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Z i m o w e  w i d o c z k i
Przyszła późno i wcale nie zamierza odejść. Dorośli w większości mają jej już zdecydowanie dosyć. Dzieci są 

bardziej przychylne. Ponoć ma jeszcze trochę potrwać i niewykluczone, że Wielkanoc będziemy spędzać w białym 
otoczeniu. Mimo problemów, jakie przynosi, jest malownicza, więc warto spojrzeć nieco innym okiem na otaczające 
nas miejsca. Chociaż zima w mieście nie jest tak piękna, jak gdzieś tam w górach, ale... i na osiedlach można wypatrzyć 
ciekawe widoczki. Zdjęcia wykonaliśmy na osiedlach: „Bańgów”, „Tuwima” i „Węzłowiec”.  Patrz str. 32.
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

W i e l k i  K o n k u r s  r o z s t r z y g n i ę t y

Finał Konkursu przeprowadzany jest 
dwustopniowo, bo najpierw w poszcze-
gólnych Radach Osiedli SSM dokonuje 

się wyboru 3 osób spośród uprawnio-
nych, a następnie z nich wyłania jed-
nego reprezentanta osiedla do uczest-
niczenia w finale finałów, jaki na za-
kończenie każdej edycji odbywa się 
w Zarządzie SSM. Tym razem, a zda-
rzyło się to pierwszy raz, na sali zasia-
dło tylko 5 z 7 laureatów. Po odczeka-
niu kilku minut rozpoczęto spotkanie. 
Już po losowaniu okazało się, że je-
den z uczestników ze względu na na-

głe i pilne obowiązki nie mógł przy-
być w wyznaczonym terminie, a drugi 
p. Maria Bartela nie przyszła z powo-

du bardzo sędziwego wieku, który zi-
mą nie pozwala Jej opuszczać miesz-
kania. Przy tej okazji życzymy laureat-
ce stu i więcej lat życia, bo do setki po-
zostało Jej już niewiele.

Witając serdecznie przybyłych na 
to spotkanie – odbyło się 24 lutego 
br. – Stanisław Kowarczyk, prezes 
Zarządu, powiedział: Jest mi bardzo 
miło spotkać się z Państwem, do któ-
rych los się uśmiechnął, w czym sami 

mu dopomogliście, poważnie traktując 
swe obowiązki. Uważamy, mimo wypo-
wiadanych czasami negatywnych opi-
nii o konkursie, że ta odrobina satys-
fakcji z wypełnienia swych zobowiązań 
i tym samym możliwość uczestnicze-
nia w konkursie, należy się wszystkim 

tym, którzy regularnie dokonują wpłat. 
Niestety, szczęście może uśmiechnąć 
się tylko do niektórych.

Z kolei Andrzej Kłos, przewodni-
czący Rady Nadzorczej stwierdził: 
Gratuluję Państwu faktu bycia lau-
reatem naszego konkursu, którego 
jednym z zadań jest zmobilizowanie 
wszystkich do niewpadania w zadłu-
żenie oraz zachęcenie do uregulowa-

Ponad siedem tysięcy osób było uprawnionych (tzn. nie posiadało zaległości 
czynszowych na koniec grudnia ub.r.) do uczestniczenia w losowaniu 21 

nagród, jakie co roku czekają na regularnie wnoszących opłaty za mieszkanie 
w organizowanym od lat Wielkim Konkursie SSM.

Losujemy kolejność wyboru. W kameralnych warunkach  rozmawiano o SSM.
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Uwaga mieszkańcy os. ,,Węzłowiec”
Nowa siedziba Rady Osiedla ,,Węzłowiec”

ul. Wróblewskiego 67, II piętro, pokój nr 29
Rada Osiedla ,,Węzłowiec” informuje, że dotychczasowy lokal zajmowany 

przez Radę w budynku przy ul. Wł. Jagiełły 1B został przeniesiony do Pawilonu 
Usługowo-Handlowego przy ul. Wróblewskiego 67, II piętro, pokój nr 29.

