa stawka 
za śmieci…

Szczególny nacisk położył Zbi-
gniew Lekston, prezes Zarzą-

du SSM na przedłożony Radzie Nad-
zorczej (posiedzenie odbyło się 26 
stycznia br.) projekt Regulaminu po-
rządku domowego, podkreślając wa-
gę tego opracowania. Odnosząc się 
do Regulaminu podkreślił, że obec-
nie obowiązujący został uchwalony 
kilkanaście lat temu i sporo zapisów 
musi być zmienionych bądź usunię-
tych, gdyż się zdezaktualizowały.

Zbigniew Lekston zaznaczył, że pro-
jekt jest już bardzo mocno dopraco-
wany jednak ze względu na jego zna-
czenie, a jest to w kolejności drugi, je-
go zdaniem, po Statucie najważniej-
szy dokument w Spółdzielni jest zde-
klarowanym rzecznikiem przedstawie-
nia tych zapisów do konsultacji Rad 
Osiedli i wszystkich mieszkańców. Nie-
wykluczone, mówił, że mieszkańcy do-
dadzą do opracowania kolejne punk-
ty, lub zmienią jakieś zapisy. Byłoby to 
wskazane i pożądane, bo ten Regula-
min określa wzajemne relacje, pożą-
dane zasady postępowania, obowiązki 
i nakazy oraz zakazy.

RN jednogłośnie zaaprobowała 
przedstawione stanowisko i zdecydo-
wała o publikacji projektu w celu ze-

ciąg dalszy na str. 3

czytaj na str. 13
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Jedna z naszych Czytelniczek opi-
sując taką sytuację, zauważyła: Ja 
chcę zadać jedno pytanie : jak on ma 
prawo do pracy cały dzień, to czy ja 
mam prawo do chwili spokoju we wła-
snym mieszkaniu, czy mu-
szę poddać się terrorowi są-
siada? Co mam zrobić w tej 
sytuacji? Pan nie przyjmuje 
żadnych argumentów słow-
nych. On ma prawo i koniec 
– nie będzie dyskutował. Czy 
tak jest rzeczywiście? Co ja 
mogę zrobić w tej sytuacji? 
Mam bardzo malutkie dziecko 
– ono potrzebuje się wyspać, 
a nie może…

Niestety, mieszkając w bu-
dynkach wielorodzinnych, 
zapominamy, że obok nas 
są inni, że wcale nie mają 
ochoty na słuchanie naszej muzy-
ki, naszych rodzinnych waśni, od-
głosów dobywających się z remon-
towanego mieszkania etc. Pamiętaj-

my, że my słuchając głośno muzyki 
dziś, jutro – wbrew naszej woli i przy 
braku nastroju – sami staniemy się 
biernymi słuchaczami i to w chwi-
li, gdy za wszelka cenę chcieliby-

śmy, by było cicho... jak makiem za-
siał. Można mnożyć przepisy i doma-
gać się ich przestrzegania i nakłada-
nia coraz bardziej surowych kar – jed-

nak problem w skutecznym ich egze-
kwowaniu jest znaczny. Kluczem do 
normalnego funkcjonowania jest zro-
zumienie, że nie mieszkamy sami, że 
należy jak najczęściej stosować zasa-

dę: nie rób drugiemu, co to-
bie niemiłe, że bycie kultural-
nym oznacza dobrowolne na-
łożenie sobie samemu ogra-
niczeń i rezygnację z przysłu-
gujących praw w sytuacjach, 
gdy nasze zachowanie mo-
że stwarzać problemy innym. 
Potrzebna jest wzajemna to-
lerancja wsparta świadomo-
ścią, że z różnych wzglę-
dów... za ścianą lepiej jest 
mieć osobę życzliwą, sąsiada 
w dobrym znaczeniu tego sło-
wa niż wroga.

Ileż to waśni i nienawiści
wywołały zachowania odbiegające od 

powszechnie przyjętych norm, zadufa-
nie, że jestem u siebie i wolno mi… bo 

Współtwórz swój regulamin

Drodzy Sąsiedzi!
Pragniemy Państwa poinformować,

iż dnia……………    w mieszkaniu nr………
rozpocznie się remont. Postaramy się, aby najbardziej 

uciążliwe prace z nim związane odbywały się
w takich godzinach, w których będą one dla Państwa 

najmniej dokuczliwe. Prosimy o wyrozumiałość
w przypadku, gdyby skończyły się one nieco później
– będzie to raczej sytuacja wyjątkowa, niż nagminna.

Z góry serdecznie DZIĘKUJEMY
za Państwa przychylność i przepraszamy

za wszelkie niedogodności
związane z prowadzonymi pracami remontowymi.

Z ukłonami…

ciąg dalszy 
ze str. 1

ciąg dalszy na str. 7
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Jak już informowaliśmy w listopadzie 2008 roku obradował w Warszawie IV Kongres Spółdzielczy będący naj-
wyższym gremium polskiej spółdzielczości. Delegaci przyjęli uchwałę programową w sprawie stanu spółdziel-

czości w Rzeczypospolitej Polskiej i kierunków jej rozwoju w latach 2009-2013 – publikacje dokumentu zapowie-
dzieliśmy w grudniowym wydaniu „MS”.

Naczelnym organem samorządu spółdzielczego w Polsce 
jest Krajowa Rada Spółdzielcza. W stuosobowym Zgroma-
dzeniu Ogólnym KRS spółdzielnie miesz-
kaniowe są silnie reprezentowane, gdyż 
posiadają 26 mandatów. Jednym z jej 
członków jest Stanisław Kowarczyk, ho-
norowy Prezes SSM. Poza tym Śląsk reprezentuje Zbigniew 
Durczok, natomiast Tomasz Jórdeczka z Bielska Białej peł-
ni funkcję jednego z wiceprzewodniczących Zarządu.

16 grudnia 2008 r. ukonstytuowała się Krajowa Rada Spół-
dzielcza. Przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego KRS 
został Jerzy Jankowski, a na przewodniczącego Zarządu 
KRS wybrano Alfreda Domagalskiego. Ponadto, postano-
wiono, że KRS będzie się spotykała raz na dwa miesiące. 
W planach na najbliższy okres jest zajęcie stanowiska w spra-
wie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Dodajmy, że aktualnie w Polsce jest 3444 spółdziel-
ni mieszkaniowych. W jej zasobach mieszka ponad 3 mln 

osób, co stanowi 30 proc. obywateli na-
szego kraju. Spółdzielnie nie tylko admi-
nistrują swoimi budynkami, ale też pro-
wadzą działalność inwestycyjną i dewelo-

perską. Niezależnie od spółdzielczości mieszkaniowej w ra-
mach KRS funkcjonują m.in. spółdzielnie mleczarskie, ko-
miniarskie, pracy, socjalne.

Spółdzielnie Mieszkaniowe opierają swoją działalność 
na Międzynarodowych Zasadach Spółdzielczych będą-
cych częścią Deklaracji Spółdzielczej Tożsamości. Stano-
wią one o charakterze spółdzielni, jako podmiotu gospodar-
czego i jej odmienności od spółki prawa handlowego. Za-
sady stały się elementem międzynarodowego prawa spół-

Po IV 
Kongresie

ciąg dalszy na str. 4
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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

Rada Osiedla Bańgów
zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w organizacji

Festynu Osiedlowego, który odbędzie się
6 czerwca 2009 r.

SZCZEGÓLNIE GORĄCO ZAPRASZAMY HANDLOWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

DO WYSTAWIENIA I SPRZEDAŻY SWOICH PRODUKTÓW ORAZ DO ZAPEWNIENIA

OPRAWY OSIEDLOWEGO SPOTKANIA MIESZKAŃCÓW.
Szczegółowe informacje, uzyskać można

w administracji osiedla „Bańgów”

brania opinii, czy propozycji mieszkań-
ców. Rada Nadzorcza Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej ape-
luje do wszystkich mieszkańców 
o aktywne włączenie się w ostatecz-
ne zredagowanie Regulaminu.

Następnie Rada rozpatrzyła projekt 
uchwały o zmianie wysokości opłat za 
wywóz nieczystości stałych. W uzasad-
nieniu podano, że przedstawiona staw-
ka została wynegocjowana z MPGKiM, 
a firma ta w jej ramach zobowiązała 
się do wywozu i utylizacji przedmiotów 
wielkogabarytowych, których usunięcie 
do tej pory spoczywało na SSM i by-

ło opłacane przez Spółdzielnię. Powo-
dem wzrostu stawki o 1,60 zł/os./m-c 
jest podwyższenie opłaty za korzysta-
nie ze środowiska wprowadzone Roz-
porządzeniem Rady Ministrów z 14. 
10. 2008 r. Obecna opłata wynosząca 
75 zł/t wzrasta o 25 zł/t i będzie wyno-
siła 100 zł/t, co automatycznie pociąga 
za sobą również wzrost kosztów przy-
jęcia odpadów na wysypisku komunal-
nym firmy Landeco w Siemianowicach 
Śląskich. RN, po wysłuchaniu opinii 
Komisji i wyjaśnień Zarządu uchwa-
liła wzrost stawki za wywóz śmieci .  

ciąg dalszy na str. 4

Regulamin, nowa stawka…
ciąg 
dalszy 
ze str. 1
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Od 1 lutego wywóz i składowanie 
śmieci kosztuje  nas 7,04 zł/os/m-c.

Podczas obrad, na podstawie spra-
wozdania opracowanego przez Dział 
członkowsko-mieszkaniowy, przeana-
lizowano sprawy członkowsko-miesz-
kaniowe za 2008 rok. Przygotowany 
dokument liczył kilkanaście punktów. 
W minionym czasie:

- Wydano 141 decyzji przyznających 
Członkom Spółdzielni spółdzielcze lo-
katorskie prawo do lokalu mieszkalne-
go w wyniku zgonów, rozwodów, przy-
wrócenia praw członka i wzajemnej 
zamiany, a Członkom oczekującym 
wydano 3 decyzje przyznające miesz-
kania lokatorskie z ruchu ludności.

- Decyzje potwierdzające spółdziel-
cze własnościowe prawo do mieszka-
nia, w ilości 231 sztuk, wydano w wy-
niku kupna, darowizny i dziedziczenia.

- Zawarto z 7 Członkami Spółdzielni 
umowy o ustanowieniu spółdzielcze-
go własnościowego prawa w związku 
z art. 7 pkt. 2-3 prawa spółdzielczego.

- Wydano 27 decyzji dla Członków 
Spółdzielni, potwierdzających nabycie 
mieszkań z prawem odrębnej własno-
ści w wyniku kupna lub darowizny.

- Sporządzono 58 aneksów do przy-
działów i decyzji na garaże, związa-
nych z poprawianiem numeracji lub 
metrażu.

- Wydano 71 decyzji na spółdzielcze 
własnościowe prawo do garaży naby-
tych w wyniku kupna, rozwodów lub 
dziedziczenia.

- W wyniku zakupu 1 lokalu użytko-
wego, wydano decyzję potwierdzającą 
jego nabycie przez Członka.

- Wpłynęły 54 pisma dotyczące loka-
li użytkowych.

- Zorganizowano 9 przetargów na 
mieszkania z ruchu ludności, w wyniku 
czego zostało zlicytowanych 13 miesz-
kań, w tym 4 Członków oczekują-
cych skorzystało z możliwości zakupu 
mieszkania w drodze przetargu.

- Wpłynęło 10.068 różnorakich pism.
- Przygotowano dokumenty 

i uzgodniono termin aktu notarial-
nego ustanawiającego prawo od-
rębnej własności mieszkania z 3267 
Członkami, a prawo odrębnej wła-
sności garażu z 23 i zawarto 3 umo-
wy dotyczące lokali użytkowych. Ilo-
ści zawartych aktów notarialnych 
odpowiada ilość zarejestrowanych 
ksiąg wieczystych na wyodrębnio-
ne lokale.

- Przygotowano projekty, a następ-
nie uchwały określające 79 nowo 
utworzonych nieruchomości miesz-
kaniowych i 15 garażowych.

- W wyniku dokonanych zamian 
uzyskano spłatę zadłużeń czynszo-

wych wobec Spółdzielni w kwocie 
405.200,00 zł.

Obszerną i bardzo szczegółową in-
formację wraz z omówieniem zakre-
su tematycznego lustracji o rozpoczę-
tej w SSM lustracji pełnej przedsta-
wił Marian Gogol, pełnomocnik Za-
rządu ds. Samorządowo-Organizacyj-
nych. Lustracja pełna przeprowadzana 
jest co trzy lata i obejmuje całość dzia-
łalności Spółdzielni.

W ostatnim punkcie porządku dnia 
Rada rozpatrywała sprawy o wyklucze-
nie z członkostwa Spółdzielni w związku 
z zaległościami finansowymi za mieszka-
nie. Na posiedzenie zaproszono 6 dłuż-
ników – łączna kwota zadłużenia wyno-
siła 48 tysięcy 307 zł. Na spotkanie z Ra-
dą przybyły 4 osoby i każda z nich mo-
gła przedstawić zarówno powody, z ja-
kich wpadła w zadłużenie, jak i zapropo-
nować termin uregulowania należności 
oraz zobowiązać się do jego dotrzyma-
nia. W efekcie rozmów przyjęto dwa zo-
bowiązania, w których dłużnicy zadekla-
rowali spłatę w trzech ratach. Wyjaśnie-
niom i zapewnieniem dwóch osób Rada 
nie dała wiary i podobnie jak w przypad-
ku dwóch nieprzybyłych podjęła uchwały 
o wykluczeniu. Rada zapoznała się tak-
że i przyjęła informację o przewidywa-
nym wykonaniu Planu Gospodarczo-Fi-
nansowego SSM za 2008 r.

Obrady prowadził Wiesław Jaźwiec, 
przewodniczący Rady Nadzorczej 
SSM. pes

Obradowała Rada Nadzorcza SSM

Regu l am in ,  s t awk i…

dzielczego i włączone zostały do wie-
lu międzynarodowych regulacji. Zasa-
dy te powstały jeszcze w XIX wie-
ku, kiedy to w 1844 roku tkacze 
z Rochdale w Anglii powołali do ży-

cia pierwszą na świecie Spółdziel-
nię Sprawiedliwych Pionierów. Pro-

gram tej Spółdzielni zawarto w sze-
ściu punktach, które dziś nazywane są 
zasadami rochdalskimi, i które stano-
wią trzon aktualnych zasad spółdziel-
czych przyjętych przez międzynarodo-
wy ruch spółdzielczy.

Po IV 
Kongresie

Uchwała nr 11, IV Kongresu Spółdzielczości z dnia 22 listopada 2008 r.
w sprawie stanu spółdzielczości w Rzeczypospolitej Polskiej i kierunków jej rozwoju w latach 2009-2013.

Przeprowadzona we wszystkich śro-
dowiskach spółdzielczych dyskusja 
przedkongresowa inspirowana tezami 
na IV Kongres spółdzielczości, głów-
ne myśli zawarte w referacie sprawoz-
dawczo-programowym pt. „Ocena sta-
nu spółdzielczości polskiej i kierun-
ki jej rozwoju w latach 2009 – 2013” 
przedstawione na IV Kongresie oraz 
oceny, wnioski i postulaty prezento-
wane w trakcie dyskusji kongresowej, 
w istotny sposób pogłębiły wiedzę o ak-
tualnym stanie i perspektywach rozwo-
ju polskiej spółdzielczości.

Delegaci na IV Kongres spółdziel-
czości przyjmują przedstawione oceny 
i prognozy do akceptującej wiadomo-
ści. W latach 2009-2013 spółdzielnie 
i wszystkie organizacje spółdzielcze 

winny skoncentrować swoją uwagę na 
określeniu roli, miejsca i zasad funkcjo-
nowania polskiej spółdzielczości. Pod-
stawą działania ruchu spółdzielczego 
w Polsce są spółdzielnie, zrzeszają-
ce na zasadach dobrowolności człon-
ków i działające na rzecz ich dobra. 
Spółdzielnie realizują swe cele w zgo-
dzie ustawodawstwem polskim oraz 
z międzynarodowymi zasadami ruchu 
spółdzielczego. Organizacje spółdziel-
cze zrzeszające spółdzielnie pełnią ro-
lę służebną w stosunku do spółdzielni. 
Delegaci na IV Kongres Spółdziel-
czości Polskiej uważają, że do naj-
ważniejszych zadań, które powin-
ny być realizowane przez wszystkie 
ogniwa polskiego ruchu spółdziel-
czego w latach 2009 - 2013 należą:

1. Podjęcie działań na rzecz odbu-
dowy i rozwoju form spółdzielczych we 
wszystkich dziedzinach życia społecz-
no-gospodarczego kraju. Oznacza to, 
że w ramach pluralizmu gospodarcze-
go spółdzielnie powinny dążyć do zago-
spodarowania nowych obszarów dzia-
łalności. Należeć do nich mogą m.in. 
szeroko pojęta opieka społeczna i zdro-
wotna, oświata i edukacja, lokalne prze-
twórstwo, usługi i ubezpieczenia.

2. Podjęcie działań zmierzających do 
zmiany niesprawiedliwego wizerunku 
spółdzielczości kształtowanego w spo-
sób szkodliwy przez nieprzychylne mu 
środowiska.

3. Dalszy rozwój zaplecza społecznego 
mający na celu przywracanie spółdziel-
niom ich charakteru konsumenckiego.

ciąg dalszy ze str. 3

ciąg dalszy ze str. 2
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4. Eliminacja z ruchu spółdzielcze-
go zjawisk patologicznych, rodzących 
konflikty w spółdzielniach, a będących 
rezultatem ograniczenia lub nie prze-
strzegania praw członków.

5. Podnoszenie efektywności ekono-
micznej spółdzielni m.in. poprzez szer-
sze stosowanie różnorodnych form no-
woczesnej przedsiębiorczości.

6. Intensyfikacja procesów szkolenia 
działaczy, pracowników, a w szczegól-
ności kadry kierowniczej spółdzielni.

7. Kontynuacja działań na rzecz roz-
woju ruchu spółdzielczego w obszarach 
wiejskich i małomiasteczkowych.

8. Jednoczenia wysiłków ekonomiczno-
-organizacyjnych spółdzielni dla rozwią-
zywania wspólnych problemów o pod-
stawowym, strategicznym znaczeniu 
w poszczególnych branżach spółdzielni 
i całej spółdzielczości.

9. Zbudowanie sprawnego systemu 
przepływu informacji o podstawowych 
problemach dotyczących działalności 
spółdzielni, związków i Krajowej Rady 
Spółdzielczej oraz systemów współ-
pracy z organami władzy i administra-
cji państwowej i terenowej.

10. Podjęcie wszelkich możliwych dzia-
łań przyczyniających się do rozwoju spół-
dzielczości uczniowskiej oraz kontynu-
owanie opieki poszczególnych spółdziel-
ni i organizacji spółdzielczych nad działa-
jącymi spółdzielniami uczniowskimi.

11. Otoczenie przez ruch spółdziel-
czy szczególną troską osób niepełno-
sprawnych, ludzi kultury ludowej oraz 
środowisk zagrożonych bezrobociem.

12. Przeciwdziałanie skutkom kry-
zysu finansowego i gospodarczego 
w spółdzielniach.

IV Kongres Spółdzielczości w tro-
sce o przyszłość polskiego ruchu spół-
dzielczego zwraca się do wszystkich 
członków i organizacji spółdzielczych 
o podjęcie wszelkich możliwych dzia-
łań zmierzających do realizacji zadań 
ustalonych przez Kongres. Pełna i po-
wszechna realizacja zadań przez spół-

dzielnie zapewni rozwój ruchowi spół-
dzielczemu w Polsce.

IV Kongres Spółdzielczości zobo-
wiązuje Zgromadzenie Ogólne i Za-
rząd Krajowej Rady Spółdzielczej do: 
inspirowania, organizowania i koordy-
nowania działań spółdzielni (organi-
zacji spółdzielczych) oraz udzielania 
wszelkiej możliwej pomocy podmiotom 
spółdzielczym realizującym określone 
przez Kongres zadania.

Biorąc powyższe pod uwagę IV Kon-
gres Spółdzielczości zobowiązuje 
Zgromadzenie Ogólne i Zarząd Krajo-
wej Rady Spółdzielczej do:

1. Sprawowania wiodącej roli w za-
kresie inicjowania i wdrażania w życie 
nowych rozwiązań legislacyjnych doty-
czących spółdzielczości.

2. Rozważenia, a następnie podjęcia 
działań zmierzających do opracowania 
ustawy o spółdzielniach z uwzględnie-
niem ich specyfiki i przedłożenia Parla-
mentowi Rzeczypospolitej Polskiej, ja-
ko inicjatywy obywatelskiej.

3. Zintensyfikowania działań na rzecz 
popularyzacji dorobku i problemów 
spółdzielczych szerszemu ogółowi spo-
łeczeństwa polskiego. Powinny temu 
służyć zarówno spółdzielcze tytuły wy-
dawnicze, jak też: internet, prasa, radio, 
telewizja - publiczna i komercyjna.

4. Dalszego propagowania tradycji 
polskiego ruchu spółdzielczego, jego 
dorobku teoretycznego, popularyza-
cja wybitnych organizatorów i działa-
czy spółdzielczych oraz zasłużonych 
spółdzielni.

5. Kontynuowania i rozwijania współ-
pracy z placówkami naukowymi i ludź-
mi nauki zajmujących się problematy-
ką spółdzielczą. Rozwój nowoczesnej 
spółdzielczości w Polsce jest niemoż-
liwy bez wsparcia placówek naukowo-
-badawczych.

6. Kontynuowania patronatu i udzie-
lania pomocy merytorycznej, organi-
zacyjnej, a w miarę możliwości, tak-
że pomocy materialnej spółdzielczości 
uczniowskiej - ruchowi spółdzielczemu, 
który w sposób praktyczny propaguje 
idee spółdzielczości wśród młodzieży.

7. Wspierania działań dotyczących 
przygotowania dla spółdzielczości rol-
niczej odrębnej normy ustawowej, któ-
ra powinna obejmować wszystkie bran-
że spółdzielcze z otoczenia rolnictwa.

8. Zaapelowania do rządu i parla-
mentu o pilne przywrócenie możliwo-
ści stosowania spółdzielczych praw 
do lokali oraz spółdzielczych form za-
rządzania zasobami mieszkaniowymi, 
zaś organom spółdzielni mieszkanio-
wych funkcjonowania na wspólnych, 
uniwersalnych zasadach - Prawa spół-
dzielczego.

9. Objęcia spółdzielczego ruchu sku-
teczną kontrolą merytoryczną i organi-
zacyjną – zaproponować zmianę prze-
pisów wprowadzających obligatoryjną 
przynależność spółdzielni do związku 
rewizyjnego.

10. Zobowiązania Zarządu Krajowej 
Rady Spółdzielczej do podjęcia zdecy-
dowanych działań w celu zwiększenia 
spółdzielniom dostępności do środków 
finansowych otrzymywanych z Unii 
Europejskiej.

11. Wykorzystania wszystkich do-
stępnych prawem środków dyscypli-
nujących podmioty spółdzielcze w wy-
pełnianiu dyspozycji ustawowych, 
zwłaszcza Prawa spółdzielczego. Do-
tyczy to przede wszystkim poddawania 
się okresowej ocenie lustracyjnej spół-
dzielni, publikowania podstawowych 
dokumentów (sprawozdań, bilansów, 
rachunków zysków i strat), wnoszenie 
przez spółdzielnie składek na realiza-
cję zadań statutowych.

Rozwój spółdzielczości jest nie tylko 
sprawą spółdzielców, ale również pań-
stwa odpowiedzialnego za rozwój spo-
łeczno-ekonomiczny kraju.

1. Dobrego ustawodawstwa, szanu-
jącego spółdzielczą autonomię i mię-
dzynarodowe zasady spółdzielcze.

2. Sprawiedliwego i równoprawne-
go traktowania w polityce kredytowej 
i podatkowej oraz zapewnienia równo-
prawnego dostępu do unijnych środ-
ków pomocowych.

3. Uwzględnienia społecznej roli spół-
dzielczości w rozwiązywaniu wielu pro-

blemów, jak np. zatrudnianie osób nie-
pełnosprawnych, organizowanie dzia-
łalności w zakresie opieki społecznej, 
zdrowotnej oraz rękodzieła ludowego 
i artystycznego. Wspierania inicjatyw 
związanych z tworzeniem nowych roz-
wiązań spółdzielczych w tym zakresie.

4. Uwzględnienia w programach 
i systemach edukacji zagadnień zwią-
zanych ze spółdzielczością.

Ponadto, IV Kongres Spółdzielczo-
ści zobowiązuje Zgromadzenie Ogól-
ne i Zarząd Krajowej Rady Spółdziel-
czej do przeanalizowania wszystkich 
wniosków i postulatów zgłoszonych na 
przedkongresowych zjazd oraz w toku 
obrad IV Kongresu, w celu ich realiza-
cji oraz przedstawienia sprawozdania 
z ich wykonania na V Kongresie Spół-
dzielczości.

Po IV 
Kongresie

Sekretarz IV Kongresu Spółdzielczości    Przewodniczący IV Kongresu Spółdzielczości

W kolejnych wydaniach „MS” przedstawimy przyjęty przez IV Kongres: Kodeks dobrych praktyk spółdzielczych.

IV Kongres Spółdzielczości Polskiej oczekuje od polityki państwa:
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- W wyniku ubiegłorocznych wy-
borów do samorządów osiedlowych 
w czterech Radach dokonano zmian 
na funkcji przewodniczącego. Pan rów-
nież należy do nowo wybranych. Jakie 
są Pana związki z RO „Młodych”?

Jerzy Kurzawa: W Radzie Osie-
dla „Młodych” działam już od kilku-
nastu lat. Jest to moja bodajże pią-
ta kadencja. Wieloletnie doświad-
czenie w pracy społecznej na rzecz 
mieszkańców SSM to kapitał, któ-
ry chciałbym wykorzystać do wy-
pracowania przez RO takiej meto-
dy działania, która pozwoliłaby na 
spełnienie oczekiwań mieszkańców 
w realizacji ich wniosków poprzez 
aktywną współpracę z Administra-
cją Osiedla i wspólne rozwiązywa-
nie bieżących problemów. Wcze-
śniej byłem przewodniczącym Ko-
misji GZM i wiceprzewodniczącym 
RO, co pozwoliło mi na zapoznanie 
się z problemami Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w sferze 
zarządzania substancją mieszka-
niową. Ponadto, zostałem wybrany 
do Rady Nadzorczej SSM, gdzie prze-
wodniczę Komisji ds. organizacyjno-
-samorządowych.

- Jaka powinna być rola Rady 
Osiedla?

- Moim zdaniem, stanowimy przede 
wszystkim pewien łącznik pomiędzy 
administracją a mieszkańcami osie-
dla. W ten sposób pojawia się szan-
sa na wspólne rozwiązywanie proble-
mów. W związku z tym przywiązujemy 
dużą wagę do kontaktu z mieszkańca-
mi, którzy mogą się do nas zgłaszać 
na dyżury RO odbywające się w każ-
dy poniedziałek w godz. 1600-1700. Na 
tych spotkaniach lokatorzy zgłaszają 
trudne dla nich do rozwiązania sprawy 
dotyczące różnego rodzaju awarii, na-
praw, remontów czy międzysąsiedz-
kich problemów.

- Jakie dla Rady Osiedla „Mło-
dych” jest najważniejsze w tej ka-
dencji zadanie do wykonania?

- Najważniejszym dla nas zadaniem 
jest dokładna analiza realizacji fun-
duszu remontowego. Aktualnie obo-
wiązująca ustawa o spółdzielniach 
mieszkaniowych w ścisły sposób pre-
cyzuje, w jaki sposób i na jakie ce-
le można przeznaczać środki finan-
sowe zgromadzone na tym funduszu. 
Szczególny nacisk chciałbym położyć 
na racjonalne wykorzystanie posiada-

nych środków finansowych będących 
w dyspozycji Administracji Osiedla. 
Tak, aby maksymalnie wykorzystać te 
pieniądze, gdyż podobnie jak na in-
nych osiedlach mieszkaniowych po-

trzeby remontowe są spore. Pomimo, 
że od wielu lat systematycznie remon-
tuje się budynki, liczba prac do wyko-
nania nadal jest spora.

- Wykonanie prac związanych 
z funduszem remontowym zawiera 
dziesiątki pozycji. Co dla Państwa 
jest priorytetem?

- Tegoroczny budżet remontowy po-
stanowiliśmy skonstruować w taki 
sposób, aby przeznaczyć możliwie jak 
największe środki finansowe na zwrot 
za wymianę okien. Jest to niebagatel-
na kwota, bo 360 tysięcy złotych. Ak-
tualnie realizujemy wnioski z 2003 
roku, a więc z okresu, gdy wpłynę-
ło od mieszkańców najwięcej tego ty-
pu podań. Następne lata nie zawiera-
ją już tylu wniosków. Ponadto, zauwa-
żamy, że nazwa osiedle „Młodych” to 
nie tylko nazwa, gdyż mieszka tu spo-
ra rzesza młodych małżeństw z mały-
mi dzieci. Ta sytuacja bardzo nas cie-
szy i chcemy stopniowo odbudowy-
wać place zabaw. Kilka lat temu mu-
sieliśmy zlikwidować urządzenia nie-
spełniające aktualnych wymogów. 
Obecnie zamierzamy zastąpić je no-
woczesnymi elementami zabawowy-
mi. Tak więc w tym roku powstanie 
nowy plac zabaw przy ul. ZHP i Zu-
brzyckiego podobny do tego, który już 
istnieje przy ul. Bohaterów Westerplat-
te 6-12. Powstanie on na styku czte-

rech nieruchomości, co umożliwia sfi-
nansowanie tego przedsięwzięcia ze 
środków na nich zgromadzonych. Po-
nadto, ważnym dla nas zadaniem jest 
kontynuowanie harmonogramu docie-

pleń. Prace te muszą być jeszcze 
wykonane na kilku budynkach przy 
ul. ZHP i al. Młodych. W sumie fun-
dusz remontowy na ten rok opie-
wa na kwotę 1,9 mln złotych. Są to 
niemałe pieniądze i musimy spra-
wować szczegółową kontrolę nad 
ich prawidłowym wydawaniem.

- Od kilku lat trwają prace przy-
gotowawcze do modernizacji tzw. 
placu pomnikowego. Na jakim 
etapie jest ten projekt?

- Niestety, aktualnie przepisy 
uniemożliwiają sfinansowanie tego 
projektu w taki sposób, aby środki 
finansowe pochodziły z budżetu re-
montowego całego osiedla. A koszt 
tej modernizacji jest wysoki, gdyż 
sięga kilkuset tysięcy złotych. Jego 
projekt był jakiś czas temu przed-
stawiany w gazecie „MS”. W związ-
ku z tym przynajmniej częściowo 

zamierzamy pozyskać fundusze z in-
nych źródeł. Można by wykorzystać 
do tego celu Miejski lub Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska. Liczy-
my też na to, że zapowiadane zmia-
ny legislacyjne w ustawie o spółdziel-
niach mieszkaniowych przyniosą takie 
rozwiązania, które ułatwią nam reali-
zację tego projektu.

- Poza działalnością społeczną na 
rzecz SSM pełni Pan funkcję radne-
go Rady Miasta. Gdzie upatruje pan 
możliwości wspólnego działania po-
między Spółdzielnią i Gminą, jeżeli 
chodzi o os. „Młodych”?

- Jednym z tych stycznych punktów 
jest właśnie plac pomnikowy, gdzie te-
reny miasta i Spółdzielni graniczą ze 
sobą. Ponadto, liczę na współpracę 
w zakresie przekazywania następnych 
odcinków dróg i chodników na osie-
dlu, które mają charakter miejski. Ma-
my też wiele interwencji od mieszkań-
ców w sprawie rozwiązania problemu 
parkowania samochodów przez osoby 
przybywające na imprezy do Centrum 
Kultury. W wielu przypadkach docho-
dzi do blokady miejsc postojowych na 
osiedlu. Uważam, że ten problem mu-
simy rozwiązać wspólnie z miastem, 
gdyż mieszkańcy nie chcą utrudniać 
parkowania gościom tej placówki, ale 
z drugiej strony dochodzi do paraliżu 

Mamy ustalone priorytety
Rozmawiamy z Jerzym Kurzawą, przewodniczącym Rady Osiedla „Młodych”
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tej części osiedla w czasie imprez or-
ganizowanych Centrum Kultury.

- Jakie jeszcze dostrzega Pan inne 
problemy do rozwiązania na osie-
dlu?

- Na pewno nadal trzeba czynić sta-
rania w celu poprawy stanu bezpie-
czeństwa na osiedlu. Chcielibyśmy 
nowo powstałe miejsca zabaw czy re-
kreacji obejmować stopniowo syste-
mem monitoringu. Zamierzamy też 
w tym roku przeprowadzić dokładną 

analizę miejsc parkingowych na osie-
dlu oraz nowych terenów, które nada-
wałyby się jeszcze na ten cel. Ma-
my świadomość, że samochodów bę-
dzie nadal przybywać i musimy robić 
wszystko, aby rozwiązać ten problem. 
Istnieje też szczególnie w okresie let-
nim duże zapotrzebowanie na organi-
zowanie różnego rodzaju form aktyw-
ności dla dzieci i młodzieży. Zastana-
wiamy się nad tym, jak to zrobić, gdyż 
osoba prowadząca takie zajęcia mu-

si posiadać odpowiednie uprawnienia. 
Może uda nam się nawiązać w tym 
celu bliższą współpracę z DK „Che-
mik”. Na zakończenie chciałbym pod-
kreślić dobrą współpracę z osiedlo-
wą administracją oraz władzami Spół-
dzielni, którą cechuje duża otwartość 
na zgłaszane przez nas problemy. 
Mam też nadzieję, że w tym roku ta 
współpraca będzie równie dobrze się 
układała.

- Dziękujemy za rozmowę.

Mamy ustalone priorytety

Współtwórz swój regulamin
żyję w wolnym kraju. A przecież każdy 
remont się kiedyś kończy i czy warto, 
nie bacząc na innych, wykonywać gło-
śne prace niemalże na okrągło od 8 do 
20… bo tak mi wolno!!! Jasne, że re-
montować i ulepszać własne gniazdko 
wolno i należy, ale czy koniecznym jest 
konfliktowanie się z sąsiadami? Czy 
warto tworzyć sobie wrogów i to w naj-
bliższym otoczeniu? Przecież nigdy nie 
wiadomo, czy za jakiś czas nie będzie-
my potrzebować sąsiedzkiej pomocy. 
A wystarczy odpowiednio wcześniej 
powiadomić najbliższych sąsiadów, że 
będzie się remontowało, że tym sa-
mym będzie głośno, że zamierzamy 
zaprosić znajomych i także będzie gło-
śniej niż zwykle – tylko i aż tyle. Ostat-
nio, w wydawanej w SM „FABUD” ga-
zecie, zauważyliśmy reprodukcję są-
siedzkiego zawiadomienia o planowa-
nym remoncie. Publikujemy je – patrz 
str. 2. To tylko tyle i aż tyle, i zachęca-
my do naśladownictwa.