Dyżury Członków RO odbywać się będą jak dotychczas, tj. w każdy 3-ci 
wtorek miesiąca w godzinach 16.00 – 17.30.

...21 i 28, obradowała Rada Nad-
zorcza SSM. Powodem byli dłużni-
cy i bieżące sprawy Spółdzielni.

Pierwsze z zebrań, dodajmy, najmniej 
lubiane, bo wymagające podejmowa-
nia czasami drastycznych decyzji, to 
spotkanie z dłużnikami. Do obowiąz-
ków RN należy bowiem rozmawianie 
z osobami posiadającymi zadłużenia 
i w przypadku braku możliwości spłaty 
zaległości oraz przy niewywiązywaniu 
się z podjętych przez Członków zobo-
wiązań podejmowanie uchwały o wy-
kluczeniu. Dodajmy w tym miejscu, że 

Członkowie Rady często mają dyle-
mat, czy w ogóle rozmawiać z przyby-
łym, bo na spotkanie z Radą przycho-
dzą np. najbliżsi krewni dłużnika niebę-
dący Członkami SSM. Taka sytuacja 
przytrafiła się i podczas tych rozmów. 
Omawiając ją, stwierdzono, że chociaż 
może się okazać, iż ktoś stwierdzi, że 
to nie on się zobowiązał, to jednak roz-
mawiać trzeba, by uzmysłowić przyby-
łym wszelkie konsekwencje wypływa-
jące z niepłacenia, wskazać ewentual-
ne możliwości rozwiązania problemu, 

Z prac Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

D w u k r o t n i e  w  l u t y m . . .

ciąg dalszy na str. 4
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z którym przyszło się borykać w danym 
gospodarstwie domowym. Przystępu-
jąc do rozmów z dłużnikami, RN SSM 
dysponuje pełną dokumentacją doty-
czącą problemu danego Członka. Jest 
w niej informacja o wielkości lokalu, ilo-
ści zajmujących go osób, dotychcza-
sowych płatnościach, tzn. czy wystę-
powały zadłużenia, czy osoba była już 
wzywana, czy toczyła się sprawa sądo-
wa, czy zawierano ugodę etc. etc. Tym 
razem na posiedzenie RN zaproszono 
19 osób, w tym 6 po raz drugi, a nawet 
trzeci, co związane jest z niedotrzy-
maniem zobowiązań złożonych na po-
przednich posiedzeniach RN. Niestety, 
mimo tak wyrozumiałego podejścia do 
przeżywających trudności finansowe 
sporo osób nie przychodzi na zebra-
nia i wtedy pobłażania nie ma, a decy-
zja jest jedna – wykluczenie. Dodajmy 
w tym miejscu, że niezależnie od tych 
rozmów Spółdzielnia występuje także 
na drogę sądową, by dochodzić swych 
roszczeń wobec dłużników.

Łączna kwota zaległości osób zamó-
wionych na rozmowę podczas tego spo-
tkania wynosiła: 179 tysięcy 208,97 zł, 
a najwyższa – 25.650,14 zł – związana 
była z postępowaniem spadkowym wsku-
tek wygaśnięcia członkostwa, w związku 
ze zgonem Członka Spółdzielni.

Należności na rzecz SSM, w rozbi-
ciu na osiedla, przedstawiały się na-
stępująco:
- „Centrum” – 5 osób – 55.759,33 zł,
- „Bańgów” – 4 osoby – 36.981,12 zł,
- „Węzłowiec” – 3 osoby – 30.125,82 zł,
- „Tuwima” – 3 osoby – 21.807,73 zł,
- „Michałkowice” – 2 osoby – 15.280,76 zł,
- „Młodych” – 1 osoba – 12.932,15 zł,
- „Chemik” – 1 osoba – 6.322,06 zł.

Podczas tych obrad możliwość wy-
jaśnienia swej sytuacji zlekceważyło 
kilkanaście osób. Efektem takiego po-
dejścia było 14 wykluczeń.