Odrębną kwestią są nazbyt głośno 
bawiące się w mieszkaniach dzieci, 
a jeszcze inną psy zanieczyszczają-
ce odchodami piaskownice, chodni-
ki, trawniki, biegające samopas czy 
też wyjące po kilka godzin dziennie 
w oczekiwaniu na swego Pana. To 
właśnie te czworonogi, a właściwie to, 
co pozostawiają, najczęściej bywa po-
ruszanym problemem. Ale czy to pie-
sek jest winny? Przecież to człowiek 
go udomowił, a nie na odwrót, i to czło-
wiek za niego odpowiada, bo przecież 
też nie na odwrót.

Sporo problemów w naszych wza-
jemnych relacjach i obowiązkach wo-
bec siebie, jako mieszkańcach wywo-
łuje

utrzymanie czystości na klatce 
schodowej,

czyli części budynku użytkowanej 
wspólnie i siłą rzeczy wspólnie zabru-

dzanej, ot, chociażby ziemią nanoszo-
ną na butach. Jakże często ktoś się 
uchyla od sprzątania. Być może uwa-
ża, że jego buty są sterylne. Tak do-
brze jednak nie jest i dlatego w regula-
minie odpowiedni zapis. Są w nim i in-
ne, niektóre aż wstyd czytać, bo w nor-
malnej głowie się nie mieści, by wyrzu-
cać resztki, wylewać wodę przez okno 
czy balkon.

Szanowni P.T. Czytelnicy
Na kolejnych dwóch pełnych stro-

nach „MS” publikujemy projekt Re-
gulaminu porządku domowego. Za-
mieszczamy go, by poddać opraco-
wanie powszechnej konsultacji w ce-
lu ewentualnego wniesienia dodatko-
wych bądź doprecyzowania zapropo-
nowanych uregulowań odnoszących 
się między innymi do zasygnalizowa-
nych problemów, które są praktycz-
nie chlebem powszednim w budyn-
kach. Pomysłodawcą i gorącym orę-
downikiem takiej formy jego tworzenia 
jest Zbigniew Lekston, prezes SSM. 
Podczas posiedzenia Rady Nadzor-
czej akcentował wyraźnie, że jego zda-
niem jest to drugi w hierarchii – po Sta-
tucie – pod względem ważności doku-
ment w Spółdzielni i dlatego wpływ na 
jego ostateczny kształt winni mieć sa-
mi mieszkańcy, bo te zapisy wyłącznie 
ich dotyczą.

Apelujemy do wszystkich miesz-
kańców o przeanalizowanie projek-
tu i zgłaszanie swych uwag, wnio-
sków bądź gotowych kolejnych 
punktów.

Być może z chwilą, gdy sami aktyw-
nie włączymy się w redagowanie regu-
laminowych zapisów, będzie nam ła-
twiej w przyszłości ich przestrzegać. 
Być może łatwiej będzie w sytuacjach 
drażliwych powiedzieć komuś: Panie 
kolego, to jest mój regulamin, bo go 
współtworzyłem i Pan też mógł.

Wszak regulamin ten to nie szyka-
na, lecz

dokument, który nam ma służyć,
który ma określić wzajemne relacje 

i porządkować je po to, by żyło się ła-
twiej i przyjemniej oraz maksymalnie 
bezkonfliktowo. Być może chwila re-
fleksji nad proponowanymi uregulowa-
niami uzmysłowi wszystkim zamiesz-
kałym, że nasze zachowania w miesz-
kaniach pod wspólnym dachem muszą 
uwzględniać innych, że wspólny dach 
ma łączyć, a nie dzielić, że mamy pra-
wa, ale mamy i obowiązki. Ileż zbęd-
nych nerwów wywołuje uciążliwe po-
stępowanie innych, a przecież wystar-
czy odrobina wyrozumiałości, minimum 
tolerancji, że inni są obok nas i też ma-
ją swoje prawa, ale i obowiązki, któ-
re zawarte są w projekcie. Jean Paul 
Sartre swego czasu powiedział: Wol-
ność oznacza odpowiedzialność i dla-
tego tak wielu ludzi się jej boi, a wielki 
idealista Hegel stwierdził: Wolność to 
uświadomiona konieczność. Gdy głę-
biej zastanowimy się nad tymi słowa-
mi, to może inaczej spojrzymy na na-
szą rzeczywistość i dostrzeżemy w są-
siedzie przyjaciela, a nie wroga.

Przedłożony projekt jest
o nas i dla nas,

bo to my po uchwaleniu będzie-
my go musieli respektować. Wszel-
kie uwagi, propozycje prosimy zgła-
szać – najlepiej pisemnie – pocztą tra-
dycyjną na adres: SSM ul. Boh. We-
sterplatte 20 41-106 Siemianowice 
Śl.; elektroniczną na konta: redakcji 
„MS”: ssm@poczta.fm i Działu GZM: 
gzm@ssm.siemianowice.com

Każda propozycja będzie wnikliwie 
analizowana.

Stwórzmy wspólnie regulamin na 
miarę naszych oczekiwań. Regula-
min, który będziemy z szacunkiem 
respektować. Piotr Sowisło

ciąg dalszy 
ze str. 2
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PR
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§ 1
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o „użytkowniku lokalu” 

należy przez to rozumieć zarówno:
- użytkownika lokalu mieszkalnego,
- użytkownika lokalu użytkowego (w tym garażu),
- właściciela lokalu i najemcę, bez względu na fakt po-

siadania członkostwa Spółdzielni,
- inne osoby korzystające stale lub doraźnie z lokali.

2. Użytkownik lokalu jest obowiązany korzystać z lokalu 
w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

3. Użytkownik lokalu jest obowiązany korzystać z lokalu, 
budynku i jego otoczenia w zgodzie z dobrymi obyczaja-
mi i w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomo-
ści przez inne osoby.

§ 2
1. Użytkownik lokalu jest obowiązany dbać i chronić przed 

uszkodzeniem lub dewastacją nie tylko własny lokal, lecz 
również części budynku przeznaczone do wspólnego 
użytku oraz otoczenie budynku.

2. Obowiązkiem użytkownika lokalu jest natychmiastowe 
zgłoszenie w Administracji Osiedla zauważonych awa-
rii oraz uszkodzeń instalacji i urządzeń znajdujących się 
w budynku lub jego otoczeniu.

3. Klucze do pomieszczeń technicznych i innych zabezpie-
czeń urządzeń technicznych znajdują się w administra-
cji Osiedla.

4. W piwnicach i komórkach i innych pomieszczeniach zaj-
mowanych przez użytkownika nie wolno bez zgody Ad-
ministracji Osiedla oraz bez ustalenia zasad odpłatności 
za energię elektryczną instalować dodatkowego oświetle-
nia oraz jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elek-
tryczną.

§ 3
1. Użytkownik lokalu jest obowiązany do przestrzegania po-

rządku i czystości w klatce schodowej, korytarzu, piwnicy, 
pomieszczeniu zsypowym, w kabinie dźwigowej, pomiesz-
czeniach wspólnego użytku oraz na terenie Osiedla.

2. Użytkowników lokali zobowiązuje się do:
- mycia klatek schodowych i schodów,
- mycia drzwi windy na piętrach,
- mycia lamperii,
- mycia balustrad przy schodach,
- sprzątania swoich piwnic.

3. Dopuszcza się wewnętrzne uzgodnienia pomiędzy użyt-
kownikami co do terminów czynności określonych w pkt. 
2, jednakże nie mogą one w widoczny sposób niekorzyst-
nie wpływać na estetykę i porządek klatek schodowych. 
W przypadku braku takich uzgodnień Administracja Osie-
dla ma prawo wywiesić na tablicy ogłoszeń harmonogram 
regulujący sprzątanie klatek schodowych przez poszc-
zególnych użytkowników.

3. W przypadku uporczywego uchylania się któregoś z użyt-
kowników od obowiązków określonych w pkt. 2, po 
dwukrotnym pisemnym wezwaniu Administracji Osiedla, 
Spółdzielnia ma prawo zlecić wykonanie tych czynności 
firmie świadczącej tego typu usługi i obciążyć użytkowni-

ka poniesionymi kosztami.
3. Wyrzucanie przez okno lub balkon jakichkolwiek rzeczy 

lub wylewanie cieczy jest niedozwolone.
4. Śmieci i odpadki należy wynosić jedynie do pomieszczeń 

i urządzeń przeznaczonych do tego celu. 
5. Do zsypów nie wolno wlewać nieczystości płynnych oraz 

wrzucać przedmiotów, które mogą uszkodzić lub zapchać 
zsyp.

6. Do odpływu kanalizacyjnego nie wolno wrzucać przed-
miotów, które mogą go uszkodzić lub zapchać.

7. Odpady domowe wielkogabarytowe należy wystawiać 
w terminach i miejscach wskazanych przez Administra-
cję Osiedla.

8. Użytkownik lokalu obowiązany jest wywieźć gruz i inne 
pozostałości po robotach remontowych własnym stara-
niem i na własny koszt, w sposób uzgodniony z admini-
stracją Osiedla.

9. Niedozwolone jest przechowywanie na balkonach i log-
giach przedmiotów oszpecających wygląd budynku.

§ 4
Dokarmianie zwierząt dozwolone jest wyłącznie w miej-

scach do tego wyznaczonych.
Za miejsca niedozwolone uznaje się w szczególności:

- klatki schodowe,
- piwnice,
- balkony,
- loggie i parapety.

§ 5
Z pralni domowych i suszarni można korzystać na zasa-

dach określonych dla danego budynku przez Administra-
cję Osiedla.

§ 6
Z urządzeń dźwigowych (wind) należy korzystać zgodnie 

z obowiązującą instrukcją obsługi.
§ 7

Zabrania się wchodzenia na dach.
§ 8

1. Zabrania się, zabaw i gier na klatkach schodowych 
i w korytarzach.

2. W budynku, w którym jest portiernia – osoby niebędące 
użytkownikami lokali wchodzące do budynku mają obo-
wiązek zgłoszenia portierowi, do kogo się udają.

3. W budynku wyposażonym w domofon użytkownicy loka-
li obowiązani są do przestrzegania zasady nieotwierania 
drzwi osobom obcym.

4. Zabrania się przebywania bez uzasadnionej przyczyny 
osób trzecich w pomieszczeniach ogólnego użytku.

§ 9
1. Zabrania się wykonywania czynności, które mogą spo-

wodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnia-
nie prowadzenia działań ratowniczych lub ewakuacji, 
w szczególności pozostawiania rzeczy w korytarzach i na 
klatkach schodowych, a także blokowania dróg pożaro-
wych i ewakuacyjnych oraz dojść do klatek schodowych.

2. Niedozwolone jest przechowywanie materiałów łatwo-
palnych i niebezpiecznych:

Regulamin porządku domowego
dla użytkowników lokali Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

/PROJEKT/

Postanowienia regulaminu mają na celu dbałość o utrzymanie bezpieczeństwa, higieny i estetyki budynków, 
ich otoczenia oraz kształtowanie zasad zgodnego współżycia użytkowników lokali.
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- w korytarzach klatek schodowych,
- pomieszczeniach wspólnego użytku,
- korytarzach piwnicznych,
- piwnicach lokatorskich,
- balkonach i loggiach.

3. Użytkownik lokalu obowiązany jest zaznajomić się z in-
strukcją postępowania na wypadek pożaru i postępować 
zgodnie z nią.

§ 10 
1. Zabrania się rozpalania ognisk, grillowania na balkonie, 

loggii oraz na terenie bezpośredniego otoczenia budyn-
ku i w miejscach, gdzie takie działania będą uciążliwe dla 
mieszkańców.

2. Zabrania się, palenia tytoniu, spożywania napojów alko-
holowych oraz innych zabronionych używek w piwnicy, 
na strychu, w pralni, suszarni, klatce schodowej i w kabi-
nie dźwigu.

§ 11
1. W przypadku awarii wywołującej szkodę lub grożącej wywo-

łaniem szkody w lokalu użytkownik lokalu jest obowiązany 
do udostępnienia lokalu w celu usunięcia przyczyn awarii. 
W przypadku, gdy użytkownik odmawia udostępnienia lo-
kalu, Administracja ma prawo wejść do lokalu w obecności 
funkcjonariusza Policji lub Straży Miejskiej.

2. Jeżeli otwarcie lokalu, o którym mowa w ust. 1, nastąpi-
ło pod nieobecność użytkownika, Administracja Osiedla 
jest obowiązana usunąć awarię i zabezpieczyć lokal oraz 
znajdujące się w nim rzeczy w obecności funkcjonariusza 
Policji lub Straży Miejskiej. Z czynności tych sporządza 
się stosowny protokół.

§ 12
1. Od godz. 2200 do 600 użytkowników lokali obowiązuje za-

chowanie ciszy nocnej, a zwłaszcza:
a) ściszenie odbiorników radiowych i telewizyjnych,
b) zaniechanie głośnej gry na instrumentach, głośnego 

śpiewania, głośnych rozmów, korzystania z głośnych 
urządzeń gospodarstwa domowego itp.,

2. Wykonywanie głośnych prac w budynku zakłócających 
spokój innym użytkownikom (np. kucie, wiercenie, itp.) 
dopuszczalne jest w godzinach od 800 do 1900 codzien-
nie, z wyłączeniem niedziel i świąt uznanych za dni wolne 
od pracy. O planowanym terminie wykonywania tych prac 
użytkownik zobowiązany jest z odpowiednim wyprzedze-
niem powiadomić sąsiadów.

3. Trzepanie dywanów, pościeli i tym podobne może odbywać 
się w godzinach od 800 do 1900 codziennie z wyłączeniem 
niedziel i świąt uznanych za dni wolne od pracy. 

§ 13
1. Dopuszcza się posiadanie zwierząt domowych w budyn-

kach wielorodzinnych po zapewnieniu odpowiednich wa-
runków bezpieczeństwa i higieny, pod warunkiem, że nie 
powodują one nadmiernej uciążliwości dla współlokato-
rów. Przez zwierzęta domowe rozumie się zwierzęta tra-
dycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w mieszka-
niu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego to-
warzysza.

2. Zabrania się prowadzenia hodowli zwierząt w lokalach, 
pomieszczeniach do nich przynależnych i na terenie nie-
ruchomości wspólnej.

3. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do:
a) dbania, by zwierzęta nie zakłócały spokoju, nie sta-

nowiły zagrożenia oraz uciążliwości dla otoczenia,

b) niezwłocznego usuwania z klatki schodowej, windy 
i innych pomieszczeń budynku służących do wspól-
nego użytku oraz miejsc publicznych zanieczysz-
czeń i odchodów własnych zwierząt domowych,

c) wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu oraz 
zaopatrzenia psa w znaczek identyfikacyjny umiesz-
czony na obroży psa.

4. Zabrania się wyprowadzania psów i innych zwierząt 
w miejsca objęte zakazem wyprowadzania psów (pia-
skownice, place zabaw dla dzieci, boiska, kwietniki i fon-
tanny).

5. Osoby naruszające niniejsze postanowienia mogą być 
obciążane kosztami przywrócenia stanu higienicznego 
(np. wymiana piasku w piaskownicy).

§ 14
1. Wszelkie reklamy i szyldy mogą być instalowane po 

uprzednim uzyskaniu zgody Spółdzielni i ustaleniu zasad 
odpłatności.

2. Zabrania się umieszczania wszelkiego rodzaju ogłoszeń 
i informacji poza miejscami do tego celu wyznaczony-
mi. Ulotki i materiały reklamowe należy umieszczać wy-
łącznie w miejscach do tego przeznaczonych (skrzyn-
ki na reklamy).

§ 15
1. Na drogach wewnętrznych administrowanych przez Spół-

dzielnię obowiązują zasady poruszania się pojazdów 
i pieszych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

2. Użytkownicy pojazdów obowiązani są do przestrzegania 
znaków drogowych określających organizację ruchu we-
wnątrz osiedla.

3. Parkowanie samochodów na terenach wewnątrzosie-
dlowych poza obszarem jezdni jest dozwolone jedynie 
w miejscach do tego wyznaczonych.

4. Zabrania się długotrwałego parkowania na parkingach, 
drogach i innych terenach Spółdzielni pojazdów nieuży-
wanych i wycofanych z ruchu drogowego.

5. Zabrania się parkowania na parkingach i drogach osie-
dlowych samochodów ciężarowych, dostawczych lub po-
jazdów specjalnych.

6. Zabrania się mycia pojazdów na terenie osiedla – poza 
miejscami do tego przeznaczonymi (myjnia).

7. Dopuszcza się doraźne naprawy i regulacje związane 
z bieżącą eksploatacją pojazdu w obrębie nieruchomo-
ści, jeżeli czynności te nie powodują zanieczyszczenia 
wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów, a poza te-
renem nieruchomości - w przypadku uzasadnionych na-
praw spowodowanych awarią pojazdu uniemożliwiającą 
kontynuowanie jazdy.

§ 16
1. Użytkownik lokalu mając na względzie dbałość o es-

tetykę otoczenia budynku, może, po uzyskaniu zgo-
dy wszystkich mieszkańców klatki schodowej danego 
budynku, zagospodarować przylegający obszar o po-
wierzchni i charakterze zagospodarowania uzgodnionym 
z Administracją Osiedla.

2. Użytkownik, o którym mowa w pkt. 1 zobowiązany jest do 
utrzymywania zagospodarowanego terenu w należytym 
porządku i dbać o jego estetykę.

3. W przypadku naruszenia postanowień pkt. 1 i 2 administra-
cja jest uprawniona do wycofania zgody, a użytkownik ma 
obowiązek przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

Regulamin porządku domowego /PROJEKT/

ciąg dalszy na str. 10
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Osiedle „CHEMIK”
Data odczytu Budynek

23. 02. 2009 Walerego Wróblewskiego 43; 45

24. 02. 2009 Walerego Wróblewskiego 47; 49

25. 02. 2009 Niepodległości 60A, B, C

26. 02. 2009 Niepodległości 60D, E, F

18. 05. 2009 Alfonsa Zgrzebnioka 25; 27-29

19. 05. 2009 Alfonsa Zgrzebnioka 31-33; 35-37

20. 05. 2009 Alfonsa Zgrzebnioka 39-41; 43

21. 05. 2009 Alfonsa Zgrzebnioka 45; 47

22. 05. 2009 Alfonsa Zgrzebnioka 51

23. 05. 2009 A lfonsa Zgrzebnioka 52

25. 05. 2009 Alfonsa Zgrzebnioka 38-40

08. 06. 2009 Niepodległości 58

09. 06. 2009 Walerego Wróblewskiego 39-41

10. 06. 2009 Walerego Wróblewskiego 51-53

15. 06. 2009 W. Wróblewskiego 61A, B, C, D; 63A-F

16. 06. 2009 Walerego Wróblewskiego 63G, H, I

17. 06. 2009 Niepodległości 64A, B, C; 66A, B

18. 06. 2009 Niepodległości 66C-I

Osiedle „MICHAŁKOWICE”
Data odczytu Budynek

18. 05. 2009
Marii Dąbrowskiej 1;
Obrońców Warszawy 1

19. 05. 2009 Obrońców Warszawy 2, 9
20. 05. 2009 Walentego Fojkisa 3, 5

21. 05. 2009
Leona Kruczkowskiego 4, 6, 8; 
Władysława Sikorskiego 1;
Przyjaźni 48-50

22. 05. 2009 Przyjaźni 18-22; Kościelna 34
23. 05. 2009 Przyjaźni 52
25. 05. 2009 Kościelna 34; Przyjaźni 38-42

26. 05. 2009
Kościelna 36, 36A, 36B;
Przyjaźni 34-36

27. 05. 2009
Kościelna 36C, D, E, F;
Przyjaźni 24-26

28. 05. 2009 Przyjaźni 44-46
29. 05. 2009 Przyjaźni 8-10

Osiedle im. Juliana TUWIMA
Data odczytu Budynek
26. 05. 2009 Wojciecha Korfantego 3

27. 05. 2009 Wojciecha Korfantego 6; 7

28. 05. 2009 Wojciecha Korfantego 14; 15

29. 05. 2009 Wojciecha Korfantego 17

30. 05. 2009 Wojciecha Korfantego 10A, B

01. 06. 2009 Wojciecha Korfantego 10C; 16

08. 06. 2009 Leśna 13, 15

09. 06. 2009 Okrężna 1, 2

10. 06. 2009 Okrężna 3, 4

15. 06. 2009 Okrężna 5, 6

16. 06. 2009 Okrężna 7, 8

17. 06. 2009 Okrężna 13, 15

Osiedle „WĘZŁOWIEC”
Data odczytu Budynek
23. 02. 2009 Władysława Jagiełły 25A, B, C

24. 02. 2009 Władysława Jagiełły 25D; 27D, C

25. 02. 2009 Władysława Jagiełły 27A, B; 29A

26. 02. 2009
Jana Polaczka 2, 4;
Władysława Jagiełły 29B, C, D

27. 02. 2009 Jana Polaczka 6, 8;

08. 06. 2009 Władysława Jagiełły 31

09. 06. 2009 Władysława Jagiełły 33

10. 06. 2009 Władysława Jagiełły 35

15. 06. 2009 Władysława Jagiełły 37

16. 06. 2009 Władysława Jagiełły 39

17. 06. 2009 Władysława Jagiełły 41

Osiedle „CENTRUM”
Data odczytu Budynek

23. 02. 2009 Kolejowa 1, 2
24. 02. 2009 Kolejowa 3, 4
25. 02. 2009 Kolejowa 5, 6

18. 05. 2009 Karola Świerczewskiego 46

19. 05. 2009 Karola Świerczewskiego 48

20. 05. 2009 Karola Świerczewskiego 50

§ 17
Użytkownik lokalu ponosi pełną odpowiedzialność za szko-

dy wynikłe z nieprzestrzegania przez niego niniejszego regu-
laminu, w tym także za szkody wyrządzone przez jego dzieci 
i osoby pozostające pod opieką użytkownika.

§ 18
Przypadki nieprzestrzegania Regulaminu będą przed-

miotem mediacji prowadzonej przez Radę Osiedla oraz 
podstawą wszczęcia postępowania wewnątrzspółdziel-
czego o pozbawienie członkostwa lub kierowane do or-
ganów właściwych w sprawach wykroczeń.

§ 19
Pozostałe obowiązki użytkowników lokali określa Statut 

Spółdzielni oraz inne regulaminy SSM.

Regulamin porządku domowego dla użytkowników  
lokali Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej /PROJEKT/

ciąg dalszy 
ze str. 9

Czas na odczyty ZACHOWAJ HARMONOGRAM    ZACHOWAJ HARMONOGRAM

Harmonogram odczytu podzielników kosztów ogrzewania 
w przedstawionych w wykazie budynkach przeprowadzony 
zostanie w miesiącach luty, maj i czerwiec. Odczyty wyko-
nywane będą tylko w godzinach popołudniowych, po-
czątek ok. godz. 1600. Szczegółowe informacje znajdziecie 
Państwo na ogłoszeniach w gablotkach i na drzwiach wej-
ściowych do budynku. Przypominamy, że zgodnie z obo-

wiązującym regulaminem rozliczeń c.o. przewidziano 
jeden termin odczytu podstawowy oraz jeden dodatko-
wy. Po tym czasie nie będą organizowane żadne inne ter-
miny dla osób, które nie udostępniły mieszkań w obydwu 
wyznaczonych datach. Również reklamacje dotyczące roz-
liczenia ryczałtowego z powodu nieobecności lokatora nie 
będą uwzględniane.
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Wysypisko śmierdzi
Witam!

Chciałbym się dowiedzieć za Pań-
stwa pośrednictwem następujących 
rzeczy (które dotyczą całego osiedla):

- czy ktoś kontroluje i monitoruje stan 
wysypiska śmieci, z którego ostatnio 
bardzo często dochodzą na osiedle 
Bańgów nieprzyjemne zapachy?

- czy istnieje jakiś sposób na zakoń-
czenie tego problemu?

- czy nie zagraża to zdrowiu miesz-
kańców?

Z poważaniem
Michał P. (imię i nazwisko oraz adres 

email tylko do wiadomości redakcji)
ZARZĄD SSM: Pana pytania kieru-

jemy do Wydziału Ochrony Środo-
wiska UM z nadzieją, że odniesie się 
do obaw Czytelnika. 

Jestem „za”
- Popieram wniosek przełączenia na-

pięcia z 220 V na 24 V w pomiesz-
czeniach piwnicznych. Jak wiadomo, 
energia elektryczna jest coraz droż-
sza. Kiedyś w piwnicach było wiele 
nielegalnych klubów młodzieżowych, 
obecnie niektórzy lokatorzy mają tam 
podłączone lodówki, zamrażarki, itp. 
Inni z kolei urządzają sobie warsztat 
pracy, w którym korzystają z wierta-
rek, szlifierek. Wszystko to powoduje 
niezdrową atmosferę pomiędzy miesz-
kańcami, bo dlaczego jedni mają ko-
rzystać z prądu kosztem pozostałych 
osób. Uważam, że problem ten trzeba 
rozwiązać definitywnie, podobnie jak 
to uczyniły inne spółdzielnie w Siemia-
nowicach Śląskich czy Chorzowie – 
twierdzi spółdzielca z os. „Chemik”

B. J. (imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Pozytywnie ocenia-

my działania wszystkich administra-
cji osiedlowych dążących do zmia-
ny napięcia w instalacji elektrycz-
nej w piwnicach z 220 V na 24 V. 
Głównym założeniem wprowadzania 
zmian jest bowiem poprawa bezpie-
czeństwa mieszkańców oraz zmniej-
szenie zużycia energii.

Komuny Paryskiej 13 ma 50 lat
Warto naśladować

- Niedawno najstarszy spółdzielczy 
budynek SSM przy ul. Komuny Pary-
skiej 13 obchodził swoje 50-lecie. Do-
kładnie ta wyjątkowa rocznica przypa-
dła 17 stycznia br. Z tej okazji miesz-

kańcy tego bloku postanowili uczcić tę 
datę i spotkać się 1 lutego najpierw na 
mszy świętej w kościele Św. Krzyża, 

a później w restauracji „Merkury” na 
okolicznościowym poczęstunku. Uwa-
żam, że obchodzenie wspólnie przez 
lokatorów takich rocznic służy pogłę-
bieniu więzi międzysąsiedzkich – uwa-
ża Andrzej Jagiełło z os. „Centrum”.

ZARZĄD SSM: Z wielkim zain-
teresowanie przyjęliśmy informa-
cję mieszkańców budynku przy 
ul. Komuny Paryskiej 13 o sposo-
bie uczczenia tej wyjątkowej rocz-
nicy. Świadczy to o dużej integra-
cji mieszkańców budynku, która na 
pewno zasługuje na poparcie i po-
wszechne uznanie. Dodajmy, że od 
wielu lat lokatorzy tego domu da-
ją przykład innym mieszkańcom, jak 
powinno dbać się o swój budynek. 
Świadczy o tym wygląd klatki scho-
dowej oraz ogródek przydomowy.

Gratulujemy takiej rocznicy i zbu-
dowania tak trwałych międzysą-
siedzkich więzi.

Oklaski dla p. Przybyły 
i Janowskiego

- Co roku klatka schodowa z okazji 
świąt Bożego Narodzenia w budynku 
przy alei Młodych 13 jest przepięknie 
przystrojona. W budynku stoi udekoro-
wana choinka, oświetlona kolorowymi 
lampkami. Chciałam w imieniu wszyst-
kich lokatorów podziękować Henryko-
wi Przybyle i Piotrowi Janowskiemu 
za ich wyjątkowy wkład pracy. Od lat 
wszyscy czekamy na te dekoracje i do-
ceniamy ich trud – mówi pani Weroni-
ka Mały z os. „Młodych”

ZARZĄD SSM: W tym przypadku 
również składamy podziękowanie 
za wystrój klatki schodowej w okre-
sie świątecznym. Widać, że lokato-
rzy przywiązują wagę do dbania nie 
tylko o swoje mieszkanie, ale też 
o otoczenie, w którym mieszkają.

Wiemy, że wiele innych osób 
ma podobne podejście do dbania 
o swój budynek nie tylko przy okazji 
świąt, ale przez cały rok. Niestety, 
nadal jest sporo bloków mieszkal-
nych, w których lokatorzy nie trosz-

czą się o wspólne mienie i porzą-
dek. Jak zatem wynika z tych infor-
macji, wygląd klatek zależy przede 
wszystkim od osób zamieszkują-
cych w danych budynkach.

Liczymy, że te przykłady przyczy-
nią się do tego, że w naszych do-
mach będzie się mieszkać coraz 
przyjemniej i lepiej.

O żarówkach ostatni raz
Szanowni Państwo! Zostawmy już te-

mat nieszczęsnych piwnicznych żaró-
wek! Nie jest to dla mnie jakiś wielki 
problem, pojawił się temat i chciałem go 
poruszyć. Natomiast po ostatniej Pań-
stwa odpowiedzi zastanowiło mnie co 
innego. Jakżesz silna musi być pokusa 
manipulacji w dużych opiniotwórczych 
mediach, skoro stosuje ją mała osie-
dlowa gazetka! Ten wytłuszczony tytuł 
– nie przypominam sobie, bym tak ty-
tułował mojego maila, trzeba było pójść 
krok dalej i napisać, że „wręcz ucieszy-
ła mnie ta kradzież”. Mieszkam na Kor-
fantego już ponad 20 lat i nie sądzę, by-
śmy byli tutaj jakąś wyjątkową społecz-
nością, ale nigdy nie widziałem czy to 
na korytarzach, czy też w piwnicach po-
wykręcanych żarówek, co świadczyło-
by o tym, że ktoś je ukradł. I tylko w tym 
zakresie to mnie rozbawiło – podawa-
nie tego jako jednego z głównych ar-
gumentów. Rzuca się natomiast cał-
kowita ucieczka od meritum sprawy – 
całkowitego braku w niedalekiej per-
spektywie tradycyjnych żarówek. Zresz-
tą większość odpowiedzi jest zredago-
wana pod z góry założoną tezę, bardzo 
rzadko potraficie Państwo przyznać ra-
cję lokatorowi.

Pozdrawiam i zakończmy ten temat, 
bo to i tak do niczego nie prowadzi.

Od redakcji: Szanowny Panie Pio-
trze. Zgadzamy się z Panem, że pora 
zakończyć ten temat, tyle, że swy-
mi sugestiami wywołał nas Pan do 
odpowiedzi, bo każdy e-mail traktu-
jemy z należytym szacunkiem i do-
kładamy maksimum starań, by od-
powiedź była rzeczowa, a że nie za-
wsze odpowiada oczekiwaniom py-
tającego… no, cóż.

Po pierwsze. Każdy email, list, inter-
wencja telefoniczna otrzymuje jakiś od-
redakcyjny tytuł. Powodów jest kilka – 
jednym z nich rozbicie strony – łatwiej 
się czyta. Przypisany do materiału tytuł 

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

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

ciąg dalszy na str. 12
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REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

był de facto cytatem z Pana e-maila – 
proszę spojrzeć do tekstu (cztery linijki 
pod tytułem). My urwaliśmy jedynie sło-
wo „mnie” – więc jaka to manipulacja?

Po drugie. Cieszymy się, że w Pana 
budynku żarówek nikt nie kradnie i nie 
niszczy – ale my piszemy o całości za-
sobów i do całości odnosimy to, co by-
ło istotą, tj. zmiana napięcia, bo to jej 
dotyczył Pana pierwszy e-mail. Za-
rząd tylko przy okazji napomknął o ża-
rówkach i absolutnie nie były one na 
pierwszym planie odpowiedzi. Dokład-
nie fragment brzmiał: Niejako dodatko-
wą korzyścią jest wyeliminowanie pro-
cederu kradzieży żarówek z zamonto-
wanych w piwnicach opraw oświetle-
niowych. Swoją drogą wystarczy za-
pytać w ADM: czy i ile ich uzupełniają 
i z jakiego powodu. Wybaczy Pan, ale 
w drugim e-mailu to nie my skupiliśmy 
się na żarówkach i uciekliśmy od me-
ritum, tj. zmiany napięcia. Z informacji, 
jaką uzyskaliśmy w Zarządzie, wynika, 
że gdy faktycznie dojdzie do sytuacji, 
że tradycyjne żarówki znikną z rynku, 
to wdrożone zostaną inne rozwiązania 
w oparciu o 24 V.

Po trzecie. Ani jedna odpowiedź na 
łamach nie jest konstruowana pod ja-
kąkolwiek z góry założoną tezę… chy-
ba że za tezę (nazbyt to karkołomne) 
przyjmiemy argumenty. Strony „MS” 
– szczególnie w tej rubryce – aż roją 
się od przykładów przyznawania racji 
mieszkańcom, a bywa że i przeprosin.

Po czwarte. Wyrażamy odmienny 
pogląd i uważamy, że każde zagad-
nienie do czegoś prowadzi, jeżeli tylko 
chce się oddzielić własne emocje od 
racji i argumentów.

Problemy ze śniegiem 
Michałkowice i…

Witam
Mam pytanie do SSM: czy są ja-

kieś wytyczne dotyczące odśnieżania 
chodników. Mieszkam w Michałkowi-
cach na ul. Plater 21 i jeszcze tej zimy 
nie widziałam, aby nasz chodnik przed 
blokiem był odśnieżony, a tym bar-
dziej posypany solą i piaskiem.

Przypominam że zima jest już u nas 
od 2 tygodni i tylko cudem nie doszło 
do złamań podczas prób przejścia się 
chodnikiem. 

Proszę SSM o szybką interwencję 
w tej sprawie zanim dojdzie do jakie-
goś wypadku.

Lokatorka – (dane do wiad. red.)

ZARZĄD SSM: W zakresie podsta-
wowych obowiązków gospodarzy 
budynków znajduje się również, od-
śnieżanie. Zgodnie z wytycznymi… 
najpóźniej w ciągu 40 minut od wy-
stąpienia opadów (z wyłączeniem 
godzin nocnych) dozorca powinien 
przystąpić do odśnieżania, zdejmu-
jąc śnieg całkowicie z powierzch-
ni chodników z jednoczesnym po-
sypaniem piaskiem – jeżeli jest ta-
ka potrzeba. W naszej Spółdzielni, 
ze względu na ochronę środowiska 
i majątku – zieleń, urządzenia infra-

struktury podziemnej – nie stosu-
je się soli.

W Pani przypadku mamy do czy-
nienia z nieco inną sytuacją, gdyż 
przy budynku nie ma chodnika, a je-
go rolę pełni ciąg pieszojezdny nie-
należący do SSM, lecz do mia-
sta. Administracja osiedla, mając 
na względzie, że ten odcinek dro-
gi jest ujęty w dalszej kolejności od-
śnieżania, zobowiązuje się do sys-
tematycznego usuwania śniegu tak, 
by zapewnić maksimum komfortu 
w dojściu do budynków. W skutecz-
nym działaniu problemem mogą jed-
nak być parkujące tam samochody.

…Węzłowiec
Gdzie trzeba jeszcze zgłosić, aby od-

śnieżono alejki pomiędzy blokami przy 
ul. Jagiełły 35 i 37. Alejki są zasypane 
od kilku tygodni i jak do tej pory nikt się 
tym nie przejął, pomimo 2-krotnego te-
lefonicznego zgłaszania takiej potrzeby. 
W tym miejscu jest podjazd pod górę 
(jadąc do bloku Jagiełły 37-39).Samo-
chody podwoziem wyrównują powsta-
jące zaspy. Wąskie alejki w normalnych 
warunkach zmuszają kierowców do do-
konywania skomplikowanych manew-
rów, a w warunkach zimowych, jakie są 
obecnie, manewry samochodem grani-
czą z cudem. W takiej sytuacji jedynym 
wyjściem jest wycofanie się jednego 
z kierowców, co bywa niekiedy bardziej 
skomplikowane niż śnieżne zaspy.

Pozdrawiam Józef Durlak
ZARZĄD SSM: Na zgłoszony przez 

Pana problem administracja odpo-
wiedziała już e-mailem, gdyż zwrócił 
się Pan również do niej. Oczywiście 
uwaga Pana została przyjęta i wyda-
no odpowiednie decyzje.

Zróbcie porządek 
z psimi kupami 

i właścicielami psów
Witam.

Mieszkam na osiedlu Michałkowi-
ce od pond 30 lat. Plagą stały się tutaj 
psy i ich kupy, a raczej ich nieuprzejmi 
właściciele. Chodzą załatwiać ich po-
trzeby pod okna innych mieszkańców, 
z innych bloków na całkiem innych uli-
cach niż mieszkają. Właściciele psów 
są tutaj coraz bardziej złośliwi i wulgar-
ni w stosunku do osób, które zwracają 
im uwagę, że nie sprzątają po swoich 
pupilach, a pytani, dlaczego nie cho-
dzą załatwiać ich spraw pod swój blok 
i swoje okno, tylko zaśmiecają kupami 
trawnik pod oknami innych ludzi, po-
trafią odpowiedzieć: „zamknij się babo, 
bo ci okna powybijam”. CHAMSTWO 
I JESZCZE RAZ CHAMSTWO!!! Niech 
lepiej uważają, żeby im ktoś zębów nie 
wybił… jak się w końcu ktoś wściek-
nie. Nie ma gdzie wyjść z dzieckiem, 
bo wszędzie są kupy. W lato: kupa 
na kupie na trawie, a w zimę nie moż-
na z dzieckiem pobawić się na śnie-
gu! Kupy nawet można znaleźć na pla-
cach zabaw, to już jest szczyt bezczel-
ności. Pytam więc: gdzie jest Straż 
Miejska? Gdzie jest ktoś, kto zrobi 
w końcu z tym porządek? Dlacze-
go ci ludzie pozwalają sobie na ta-
kie bezczelne postępowanie? Cieka-
wi mnie fakt, czy ci ludzie płacą podat-
ki za psy i czy są w tej sprawie spraw-
dzani przez właściwe organy. Jakby je-
den z drugim dostał karę za niepłace-
nie podatków lub mandat za zaśmie-
canie trawników i chodników, to może 
pomyślałby w końcu o kulturalnym za-
łatwianiu potrzeb swoich pupili! A je-
żeli ktoś nie może podołać zadaniom 
związanym z utrzymaniem psa, to na 
drugi raz niech się dobrze zastano-
wi nad tym, czy w ogóle jest sens ku-
powania psa. To jest jednak odpowie-
dzialność.

Dlaczego jadąc do innych krajów, 
mogą się podporządkować ładowi, jaki 
tam panuje, a tutaj, „w domu” zaśmie-
cają swoje własne podwórka. Przez 
takich ludzi niedługo będziemy miesz-
kać między samymi kupami. A może 
wysypisko śmieci zrobić na osiedlu, 
bo właściwie to na to samo wyjdzie, 
co za różnica, czy będziemy mieszkać 
między kupami, czy między śmiecia-
mi, jedno i drugie śmierdzi i paskud-
nie wygląda.

ciąg dalszy ze str. 11

ciąg dalszy na str. 18
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Nie raz pisaliśmy, że z kropli powsta-
je rzeka, by w końcu przeobrazić się 
w morze, ocean. Podobnie jest z na-
szymi pieniędzmi. Z groszy składają 
się złotówki by przekształcić się w set-
ki, tysiące, setki tysięcy. To jest nor-
malne i jest jak najbardziej do przyję-
cia gdyby nie to, że te z trudem gro-
madzone grosze zamienione w tysiące 
złotych wyrzucane są bezpowrotnie na 
likwidację zbędnych zniszczeń.

Nic też dziwnego, że gdy rozma-
wia się z ludźmi przyjeżdżającymi do 
nas w odwiedziny, to z jednej strony 
chwalą odnowione elewacje i mówią, 
że u nich się tyle nie robi, a z drugiej 
zdegustowani zauważają: Czy wam 
nie przeszkadza, że macie bazgro-
ły na nowych elewacjach i mieszkacie 
w takim otoczeniu? Czy nikt u was nie 
sprząta i nie usuwa pseudomalowideł 
i czy nie żal Wam pieniędzy na likwi-
dowanie idiotycznych bohomazów, na-
prawianie rzeczy, które mogłyby dłu-
go służyć, gdyby nie zajął się nimi ja-
kiś osiłek?

Jak wtedy wyjaśnić, że na bieżą-
co administracje starają się likwidować 
te wszelkie szkaradzieństwa, napra-

wiać zniszczenia... ale nie nadążają, bo 
w miejscu zlikwidowanych pojawiają się 
błyskawicznie nowe? Jak wyjaśnić, że 
dla kaprysu ktoś podcina drzewa, czy 
np. wyrywa kostkę brukową? To są

niewytłumaczalne zachowania
i baaardzo daleko odbiegające od 

normalności, bo gdy tylko próbuje się 
coś powiedzieć, to riposta jest natych-

miastowa: A co wy robicie, by prze-
ciwdziałać dewastacjom, bo sama 
policja czy straż miejska nic nie 
wskórają, jeżeli otoczenie nie reagu-
je!!! Przecież to niemożliwe, że nikt 
nic nie widzi i nie słyszy.

Wtedy, no cóż, uszy po sobie i prze-
mykamy się do naszych „pałaców” 
przez klatki schodowe wyglądają-
ce często jak po wojnie. Mój dom 
jest przecież moim zamkiem, a że za 
drzwiami rzeczywistość skrzeczy... to 
przecież nie moja wina i na pewno nie 
moich dzieci. To są aniołki!!! Smutne, 
prawdziwe czy normalne – wątpimy.

Jakby na potwierdzenie
z nadejściem odwilży

ze swych „pałaców” wychylili się i na-
deszli grafficiarze. Gdy był mróz sie-

dzieli w swych „pałaco-norkach”. Kie-
dy więc nadejdzie czas, gdy skoń-

czy się bezkarność tych młodych lu-
dzi, ozdabiających wątpliwej jakości 
malunkami i napisami ściany domów, 
lamperie i wszystko, co tylko się da 
upaprać. Kiedy złapani „malarze” za-
płacą za szkody, jakie wyrządzają na 
wspólnym, spółdzielczym majątku, któ-
ry tworzy się z wysupływanych z na-
szych kieszeni groszy? Odpowiedzi 
poszukajmy w sobie, bo ci pacykarze 
nie działają w próżni i wiedzą, że my 
nie lubimy reagować wtedy, gdy to jest 
niezbędne i gdy są dosłownie na wi-
delcu. Wiedzą też, że później potrafi-
my się mądrzyć i dowodzić, czego to 
nie trzeba zrobić, by ich wyłapać i uka-
rać. Wiedzą i śmieją się.

Minione dni były raczej spokoj-
ne. Jednak na pierwszy plan wy-
sunęły się ogromne bohomazy ja-
kimi upstrzono ściany budynków 
przy Okrężnej 6, 15 i garaży na  
os. „Tuwima”

Z kolei na innych osiedlach  
zanotowano:
„MŁODYCH”

- Plac Skrzeka i Wójcika 6A – wy-
rwano i połamano panel z windy.

„WĘZŁOWIEC”
- ul. Władysława Jagiełły 13A – wy-

bito szybę w drugich drzwiach w klatce 
schodowej;

- ul. Wł. Jagiełły 27D, ul. Grun-
waldzka 2A, 4A – zniszczono skrzyn-
ki na reklamy.

Powie ktoś tylko tyle?
My sądzimy, że aż tyle i o tyle za 

dużo.
 Piotr Sowisło

D e w a s t a c j e  
- n i s z czy  k i l ku… p łac imy  wszyscy

Bazgroły na ścianach, wyrywane instalacje elektryczne i czujniki ruchu, wybijane szyby, rozwieszane gdzie się 
da reklamowe ulotki, łamane ławki, niszczone drzwi, windy, skrzynki na reklamy to smutny obraz naszej rze-

czywistości. Te, jak i dziesiątki innych przykładów, negatywnie odbijają się nie tylko na stanie naszych finansów, 
ale przede wszystkim na postrzeganiu przez innych naszego domu, osiedla, miasta.

Hartowana szyba w drzwiach do 
budynku przy ul. Wł. Jagiełły 41D 
nie wytrzymała ciosów wandali.

s-142/2-09
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Do odparcia ataku zimy 
od wielu tygodni przygoto-
wywały się przede wszyst-
kim osiedlowe administra-

cje. Odpierały go dzielnie 
dozorczynie, które
codziennie od wczesnych 

godzin
rannych odśnieżały chod-

niki i posypywały je pia-
skiem Ich intensywna pra-
ca przyniosła efekty, gdyż 
pracownicy Spółdzielni nie 
odnotowali większych skarg 
na utrudnienia w porusza-
niu się po osiedlowych trak-
tach. Na szczęście opady 
śniegu nie były zbyt obfite 
i długotrwałe. Nasza Spół-
dzielnia nie posiada własne-

go sprzętu do odśnieżania, 
więc w takich przypadkach 
musi zlecać te prace specja-
listycznym firmom.

Póki co, kapryśna aura nie 

spowodowała poważniej-
szych zniszczeń. Dział tech-
niczny zanotował pojedyn-
cze zgłoszenia od lokatorów 

dotyczące przecieku z po-
wodu powstałych nieszczel-
ności w dachach.
Równie dobrze spisuje się

instalacja centralnego 
ogrzewania, gdyż do tej po-
ry nie zdarzyła się żadna 
poważniejsza awaria ani na 
sieci doprowadzającej cie-
pło do budynków, ani na 
instalacjach wewnętrznych. 
Jedynie na początku stycz-
nia PEC Katowice – Zakład 
Cieplny Centrum – poinfor-
mował o poważnej awarii 
wentylatora ciągu w źró-

dle ciepła, tj. Ciepłowni 
„Siemianowice”, co spo-
wodowało zaniżenie tem-
peratury wody grzew-
czej, a tym samym mo-

gło wystąpić niedogrzanie 
mieszkań. PEC zadeklaro-
wał, że dla zminimalizo-
wania skutków awarii po-
dejmie starania przełącze-
nia części systemu Cie-
płowni „Siemianowice” 
w zasięg Elektrociepłow-
ni „Katowice”. Dwa dni 
później wszystko wróciło 
do normy, a skutki awa-
rii były dla mieszkańców 
właściwie nieodczuwalne. 

Oby tak było do końca se-
zonu grzewczego. Co praw-
da synoptycy zwiastują nam 
wcześniejsze nadejście wio-
sny, jednak dział techniczny 
SSM na bieżąco kontroluje 
stan budynków i przyległych 
terenów. Lepiej dmuchać na 
zimne, niż potem być zasko-
czonym nieprzewidywalny-
mi do końca skutkami kapry-
śnej aury.

Na osiedlu im. Juliana 
Tuwima najbardziej newral-
gicznymi punktami do od-
śnieżania są drogi przy wjeź-
dzie na osiedle od ul. Ja-
na Kapicy - obok hydroforni 
oraz w pobliżu marketu „Bie-
dronka”. W pracach tych po-
magają też osoby posiadają-
ce zasądzone wyroki karne.

Natomiast na osiedlu 
„Centrum” najtrudniej od-
śnieża się chodniki na ul. Ry-
szarda Gansińca, gdyż spo-
ra ich ilość powoduje, że do-
zorcy muszą podejmować 
decyzje, które mają być ob-
jęte ich pracą w pierwszej 
kolejności.

Prawdopodobnie położe-
nie II części osiedla „Wę-
złowiec” powoduje, że zwy-
kle w tym rejonie znajdu-
je się znacznie więcej śnie-
gu i związku z tym admini-
stracja przeważnie od tych 
miejsc rozpoczyna odśnie-
żanie. Warto podkreślić, że 
mieszkańcy w momentach 
największych opadów śnie-
gu są w stałym kontakcie 
ze swoimi administracjami, 

przekazując drogą e-mailo-
wą lub telefonicznie swoje 
uwagi i prośby.

Ponadto, tegoroczna zima 
charakteryzuje się

nagłymi zmianami 
w pogodzie

i gdy wszystko wskazuje 
na to, że przez jakiś czas 
będziemy się cieszyć uro-
kami zimy, to w krótkim cza-
sie temperatura potrafi pod-
skoczyć o kilkanaście stop-
ni. Chodniki i drogi zamie-
niają się wtedy w rwące po-
toki, a woda leje się z nieba 
i potrafi tryskać spod kół sa-
mochodów. Zwłaszcza wte-
dy jest zalecane zachowa-
nie szczególnej ostrożności 
przy poruszaniu się, gdyż 
łatwo o upadek i kontuzję, 

Posypało i zawiało
Pod koniec grudnia ub. r. zima pokazała się w pełnej krasie. Błoto pośniegowe na 

drogach, śnieg na chodnikach, zasypane przejścia. Tego można było się spodzie-
wać. Mimo, że synoptycy ostrzegali i zapowiadali obfite opady śniegu, to zima w pierw-
szych dniach jak zawsze zaskoczyła służby, które mają odpowiadać za zimowe odśnie-
żanie dróg. Radość sprawiła chyba wyłącznie tym, którzy na białe szaleństwo od daw-
na czekali z utęsknieniem. Dzieci, co całkowicie zrozumiałe, z wielką frajdą rozpoczęły 
wojny na kule śniegowe, lepiły bałwanki i oddawały się jeździe na sankach.

Regulamin porządku domowego – to Twój regulamin - czyt. str. 7-8

Pługi były potrzebne.

 Śniegu niby nie było zbyt wiele… a jednak.

Błyskawicznie zmieniająca się aura spowodowała, że 
po kilku dniach miotły zastąpiły łopaty do śniegu.
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Ferie zimowe dają się 
lubić. Najbardziej jed-

nak czekają na nie dzie-
ci i uczniowie, gdyż… ma-
ją wolne.

Najlepiej wtedy pojechać 
w góry, skorzystać z prze-
pięknych stoków narciar-
skich czy podczas nadmor-
skich spacerów nawdychać 
się jodu. Niestety, nie każdy 
rodzic może sobie pozwo-
lić na zapewnienie takich zi-
mowych wakacji dla swojej 
pociechy. Jednak nie warto 
się tym specjalnie przejmo-
wać, gdyż w mieście moż-
na równie ciekawie spędzić 

czas. A rozrywek jest sporo, 
szczególnie dla tych dzie-
ci, które postanowiły nie nu-
dzić się w domu i przyjść na 

półkolonie do Domu Kultury 
„Chemik”. Jak co roku atrak-
cji tutaj nie brakuje, a reno-
ma jaką cieszy się ta for-
ma wypoczynku i zapewnie-
nia bezpiecznego spędze-
nia czasu od dawna powo-
dują, że chętnych nie bra-
kuje.

W tym roku na półkolonie 
zapisało się ponad 60. dzie-
ci, które już w pierwszym 
dniu zjawiły się niemalże 
w komplecie. Część z nich 
została jednak w domu ze 
względu na różne drobne in-
fekcje, ale przez swoich ko-
legów informowały, że dołą-

czą do grupy, jak tylko bę-
dzie to możliwe.

- Uczestniczyłem w letnich 
zajęciach i wtedy mi się po-

dobało. O feriach w „Chemi-
ku” dowiedziałem się od mo-
jej mamy. Cieszę się, że tu 
przyszedłem, bo już pierw-

szego dnia spotkałem kole-
gów z wakacji, m.in. Oskara 
– twierdzi 8-letni Oskar La-
nuszny.

Nad opieką i bezpieczeń-
stwem dzieci czuwa czwór-
ka wychowawców. Ale w or-
ganizację zajęć włączyła się 
siemianowicka Liga Obro-
ny Kraju oraz Zarząd Miej-
ski Towarzystwa Krzewie-
nia Kultury Fizycznej, które 
przygotowały różne atrakcje 
na aktywne spędzenie cza-
su przez dzieci.

- Mamy przygotowany pro-
gram na każdy dzień półko-
lonii. Będą wyjścia na pły-

walnię, do kina i wyciecz-
ki w góry. Nie zapomnieli-
śmy też o starszej młodzie-
ży, dla której w godzinach 

popołudniowych udostęp-
niamy nasze pomieszcze-
nia, gdzie można zagrać 
w bilard, tenis stołowy – mó-
wi Zbigniew Krupski, szef 
DK „Chemik”, który od wielu 
lat organizuje letni i zimowy 
wypoczynek dla dzieci.

Dodajmy, że w godzinach 
popołudniowych dzieci z naj-
uboższych rodzin będą przy-
chodzić tutaj na bezpłatne 
posiłki i przy okazji skorzy-
stają z różnych możliwości 
spędzenia wolnego czasu.

Szerszą relację z półkolo-
nii przedstawimy w marco-
wym wydaniu „MS”.  mig

bo pod strumieniami wody 
może kryć się zlodowacia-
ły śnieg.

Pamiętajmy też, że gwał-
towne skoki temperatury po-
między mroźnymi nocami 
a cieplejszymi dniami mogą 
doprowadzić do

pojawienia się sopli
na dachach budynków. 

Co prawda są one syste-
matycznie likwidowane, ale 
pojawiają się błyskawicznie 
więc ostrożności nigdy nie 
za wiele i dlatego idąc chod-
nikiem, warto zerknąć w gó-
rę, by uniknąć niebezpie-
czeństwa uderzenia nimi.

Wyjeżdżając autem w dro-
gę w czasie zimy, należy 
pamiętać o stanie opon sa-
mochodowych, który zale-

ży nie od opadów, a od tem-
peratury. Zdarza się też, że 

część kierowców zostaje 
zmuszonych do naprawie-
nia pojazdu po przejecha-
niu paru metrów, zatrzymu-
jąc go w samym centrum ru-

chu. Warto więc pamiętać 
o sprawdzeniu hamulców, 

wycieraczek, stanu akumu-
latora i płynu chłodzącego.

Kolejną ważną kwestią
są miejsca parkingowe.
Gdy przeczytamy na ta-

blicy ogłoszeń informację 
o odśnieżaniu, postarajmy 
się zaparkować nasz sa-
mochód gdzie indziej. W in-
nym przypadku specjali-
styczny sprzęt nie ma szans 
na dokładne usunięcie śnie-
gu, a jednocześnie spowal-
nia, bądź uniemożliwia pra-
cę maszyn. Zbędnym jest 
dodanie, że karoserie na-
szych pojazdów są bardziej 
narażone na poważniejsze 
uszkodzenia lub co najmniej 
porysowanie. Natomiast pie-
si przy niskich temperatu-
rach poniżej 10 st. mogą li-
czyć na ogrzanie się przy 
popularnych koksiakach 
ustawianych w pobliżu głów-
nych przystanków autobu-
sowych.                       mig

Uwaga na sople!!!

Ferie w Domu Kultury „Chemik”
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Jedynie, co na szczęście dla za-
mieszkałych zdarza się rzadko, ekipy 
grzebiące w ziemi, nawet w trzaskają-
ce mrozy, widujemy podczas usuwa-
nia awarii. Taki obrazek, na początku 
stycznia, mogli poobserwować miesz-
kańcy budynku przy ul. Grunwaldzkiej 
3B na osiedlu „Węzłowiec” gdzie ekipy 

RPWiK z powodu silnego mrozu miały 
nie małe trudności z usunięciem awa-
rii wodociągu. Uporano się z nią i woda 
ponownie pojawiła się w kranach.

To jednak są sporadyczne przypad-
ki. Zdarza się natomiast, że mimo ka-
lendarzowej zimy wykonuje się prace, 
które przypisane są do cieplejszych 

miesięcy. Nowe technologie, a bywa, 
że i łaskawość aury, sprzyjają takim 
robotom. Nie dziwmy się więc, gdy wi-
dzimy:

- krzątających się na dachach pra-
cowników usuwających jakiś drobny 
przeciek np. było tak w budynku przy 
ul. Ryszarda Gansińca 8 (os. „Cen-
trum”),

- murarzy stawiających nowe ścian-
ki i likwidujących starą, mocno prze-
szkloną, stolarkę na klatkach schodo-
wych np. w budynku przy ul. Komu-

ny Paryskiej 1 – również na osiedlu 
„Centrum”,

- modernizujących wejścia do do-
mów, jak np. na osiedlu „Chemik” 
w budynku przy ul. Niepodległości 
57-59 – klatka 59a,

- ekip wymieniających na os. „Bań-
gów” drzwi wejściowe (6 sztuk) do bu-

dynków przy ul. Marii Skłodowskiej-
-Curie 69A-75,

- speców w ramach prac moderniza-
cyjnych kotwiących dodatkowo płyty 
elewacyjne budynku Marii Skłodow-
skiej-Curie 43-45 i ścianę szczytową 
budynku przy Władysława Reymonta 
10 – także na os. „Bańgów”.

Te widoczki to rzadkość, stąd też 
o wiele częściej zauważymy ekipy 
krzątające się na korytarzach, w piwni-
cach. Tak było m.in. przy Grunwaldz-
kiej 2A-D, gdzie trwały prace przygo-
towawcze do malowania klatek scho-
dowych – modernizowano oświetlenie 
klatek i zakładano czujniki ruchu i czuj-
niki zmierzchowe. Podobne roboty wy-
konywano przy Gansińca 8.

Odrębną kategoria tych prac jest wy-
miana dotychczasowych skrzynek na 
listy na tzw. euroskrzynki umożliwiają-

ce dostarczanie poczty nie tylko przez 
Pocztę Polską.

Obowiązek tej wymiany, wprowa-
dzony specjalną ustawą, nałożył na 
wszystkich użytkowników wprowadze-
nie na własny koszt odmiennych od 
używanych przez lata skrzynek.

Systematycznie więc są one wymie-
niane i na niektórych osiedlach pra-
ce te zakończono definitywnie. I tak 
w budynkach ul. Władysława Jagieł-
ły 25 do 33 założono ostatnie na os. 
Węzłowiec euroskrzynki. Prace te roz-

łożono w czasie na trzy lata. Również 
na osiedlu „Centrum” euroskrzynki sa 
już we wszystkich domach. Jak nam 
powiedziano tylko w sporadycznych 
przypadkach udało się zakryć nowy-
mi skrzynkami miejsca na ścianach po 
zdemontowanych dotychczasowych. 
Tak więc niemal każda wymiana po-

ciągała za sobą konieczność naprawy 
(uzupełniania ubytków w tynku) i malo-
wania fragmentów ścian.

Niezależnie od tych widocznych 
działań na wszystkich osiedlach trwa-
ją przygotowania do rozpoczęcia no-
wego sezonu remontowego. A że zbli-
ża się on milowymi krokami świad-
czy chociażby to, że dni mamy coraz 
dłuższe i ani się obejrzymy jak zawi-
ta wiosna. Której przyjścia oczekuje-
my, a którą my wyprzedzamy zdjęcia-
mi wiosennych kwiatków. pes

Mimo silnego mrozu musiano uporać się z awarią. Kotwy wzmocnią elewacyjne płyty.

Regulamin porządku domowego – to Twój regulamin - czyt. str. 7-8

Nowe oblicze wejścia  
do klatki schodowej Niepodległości 59a. Byle do wiosny…

Remonty zimową porą
Zima nie sprzyja pracom remontowym, a szczególnie tym, których wykona-

nie realizowane jest pod gołym niebem. Stąd też podczas tej pory roku do-
minują roboty wewnątrz budynków.



17MOJA SPÓŁDZIELNIA 2/2009

s-
16

7/
12

-0
8



18 MOJA SPÓŁDZIELNIA 2/2009

Proszę o pozytywne załatwienie tej 
sprawy bo naprawdę przekracza to już 
wszelkie granice kultury tych ludzi.

PS Proszę o wydrukowanie w gazet-
ce SSM.

Dziękuję: brat…@poczta.fm
ZARZĄD SSM: Poruszony przez 

Panią problem od dłuższego już cza-
su znajduje się w centrum uwagi za-
równo mieszkańców, jak i władz 
SSM i jest przedmiotem rozlicznych 
wystąpień i różnorakich przedsię-
wzięć. Redakcja „MS” i Zarząd Spół-
dzielni od dobrych kilku lat prowa-
dzą systematycznie działania na 
rzecz minimalizowania i likwidowa-
nia zwierzęcych – głównie psich – 
odchodów. Niestety, prowadzone ak-
cje nie doprowadziły do całkowitego 
wyeliminowania tego przykrego zja-
wiska mimo zauważalnego postępu 
w zachowaniach właścicieli czworo-
nogów. Przykre, że zwracając uwagę 
na ewidentne złe postępowanie in-
nych zamieszkałych, jest Pani stra-
szona i obrzucana wyzwiskami.

Mamy nadzieję, i liczymy na to, iż 
Pani e-mail zmusi do refleksji nie-
stosownie zachowujących się wła-
ścicieli psów, że zaczną oni reago-
wać na słuszne uwagi innych za-
mieszkałych i w efekcie sprzątać to, 
co ich pupile pozostawiają. Jedno-
cześnie apelujemy do służb odpo-
wiedzialnych za przestrzeganie po-
rządku o zwracanie baczniejszej 
uwagi na spacerujących z pieska-
mi, a szczególnie na to, czy usuwają 
oni „szczęście” pozostawione przez 
swych podopiecznych.

Kredyt raz jeszcze
Witam ponownie!
W ostatniej gazetce SSM umieścili-

ście państwo odpowiedź na mój pro-
blem dotyczący nowej inwestycji na 
osiedlu Węzłowiec. Niestety, autor 
tej odpowiedzi ma problem ze zrozu-
mieniem treści zgłoszonego przeze 
mnie problemu. Dlatego wyjaśniam, że 
nie chodzi mi o umowę kredytowania 
między spółdzielnią a bankiem, tylko 
o umowę kredytowania między przy-
szłym lokatorem a spółdzielnią. „Na 
ślepo” to klient podpisuje umowę kre-
dytowania ze spółdzielnią, ponieważ 
nie zna żadnych parametrów kredytu. 
Klient wie tylko, że będzie spłacać kre-

dyt 60% wartości nieruchomości i to aż 
na 30 lat. A gdzie są pozostałe para-
metry takie, jak: oprocentowanie, mar-

ża i inne opłaty bankowe, a może na-
wet spółdzielcze. Tego niestety w umo-
wie nie ma, a wg mnie powinno być. 
Uważam również, że klient indywidu-
alny (np. młode małżeństwo) może do-
stać korzystniejszy kredyt niż ten, który 
został przydzielony spółdzielni, ponie-
waż młode małżeństwo może skorzy-
stać z dopłat 50% odsetek przez pań-
stwo. Proszę o odpowiedź na łamach 
najbliższej gazetki SSM.

 Darek
ZARZĄD SSM: Przystąpienie, 

wraz z Siemianowicką Spółdzielnią 
Mieszkaniową, do budowy i finanso-
wania mieszkań na os. „Węzłowiec” 
na zasadach określonych przez Za-
rząd SSM jest dobrowolne i albo 
ktoś te założenia akceptuje, albo re-
zygnuje z uzyskania mieszkania na 
tak określonych i naszym zdaniem 
korzystnych warunkach. W odpo-
wiedzi zamieszczonej w ubiegłym 
wydaniu „MS” wyraźnie zaznaczy-
liśmy, że istnieje możliwość wcze-
śniejszej spłaty zaciągniętego kre-
dytu zarówno przez Spółdzielnię, 
jak i osoby zamierzające uczestni-
czyć w przedsięwzięciu. Warunki te 
mogą być przedmiotem odrębnej 
umowy pomiędzy Spółdzielnią a za-
interesowanym.

Od redakcji: Zamykamy kwestię kre-
dytowania, bo chyba wszystko już w tej 
materii zostało powiedziane. Ewentual-
ne dalsze wątpliwości wyjaśnić można 
w Zarządzie SSM.

REDAKCJA „MOJEJ SPÓŁDZIELNI”
Niezgodne z Konstytucją RP?

Kolejny raz postaram się wtrącić, na 
łamach mojej również gazety, parę 
zdań w zakresie tzw. przewłaszczenia 
– czyli przeniesienia własności.

Na początek pozdrawiam Redakto-
ra „MS”, mojego adwersarza, z którym, 
mam taką nadzieję, w niektórych frag-
mentach orzeczenia Trybunału Konsty-
tucyjnego interpretacją ww. nieco się 
różnimy. Otóż, nikt rozsądny z tych, co 
czytają wnikliwie „MS” oraz z tych, co 

czytają jedynie z „doskoku” MS nie może 
kwestionować orzeczenia TK, i ja też.

Niemniej jednak na wyrażenie swojej 
opinii, tak jak Pan Redaktor i ja, ma-
my prawo.

Na początek.
Onegdaj, właśnie na łamach „MS”, pi-

sze Pan, iż wspomnianym prawem (zno-
welizowana ustawa z 14 czerwca 2007 
roku) zajmują się wyłącznie politykierzy 
– czy przypadkiem taki mocny akcent 
artykułu „MS” nie przesądza u czytelni-
ka wrażenia, po której stronie „kurtyny” 
jesteśmy? Innym razem, cytuję dosłow-
nie: RPO zamiast utwierdzić się w swym 
stanowisku, że podjął słuszną decyzję 
i wniosek jest zasadny i konieczny do 
rozpatrzenia przez TK, uznaje, że licz-
ne obawy wystarczą, by coś, co może 
być uznane za niezgodne z Konstytu-
cją, będzie obowiązywało. Czy przypad-
kiem taka konstrukcja zdania, nieśmiało 
się pytam, nie jest ingerencją w niezawi-
słość Urzędu jakim jest RPO?

To tyle wprowadzenia.
Niekwestionowany wyrok TK, według 

mnie, należy analizować w nieco szer-
szym zakresie. Właśnie i sam Pan Re-
daktor zauważa, niestety bardzo po-
bieżnie, iż orzeczenie TK stwierdzające 
częściową, tak częściową niekonstytu-
cyjność, zostało przegłosowane niejed-
nomyślnie! To aż pięciorga sędziów TK 
wniosło tzw. zdanie odrębne.

Powyższe i wcześniejsze wyro-
ki z podobnym skutkiem merytorycz-
nym potwierdzają tezę, iż gremium sę-
dziowskie TK podzielone jest na frak-
cje – jedna z nich ma powtarzające się 
inklinacje do „oglądania” się do tyłu, 
żartując, podobnie jak żona Lota (Lo-
tha), opuszczając Sodomę i Gomorę.

Co do uzasadnienia orzeczenia TK.
Aby nie być posądzony o nadinter-

pretację tego, co miało miejsce na sa-
li TK podczas ogłoszenia orzeczenia, 
cytuję za „Dziennikiem” z dnia 19/12/
2008 : ci, którzy w PRL zdobyli miesz-
kanie spółdzielcze, zostali wystarcza-
jąco obdarowani niezwyczajnymi przy-
wilejami – w rozwinięciu nie podano, 
czy na powyższe przywileje „załapali” 
się ci, którzy wprowadzając do Spół-
dzielni Mieszkaniowej tzw. wkład wła-
sny, czekali nawet kilkanaście lat albo 
ci, którzy chcąc przyspieszyć przydział 
mieszkania, po swoich zajęciach za-
wodowych najczęściej dzień w dzień, 

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

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

ciąg dalszy na str. 20

ciąg dalszy ze str. 12
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REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

średnio w Siemianowickiej Spółdziel-
ni dwa lata i dwa miesiące odpracowy-
wali swój wkład mieszkaniowy.

Z powyższą tezą wygłoszoną przez 
panią sędzinę Ewę Łętowską zga-
dzam się tylko w części, otóż po-
wyższymi przywilejami objęci zostali 
zwłaszcza ormowcy i partyjniacy bądź 
używając żargonu – partyjniki!

Aby obronić moją tezę popartą do-
kładną wiedzą, tym razem to ja Pana 
Redaktora zapraszam na „wizję lokal-
ną”, aby wskazać w „przestrzeni urba-
nistycznej”, kto „wstrzelił” się w odpra-
cowywane mieszkania bloków nr 43, 
45, 47 i 49 przy ul. Wróblewskiego.

Mimo wyrazistej postawy, można 
ją dostrzec w Pana artykułach, zgo-
dzi się Pan z moim wyobrażeniem, iż 
w okresie dwóch lat i dwóch miesię-
cy można dokonać wiele, np. w bizne-
sie zrobić niezłą „kasę”, intelektuali-
sta zaś w owym okresie jest w stanie 
„połknąć” mnóstwo nowych i starych 
nakładów beletrystyki, ambitny kan-
dydat do kariery naukowej we wspo-
mnianym już okresie mógłby zamknąć 
przewód doktorancki.

Opisując orzeczenie TK, bardzo wy-
raźnie dystansuje się Pan od uwłasz-
czenia nawet „znacznej ilościowo” gru-
py ludzi przedkładając tzw. wyższość 
majątku spółdzielni nad własnością pry-
watną – w zawoalowaniu to przecież 
Lewicy o to chodzi, ponad cztery tysią-
ce spółdzielców to tylko grupa „znaczna 
ilościowo”? Wobec powyższego, czy 
nie obawia się Pan, ja oczywiście od ta-
kich przedsięwzięć odcinam się, że gru-
pa zwana „znaczną ilościowo” zacznie, 
poprzez opłatę czynszową, nie kupo-
wać miesięcznika „MS”?

Nieco mocniejszy akcent na koniec.
Sugestia Pana Redaktora zawarta 

w ostatnim wydaniu „MS”, aby w ogóle 
ustawy przewłaszczeniowej nie uchwa-
lać, ma takie konotacje, jak gdyby po-
wyższy pomysł zrodził się na posiedze-
niu egzekutywy bądź na posiedzeniu 
Krajowej Rady Spółdzielni. Trzeba za-
uważyć w Pana artykułach „MS” specy-
ficzny rodzaj konsekwencji, otóż w kon-
kluzji wyciąga Pan wniosek, iż stanowio-
ne dzisiaj prawo jest coraz gorsze, w mo-
im odczuciu tylko wrodzona nieśmiałość 
hamuje Pana przed stwierdzeniem, że 
poprawne ustawy uchwalane były jedy-
nie przed 4 czerwca 1989 roku.

Z wyrazami szacunku
Zenon Moj, ul. Wróblewskiego 43

Od autora: Szanowny Panie. Przede 
wszystkim cieszę się, że zgodnie z tytu-
łem uważa Pan „MS” za swoją gazetę, 
bo o takie jej przyjęcie w mieszkaniach 
chodzi nam od początku wydawania. 
To zdanie przyjmujemy z ogromnym 
zadowoleniem. Jest mi także miło, że 
zabrał Pan głos w sprawie ustawy i tu 
muszę rozwiać Pana obawy, gdyż ani 
redakcja, ani niżej podpisany nie prze-
dzielają rzeczywistości żadną kurty-
ną i obce są nam jakiekolwiek ugrupo-
wania polityczne. Trzymając się ściśle 
zasad spółdzielczych, możemy w tym 

miejscu napisać, że są kraje, w któ-
rych w ogóle nie ma żadnych ustaw 
o spółdzielniach, są też takie, w któ-
rych ustawa określa wyłącznie pod-
stawowe zagadnienia ich dotyczące 
i niejako sankcjonuje ich byt w obo-
wiązującym w tych państwach syste-
mie prawnym, co podnosi ich rangę 
i tylko tyle. I w jednym i w drugim przy-
padku kwestie innych uregulowań po-
zostawia się wyłącznie samym zain-
teresowanym. W tym sensie obojęt-
nie czy lewica, czy prawica, majstru-
jąc w tej materii to politykierzy chcący 
coś zyskać, bo z jednej strony ogłasza-
ją wszem i wobec, że mamy być sa-
morządni, mamy tworzyć społeczeń-
stwo obywatelskie, a z drugiej… jakoś 
to nie pasuje, że narzuca się rozwiąza-
nia. Nie jest podważaniem niezawisło-
ści RPO – jest on niezawisły od innych 
organów władzy państwowej – wyra-
żenie opinii o wycofaniu wniosku z po-
wodu obaw, tym bardziej, że obszerne 
uzasadnienie o złożeniu wniosku do 
TK zawierało także silnie uargumento-
wane obawy prawne co do zgodności 
z Konstytucją kwestionowanych usta-
wowych zapisów. Nie wiem, czy istnie-
ją frakcje w TK, i która się gdzie oglą-
da, natomiast wiem, że w Konstytucji 
własność zbiorowa, a jest nią nie tyl-
ko majątek spółdzielni, co wynika z art. 
3 Prawa spółdzielczego, jest chronio-
na. Pisząc o tym, jeżeli uważnie Pan 
czytał, wielokrotnie wskazywałem na 
tworzenie niebezpiecznego preceden-
su, otwarcie swoistej furtki, dla innych 
ustaw sięgających po majątek legalnie 
działających stowarzyszeń, spółdzielni 
np. mleczarskich, kominiarzy, nielicz-
nych już organizacji młodzieżowych, 

a może gmin – wszak gmina to wspól-
nota samorządowa mieszkańców na 
danym terytorium i także posiadająca 
zbiorowy majątek, którego mieszkańcy 
są swoistymi właścicielami. Wyraźnie 
i to kilkakrotnie wyartykułowałem, że 
skoro można raz, to dlaczego nie dru-
gi i następne razy? W tym sensie je-
stem adwersarzem, bo – przynajmniej 
tak sądzę – wskazuję na ewentualne 
dalsze następstwa. Odcinam się nato-
miast stanowczo od postrzegania mnie 
jako przeciwnika Pana, czy jakiegokol-
wiek Czytelnika.

Szanowny Panie, pisząc o prawie do 
wyodrębniania daleki jestem od odbie-
rania ludziom czegokolwiek. To, że po-
dzieliło ono ludzi nie jest bez znacze-
nia i stąd pewne zdystansowanie. Da-
łem temu wyraz, pisząc, że TK miał 
ogromny problem wobec setek tysię-
cy już dokonanych przekształceń, czyli 
zawartych indywidualnych aktów praw-
nych i następnych, które mają być re-
alizowane. Jednak proszę pamiętać, 
że moim niejako obowiązkiem jest pi-
sanie do wszystkich zamieszkałych, 
w tym i tych, którzy w majestacie obo-
wiązującego onegdaj prawa wykupi-
li mieszkania wcześniej, a których pie-
niądze, po spłaceniu tego, co pań-
stwu się należało, weszły w fundusz 
remontowy, z którego korzystali wszy-
scy zamieszkali. Dodam w tym miej-
scu, że gdybym miał mieszkanie do 
wyodrębnienia, też bym z tego pra-
wa skorzystał, a mimo to zastanawiał-
bym się nad poruszanymi kwestiami. 
Czy można na tej podstawie wysnuć 
wniosek, że przedkładam wyższość 
majątku spółdzielni nad prywatnym? 
Odnośnie wyższości jednego majątku 
nad drugim muszę Pana rozczarować, 
gdyż dla mnie każdy majątek jest jed-
nakowo cenny i o każdy należy dbać, 
szczególnie, jeżeli został ciężko przez 
jednostkę lub jakąś zbiorowość wypra-
cowany i ma jej służyć.

I akcent Pana zdaniem silniejszy.
Pisząc o nieuchwalaniu ustawy, nie 

miałem na myśli wyłącznie ostatniej 
nowelizacji – czytaj wcześniej. Pisząc 
o tym, odniosłem się do konsekwen-
cji wyroku TK i dziesiątków pytań ja-
kie się pojawiły, a najprostsze zadane 
już przez innych prawników brzmi: nie-
zgodne a obowiązuje? Nie wiem, o ja-
kich cechach wyróżniających Pan pi-
sze, bo w życiu swym nigdy nie do-
świadczyłem, czym zajmuje się jaka-

ciąg dalszy ze str. 18

ciąg dalszy na str. 22
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kolwiek egzekutywa, co się na niej ro-
bi, gdyż nie należałem do żadnej par-
tii, a jedyna organizacja, której człon-
kiem byłem, to ZHP do czasu powsta-
nia drużyn Harcerskiej Służby Polsce 
Socjalistycznej. Natomiast KRS – także 
nie uczestniczę w obradach tego gre-
mium – jeżeli zabiera głos w sprawie 
spółdzielczych ustaw, to w kontekście 
wskazania na nadmierną ingerencję 
ustawodawcy, na ich tworzenie z pomi-
nięciem środowisk bezpośrednio zain-
teresowanych – czytaj także wyżej.

Uszczypliwość o mojej „specyficznej 
konsekwencji” nie licuje z Pana prze-
myśleniami. Różnić można się pięknie, 
postrzegać świat można wielorako, 
bez osobistych wycieczek (na dodatek 
niemających pokrycia w faktach). A co 
do tworzonego coraz gorszego prawa, 
to wystarczy posłuchać, co mówią spe-
cjaliści, co podkreślają inni publicyści, 
ba sami politycy. Swego czasu, a przy-
kład to pierwszy z brzegu, Zyta Gilow-
ska stwierdziła: Sejm stracił wiarygod-
ność w oczach opinii publicznej; coraz 
gorsze prawo uchwala i w kółko no-
welizuje te same ustawy; „kompromi-
tuje się”, uchwalając ustawy sprzecz-
ne z Konstytucją; większość prac nad 
ustawą odbywa się w komisjach sej-

mowych w sposób niejawny i nieprzej-
rzysty. Czy ją i innych (naliczono ok. 
5 tysięcy bubli prawnych) także po-

dejrzewa Pan, że są zwolennikami 
wyłącznie ustaw sprzed 4 czerwca? 
Przykładem najbliższym znowelizowa-
na ustawa, która podzieliła mieszkań-
ców, i w której zapomniano o kilkudzie-
sięciotysięcznej grupie osób z trudny-
mi kredytami. Czy to jest dobre prawo? 
Oczywiście można stwierdzić, a co 
mnie inni obchodzą. Tyle że nikt z nas 
w próżni nie żyje.

Na koniec jeszcze jedno – nigdy nie 
pisałem o częściowej niekonstytucyj-
ności, bo takiej być nie może.

Z poważaniem Piotr Sowisło

„Niepełnosprawny Żuk” 
i parkowanie za zakazem

Proszę Pana. Przekazuję dwie spra-
wy związane z parkowaniem.

Pierwsza to parkowanie w miejscu 
dla niepełnosprawnych samochodu 
marki Żuk. Sytuacja taka występuje 
właściwie non stop na parkingu przy 
ul. Okrężnej 5. Dziwne to ale prawdzi-

we, bo jak można być niepełnospraw-
nym i jeździć samochodem dostaw-
czym. Czy nikt nie weryfikuje takich po-
zwoleń, czy służbom porządkowym nie 
wydaje się to dziwne? Próbowałem już 
zainteresować sprawą straż miejską. 
W odpowiedzi usłyszałem – Zajmie-
my się tym. Czas płynie, a samochód 
jak stoi tak stał na miejscu potrzeb-
nym innym.

Druga. Przy Okrężnej zaraz za zna-
kiem „Zakaz zatrzymywania i posto-
ju” w określonych godzinach parkuje 
w najlepsze od 3 do 5 samochodów. 
Policja jeździ, straż także i nie reagu-
ją, a przecież jest to ewidentne łama-
nie Prawa o ruchu drogowym. By by-
ło „ciekawiej” pojazdy te stoją, mimo iż 
na pobliskim parkingu są wolne miej-
sca. Ot, taki kaprys właścicieli.

Pozdrawiam serdecznie i liczę, iż ta 
interwencja odniesie skutek jeżeli nie 
u odpowiedzialnych za porządek, to 
może u tych, o których mówię. Pozdra-
wiam – stały Czytelnik „MS” z os. „Tu-
wima”

Od redakcji: Słowa naszego Czy-
telnika kierujemy zarówno do dopusz-
czających się tych praktyk, jak i do sto-
sownych służb. A swoją drogą jak to 
się dzieje, że nikomu nie przeszkadza-
ją opisane przypadki???

ciąg dalszy ze str. 20

SIEMIANOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 032-609-14-00, fax 032-6091-472

wynajmie lokale użytkowe:
1. Osiedle Michałkowice, ul. Wyzwolenia 6 - lokal piwniczny w budynku mieszkalnym 

o pow. 20,08 m2, stawka eksploatacji - 8,30 zł/m2 + VAT (bez centralnego ogrzewania), 
media: woda i kanalizacja, energia elektryczna. Miesięczny czynsz najmu ok. 200,00 zł z VAT  
+ opłaty za wymienione media (liczniki).

2. Osiedle Chemik, ul. W. Wróblewskiego 67 - pawilon (góra), obiekt dozorowany  
- pomieszczenia biurowe (działalność usługowo-handlowa):
a/ pokój nr 1 o pow. 26,28 m2, stawka eksploatacji - 10,50 zł/m2 + VAT,
media: woda i kanalizacja ogólnie dostępna z korytarza (brak w pomieszczeniu) centralne ogrze-
wanie, energia elektryczna. Miesięczny czynsz najmu ok. 610,00 zł z VAT z opłatami za wodę 
i energię elektryczną (ryczałt), centralne ogrzewanie i opłatę za ochronę.
b/ pokoje: nr 5, 5A, 5B o pow. 99,38 m2, stawka eksploatacji - 10,50 zł/m2 + VAT,
media: woda i kanalizacja, centralne ogrzewanie, energia elektryczna. Miesięczny czynsz najmu 
ok. 2.200,00 zł z VAT + opłaty za wodę i energię elektryczną (liczniki) i opłatę za ochronę. 
c/ pokoje: nr 11, 11A, 12, 13 o pow. 60,94 m2, stawka eksploatacji - 10,50 zł/m2 + VAT,
media: woda i kanalizacja ogólnie dostępna z korytarza (brak w pomieszczeniu) centralne ogrze-
wanie, energia elektryczna. Miesięczny czynsz najmu ok. 1.400,00 zł z VAT z opłatami za wodę 
i energię elektryczną (ryczałt), centralne ogrzewanie i opłatę za ochronę.

3. Osiedle Węzłowiec, ul. Wł. Jagiełły 39A - lokal w bloku, o pow. 17,76 zł/m2,
stawka eksploatacji - 9,40 zł/m2 + VAT, media: woda i kanalizacja, energia elektryczna.  
Miesięczny czynsz najmu ok. 166,94 zł + VAT.

Informacje można uzyskać w siedzibie
Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Bohaterów Westerplatte 20,

Dział Umów, tel. 032-609-14-62



23MOJA SPÓŁDZIELNIA 2/2009



24 MOJA SPÓŁDZIELNIA 2/2009



25

Wkrótce koniec karnawału. Jego 
odejście zapowiada tłusty czwar-
tek czyli wszechobecność pączków. 
Później śledzik i… post.

Pączki
(składniki na około 25 pączków)

50 dag mąki (3 szklanki), 6 dag droż-
dży, 6 dag cukru (4 łyżki), 4 żółtka, 1/2 
kostki masła, 200 ml mleka (szklanka), 
1/2 szklanki cukru pudru, sól, tłuszcz 
do smażenia (smalec, margaryna), kon-
fitura z róży lub inne nadzienie, łyżka 
spirytusu. Drożdże rozpuścić w połowie 
szklanki ciepłego mleka, dodać łyżkę cu-
kru i łyżkę mąki - rozmieszać i odstawić 
na kwadrans w ciepłe miejsce. Gdy droż-
dże będą rosnąć roztopić masło a żółtka 
utrzeć z cukrem. Zmieszać rozczyn droż-

dży z żółtkami i masłem, dodać resztę 
mąki i mleka (można dodać także łyż-
kę spirytusu). Ciasto wyrobić i odstawić 
w ciepłe miejsce na ok. pół godziny. Gdy 
podwoi swą objętość rozwałkować je na 
stolnicy oprószonej mąką na grubość ok. 
2 cm. Szklanką wykrawać kółka. Na jed-
no położyć konfiturę a drugim przykryć - 
formować w ręku kulki. Kulki kładziemy 
na stolnicy i zostawiamy do wyrośnięcia. 
W dużym naczyniu rozgrzewamy tłuszcz 
(tak żeby ciasto w nim pływało) i smaży-
my w nim pączki po 2-3 minuty z każdej 
strony. Po usmażeniu delikatnie wyjmu-
jemy. Posypujemy np. cukrem pudrem, 
oblewamy lukrem.

Śledzie
dla smakoszy: 10 filetów matiasów, 

4 łyżki majonezu, 10 dag kremówki, ce-
bula, 3 łyżki groszku konserwowego, 
sok z 1 cytryny, łyżka kaparów, natka 
pietruszki, cukier, sól, pieprz. Śledzie 
opłukać (zbyt słone wymoczyć), osą-
czyć na papierowym ręczniku, zwinąć 
w roladki i ułożyć na półmisku. Śmie-
tanę ubić, wymieszać z majonezem, 
groszkiem, posiekaną cebulą i kapara-
mi, doprawić sokiem z cytryny, cukrem, 
solą i pieprzem. Obłożyć śledzie sosem 
i posypać posiekaną natką. Podawać 
z pieczywem lub z ziemniakami.

- a’la łosoś: 6-8 filetów śledzio-
wych, 5 cebul, 1/4 l wina czerwone-
go burgunda (lub inne wytrawne),  
1/4 l octu, 5 ziarenek pieprzu, 2 goź-
dziki, 4 ziarna jałowca, mały kawałek 
imbiru, 1/2 łyżeczki ziela angielskiego, 
2 liście laurowe, 200 g cukru. Cebu-
le pokroić w krążki. Wino i ocet zago-
tować z przyprawami, wsypać cukier 
i mieszać, aż się rozpuści. Dodać po-
krojoną cebulę i 5 minut gotować. Ma-
rynatę ostudzić. Filety włożyć do sło-
ja i zalać zimną marynatą. Zostawić na 
2 dni w chłodnym miejscu.

Oglądanie w te-
lewizji 198 odcinka 
serialu nie należy do 
ulubionych rozrywek 

Baranów, zarówno płci żeńskiej, jak 
i męskiej. Siedzenie przed ekranem 
i śledzenie monotonnej akcji po prostu 
ich nudzi. Są na to za ruchliwi, za bar-
dzo cenią sobie towarzystwo.

Byki płci męskiej 
nie gustują specjal-
nie w telewizyjnych 
serialach. Uważają 

je za płytkie i niewarte poświęcania im 
czasu. Panie natomiast czasem oglą-
dają serial, jeśli nie mają w danym 
dniu nic lepszego do roboty. Wybiera-
ją seriale bardziej ambitne.

Ludzie urodzeni 
pod znakiem Bliźniąt 
lubią telewizję i chęt-
nie spędzają czas 

przed ekranem. Oglądają różne pro-
gramy, w tym czasem i seriale, ale je-
śli trafi się coś ciekawszego, nie żału-
ją, jeśli nie dowiedzą się, czy Małgosia 
wyzna miłość Michałowi.

Raki, a już szcze-
gólnie panie, są wier-
nymi widzami seriali. 
Przywiązują się do 

bohaterów, często się z nimi utożsa-
miają i jeśli nie jest to konieczne, nie 
opuszczają żadnego odcinka. Świat 
serialowych bohaterów staje się pod-
świadomie ich światem.

Pan Lew byłby mo-
że nawet i zwolenni-
kiem seriali pod wa-
runkiem, że to on grał-

by tam główną rolę i mógł swobodnie 
artykułować swoje poglądy. Ponieważ 
jest to niemożliwe, raczej z seriali re-
zygnuje, a nawet trochę go złości, że 
żona ogląda kolejny odcinek.

Jeśli masz słońce 
w znaku Panny jesteś 
ciągle zajęty i w ogó-
le nie masz czasu na 

rozrywki. Telewizję oglądasz od przy-
padku do przypadku, jeśli jesteś na 
wyższym poziomie intelektualnym, to 
ograniczasz się do dzienników.

Wagi nie przepa-
dają szczególnie za 
tym rodzajem roz-
rywki, ale bywa, że 

dość pilnie oglądają jakiś serial ze 
względu na ulubionego aktora. Wtedy 
dla nich nieważna jest akcja, koncen-
trują, bowiem uwagę na tej postaci.

Pan Skorpion lubi 
seriale, ale monote-
matyczne. Ogląda za-
zwyczaj z zaintereso-

waniem seriale kryminalne, może na-
wet nie tyle pod kątem zainteresowa-
nia akcją, co pracą organów ścigania. 
Lubi też na ten temat rozmawiać.

Tak jak Skorpion 
lubi seriale kryminal-
ne, tak Strzelec pre-
feruje seriale o te-
matyce turystycznej 

i uważa, że jest ich stanowczo za ma-
ło. Ponieważ dużo podróżuje, cieszy 
go, gdy akcja toczy się w kraju, który 
miał okazję poznać.

Pan Koziorożec 
w serialach histo-
rycznych oczeku-
je głównie tego, co 

w jakiś sposób wiąże się z jego ży-
ciem, czy z jego poglądami. Jeśli się 
takiego podobieństwa dopatrzy, uwa-
ża, że serial jest dobry, wzięty prosto 

z życia.

Największą przyjem-
ność pani czy panu 
Rybie sprawia oglą-
danie serialu w towa-

rzystwie rodziny, a potem wymienianie 
poglądów na temat postaw i zacho-
wań bohaterów. Wybierają zazwyczaj 
seriale o tematyce społecznej.

Wodniki, a już 
szczególnie osoby 
o wyrobionym gu-
ście, nie zachwyca-

ją się serialami. Bywa jednak, że pani 
Wodnik ma jakiś swój ulubiony serial, 
któremu poświęca trochę czasu, trak-
tując to jako odprężenie po pracy. 

Czy lubimy 
seriale?
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Dzwoni telefon:
- Pan Kowalski?
- Tak.
- To pan wczoraj wyciągnął z wody 

mojego tonącego synka?
- Tak.
- Oddawaj czapkę złodzieju!!!

  
Dwaj koledzy nocują pod namiotem. 

W środku nocy jeden budzi drugiego:
- Co widzisz?

- Gwiazdy i księżyc.
- Co to oznacza?
- Że jutro będzie ładna pogoda.
- Ty głupku! To oznacza, że ukradli 

nam namiot!
  

Przychodzi baba do lekarza:
- Powinna jeść pani dużo owoców 

i to najlepiej bez obierania - stwierdza 
lekarz po badaniu.

- Dziękuję za diagnozę - odpowiada 
baba i zbiera się do wyjścia.

- A tak właściwie - pyta jeszcze le-
karz. - Jakie owoce jada pani najczę-
ściej?

- Orzechy.

  
Przychodzi baba do spowiedzi i mó-

wi księdzu:
- Proszę księdza, rozbiłam na głowie 

mojego chłopa gliniany garnek.
- I żałujesz teraz tego?
- Jasne! Gdzie ja teraz taki porządny 

garnek kupię? 
  

Baba mówi do lekarza:
- Ach, panie doktorze! Nigdy panu 

tego nie zapomnę. Jestem panu win-
na życie!

- No, nie przesadzajmy, droga pani. 
Jest mi pani winna tylko za pięć wizyt.

  

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Mały, niski mur; 8. Pa-

ciorki; 9. Kamień oprawiony w pier-
ścionek; 10. Pomieszczenie; 11. Po-
karm, jedzenie; 12. Kawon; 13. Żeton; 
14. Posąg, statua; 16. Wielka ilość 
czegoś; 19. Ma symbol Sn; 20. Ptak 
błotno-moczarowy; 21. Znak na pię-
ciolinii; 22. Strefa; 23. Zając; 28. Daw-
na gra w karty; 31. Wirnik; 32. Ry-
ba z karpiowatych. 33. Jednostka na-
tężenia prądu elektrycznego; 34. Kor-
pus; 35. Kolejka; 36. 0,2 g dla jubilera; 
37. Zwora, kotew.

PIONOWO: 1. Tanie spodnie; 2. Pa-
puga z Melanezji; 3. Produkt ubocz-
ny przy produkcji cukru; 4. Gatunek 
wierzby: 5. Część nogi; 6. Przywłasz-
czenie; 7. Lekki, jednostajny szum; 
14. Szyb dawnej Kopalni Siemianowi-
ce lub przystanek tramwajowy „Mijan-
ka”; 15. Bieg w wyścigach konnych; 
17. Złota... przyznana przez Komi-
sję Unii Europejskiej dla Siemianowic 
Śl. 18. Galeria dziecięca w Siemiano-
wickim Centrum Kultury; 24. Ogół pra-
cowników; 25. Biegłość nabyta przez 
długą praktykę; 26. W zeszycie do 
matematyki; 27. Sprzęt do siedzenia; 
28. Narkotyk; 29. Relacja, meldunek; 
30. Dawny powóz.

  Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 19 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do dnia 20. II. 2009 r. - na adres 

SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 z do-
piskiem Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – krzyżówka nr 2/2009. Nagro-
dy za rozwiązaną krzyżówkę nr 1/2009 
z hasłem – Jaka zima takie lato, otrzy-
mują:

Elżbieta SYDORUK, zam. ul. Kole-
jowa 5C; Herbert PASTUSZKA, zam. 
Okrężna 8; Helena ADAMEK, zam. 

ul. W. Wróblewskiego 47. Zwycięz-
com gratulujemy i zapraszamy (z do-
wodem osobistym) do działu GZM 
po odbiór nagród. Nagrodę głów-
ną, kolację dla 2 osób - ufundowa-
ła Restauracja „TELE CATERING”,  
ul. K. Świerczewskiego 31. Fundatorem 
pozostałych nagród jest Siemianowic-
ka Spółdzielnia Mieszkaniowa.
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Cross „Siemiona” od lat cieszy się 
ogromną popularnością wśród mi-
łośników biegania. Dla profesjonali-
stów jest to pierwsza okazja 
sprawdzenia formy przed ko-
lejnymi zawodami, a dla ama-
torów możliwość rywalizowa-
nia w prawdziwie sportowej at-
mosferze. Wielu z nich startu-
je w tej imprezie od lat i przy-
gotowane przez organizatorów 
trasy znają niemalże na pa-
mięć. Tym razem przygotowa-
no kilka nowych tras biego-
wych, które prowadziły po naj-
piękniejszych zakątkach parku 
Pszczelnik oraz siemianowickiej Ba-
żanciarni. Mimo, że uczestnicy Cros-
su w niektórych momentach byli odda-
leni od stadionu o kilka kilometrów, or-
ganizatorzy cały czas czuwali nad bie-
giem, dzięki pomocy ZM LOK-u, któ-
rych członkowie zapewnili pra-
widłową łączność na całej tra-
sie. W ten sposób Zbigniew 
Krupski, spiker zawodów, na 
bieżąco mógł relacjonować to-
czącą się pomiędzy biegacza-
mi rywalizację.

W tym roku wszyscy chwalili 
wszystkie bardzo dobrze przy-
gotowane trasy biegowe, o któ-
re zadbał siemianowicki MO-
SiR przy współpracy z MPG-
KiM. Pomimo obfitych opadów śniegu, 
jakie miały miejsce na kilka dni przed 
tymi zawodami, zdołano je przygotować 
na czas. Z zadowoleniem o przebiegu 
imprezy wypowiadał się Ryszard Se-
ręga, szef miejskiego TKKF-u: Organi-
zacja imprezy była wyjątkowo sprawna. 
Wszystkie służby za to odpowiedzialne 
spisały się na medal. Szkoda tylko, że 
wystartowała mniejsza niż w ubiegłych 
latach liczba uczestników. Zawiadomili-
śmy o imprezie wszystkie siemianowic-
kie szkoły, jednak tylko niektóre z nich 
skorzystały z zaproszenia. Szef MTTKf-
-u chwalił też siemianowicką Policję, 
która wzorowo zadbała o bezpieczeń-
stwo biegaczy.

Organizatorami zawodów byli: Za-
rząd Miejski TKKF Siemianowice Ślą-

skie, Referat Rekreacji Sportu i i Tu-
rystyki UM, MOSiR „Pszczelnik” oraz 
siemianowicka Liga Obrony Kraju.

Zawodnicy i zawodniczki zostali po-
dzieleni na siedem kategorii wieko-
wych i rywalizowali na trasach o dłu-
gości od 800 m do 6550 m. W najbar-
dziej prestiżowej kategorii triumfował 
Arkadiusz Baron z MOSiR Łaziska 

Górne, dla którego był to już kolejny 
udział w Crossie Siemiona zakończo-
ny miejscem na podium. Dobrze spi-
sał się Robert Bednarek, triathlonista 
siemianowickiego klubu UKS Wodnik , 
który w swojej kategorii był trzeci. Z ko-

lei Dominika Kozak była druga wśród 
gimnazjalistek. 

Osobną klasyfikację prowadzono dla 
uczniów siemianowickich szkół. 
Tutaj najlepsza okazała się SP 
13, Gimnazjum nr 1 ZSS oraz 
V Liceum Ogólnokształcące 
przy ZSS.

Wszystkim rozegranym biegom 
towarzyszyły spore emocje. Nie-
które z nich miały tak zacięty prze-
bieg, że o zwycięstwie decydowa-
ły dosłownie centymetry. Bardziej 
doświadczeni zawodnicy przed 
zawodami prowadzili rozgrzewkę 
i dokładnie oglądali przebieg wy-

tyczonej trasy. Na młodszych zawodni-
ków po biegu czekała w budynku MO-
SiR-u gorąca herbata, której sponso-
rem była firma „Telecatering” Sławo-
mira Ogiermana. Z kolei nagrody ufun-
dowali: FU „Iniqua”, siemianowicki UM 

oraz PUP i MTKKF. Wręczali je pre-
zydent miasta Jacek Guzy , pre-
zes Śląskiego TKKF Antoni Jaziń-
ski oraz wiceprzewodniczący RM 
Siemianowice Śląskie: Zbigniew 
Krupski i Grzegorz Jurkiewicz.

Organizatorzy imprezy zadbali 
o odpowiednią oprawę i nagrody 
dla najlepszych zawodników i za-
wodniczek. Zwycięzcy poszczegól-
nych kategorii otrzymali dyplomy 
i medale. Sześciu najlepszym eki-

pom w klasyfikacji drużynowej przy-
znano puchary. Szczególnie okaza-
le prezentowały się medale z wizerun-
kiem biegacza i okolicznościowym na-
pisem upamiętniającym udział w Cros-
sie „Siemiona”. mig

Cross Siemiona na początek
W niedzielę, 11stycznia br., już po raz 32 w Siemianowicach Śląskich odbył się Cross „Siemiona” czyli rekre-

acyjny bieg przełajowy o Paterę „Dziennika Zachodniego” i Śląskiego TKKF. W Parku Pszczelnik uczestni-
cy, których nie odstraszyły zimowe warunki i kilkustopniowy mróz, rywalizowali przez kilka godzin na różnych tra-
sach biegowych. Zawody rozpoczęły się punktualnie o 11.00 od startu najmłodszych zawodników ze szkół pod-
stawowych z terenu Siemianowic Śl. i kilku miast ościennych.

Regulamin porządku domowego – to Twój regulamin - czyt. str. 7-8

Tradycyjna grupowa fotka, a że buzie 
uśmiechnięte to widać dobrze się biegło.

Ruszyli, a mróz im nie straszny.
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Przypominamy, że na adres: gzm@ssm.siemianowice.com
można nadsyłać pocztą elektroniczną BEZPOŚREDNIE UWAGI, PROBLEMY

dotyczące działu GZM

W kręgielni przyznają, że ludzie chcą-
cy zagrać nie zawsze wiedzą, na czym 
ta zabawa polega. Wystarczy jednak 
kilka minut gry, aby zorientować się 
w podstawowych zasadach 
bowlingu, zresztą podstawo-
we informacje na bieżąco są 
wyświetlane na kolorowych 
monitorach zawieszonych na 
każdym torem.

A jak zachowywać się na to-
rze? Przede wszystkim należy 
pamiętać o tym, że w bowlin-
gu obowiązuje zasada pierw-
szeństwa z prawej strony. Je-
śli na torze z prawej strony stoi 
już osoba przygotowująca się do rzutu, 
to pozwól jej wykonać ten ruch i dopie-
ro potem wejdź na swoje stanowisko. 
Po skończonym rzucie wracamy tą sa-
mą drogą do swojego stolika tak, by nie 
narazić innych graczy na jakąś kontu-
zję. Staraj się też nie krzyczeć na torze 
i nie rzucać kul za wysoko. Prawidłowo 
rzucona kula leci nisko nad torem. Tylko 
wtedy nie tracisz niepotrzebnej energii. 

A ci, którzy są spragnieni dreszczyku 
emocji, mogą wziąć udział w kolejnej 

edycji Amatorskiego Turnieju Bowlin-
gowego, którego pierwsze zawody od-
były się 10 stycznia br. Następne za-
planowano na 21 lutego. Już dzisiaj na 

nie zapraszamy, bo turniej stanowi wy-
jątkową okazję do sprawdzenia swoich 
sił i może nawet podpatrzenia umiejęt-
ności najlepszych zawodników z „RE-
NOMY”. Do nich na pewno należy Je-
rzy Nowicki, który przez trzy lata był 
rekordzistą toru bowlingowego. Przed 
zawodami powiedział:

- To już mój kolejny turniej w „Reno-
mie”. Lubię uczestniczyć w tego typu 
rozgrywkach, gdyż wyzwala to dodat-
kowe emocje. Sama gra towarzyska 

nie sprawia mi już takiej satysfakcji. 
Widać, że następuje wymiana pokoleń 
w „Renomie”, więc zapraszam wszyst-
kich chętnych, zwłaszcza młode oso-
by, do udziału w turnieju.

Pierwsze zawody miały sensacyjny 
przebieg, gdyż Michał Karafioł usta-
nowił nieoczekiwanie nowy rekord toru, 
który teraz wynosi 264 pkt. Jest to o je-
den punkt więcej od dotychczasowe-
go rekordu Jerzego Nowickiego. Trud-

no sobie wyobrazić, co będzie 
się działo na kolejnych zawo-
dach ATB, skoro w pierwszym 
z dziesięciu turniejów zawod-
nicy błysnęli taką formą. Klasy-
fikacja po zawodach rozegra-
nych 10 stycznia br. wygląda 
następują:

1. Michał Karafioł,
2. Jerzy Nowicki,
3. Mariusz Łazowski.
Prezes Siemianowickiego 

Stowarzyszenia Miłośników Bowlingów, 
które od wielu lat działa przy „RENO-
MIE” Mariusz Łazowski powiedział nam: 
- Przygotowujemy się do Walnego Zgro-
madzenia Stowarzyszenia, które odbę-
dzie się w lutym br. Podczas spotkania 
będziemy mówić o nowych kierunkach 
działania. W ostatnim czasie przybyło 
nam kilku nowych członków. Zamierza-
my podtrzymać współpracę z siemiano-
wickim TKKF-em i zorganizować wspól-
nie kolejny turniej.

P a d ł  n o w y  r e k o r d
Zapraszamy do kręgielni w „RENOMIE”. Ta zabawa porwała już wszyst-

kich. Dlaczego? Choćby dlatego, że w kręgielni nie ma limitu wieku, 
a żeby kula dotarła do celu, nie trzeba wielkiej siły fizycznej. W tym sporcie 
ważna jest nie tylko siła rzutu, ale też technika. Co więcej, do pomocy go-
towa jest zawsze obsługa lokalu.