W czasie drugiego lutowego po-
siedzenia poprzedzonego obradami 

połączonych komisji: organizacyjno-
-samorządowej i GZM, tematyka za-
dłużeń była także obecna. W tym przy-
padku jednak w odniesieniu do całego 
2004 roku. Omawiając przygotowane, 
szczegółowe materiały i wszelkie zesta-
wienia Andrzej Kłos, przewodniczący 
RN, podkreślił z zadowoleniem, że w ub.r. 
zmalała wielkość zadłużeń i zmniejszyła 
się też w 2 kategoriach ilość osób po-
siadających długi, w tym w tzw. zaległo-
ściach trudnych, wynoszących powyżej 
3 miesięcy. Procentowy wskaźnik zobo-
wiązań w stosunku do naliczeń dla lokali 
mieszkalnych wyniósł 6,4% (było 7,1), 
zaś dla lokali użytkowych 7,1% (było 
8,1). Mówiąc o tej kwestii, podkreślano, 
że spora w tym zasługa m.in. Rad Osie-
dli, które systematycznie rozmawiają 
z dłużnikami w chwili, gdy tylko pojawią 
się problemy. Przyjmując tę informa-
cję, wyrażono życzenie, by ta tendencja 
utrzymała się i rosła z roku na rok, tak by 
problem dłużników zniknął.

Kolejnymi dokumentami, jakie RN 
rozpatrywała, były:

- informacja o realizacji wniosków 
ubiegłorocznego ZPCz,

- projekt Regulaminu rozliczania 
kosztów dostawy zimnej wody i od-
prowadzenia ścieków z lokali miesz-
kalnych i użytkowych,

- stan realizacji ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych,

- wykonanie planu inwestycji w 2004 r.
Każdemu z nich poświęcono sporo 

czasu. I tak omawiając realizację wnio-
sków z ZPCz, zwrócono uwagę, by ze 
względu na brak odpowiedzi Prezyden-
ta Miasta na pismo wysłane 26 lipca 
ub.r. a dotyczące przesłania informacji 
o terminie rozpoczęcia i zakończenia, 
wraz z podaniem harmonogramu robót, 
wymiany sieci kanalizacyjnej w rejonie 
ulic Pocztowej, Wyzwolenia, Kościelnej, 
Stawowej i Przyjaźni wystąpić powtór-
nie z tym pytaniem. RN SSM poleciła 
także ponowne rozpatrzenie możliwo-

ści wprowadzenia ulg w czynszu dla 
mieszkań przylegających bezpośrednio 
do lokali użytkowych. Interesowano się 
także wnioskiem dotyczącym moderni-
zacji obiektów rekreacyjno-sportowych 
SSM z uwzględnieniem pozyskania 
środków z Unii Europejskiej. W tym 
przypadku – mówiono – Spółdzielnia 
może jedynie ubiegać się o te środki 
za pośrednictwem miasta, a to zależne 
jest od przyjęcia Miejskiego Programu 
Rewitalizacji.

RN SSM nie zajęła się rozpatrze-
niem uchwały o wprowadzeniu Re-
gulaminu rozliczeń, bo po wnikliwej 
dyskusji na komisjach RN nie został 
on zaopiniowany, gdyż, zdaniem ko-
misji, wymaga uzupełnienia.

Rada Nadzorcza starannie prze-
analizowała obszerny, kilkustronico-
wy materiał dotyczący przygotowania 
uchwał Zarządu wynikających z ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych z 15. 
12 2000 r. W tym punkcie interesowa-
no się kwestią spraw terenowo-praw-
nych, gdyż to głównie od nich zależy 
przebieg realizacji. Jak wyjaśniano, jest 
kilka przypadków, w których ta kwestia 
blokuje podejmowanie dalszych czyn-
ności. Problemem jest między innymi 
znalezienie spadkobierców przebywa-
jących za granicą. Do prezentacji tego 
obszernego dokumentu wrócimy w ko-
lejnych wydaniach „MS”.

Omawiając wykonanie planu inwestycji 
za 2004 r. z zadowoleniem przyjęto infor-
mację o realizacji podjętych zamierzeń, 
z których przesunięciu uległo zależne od 
zainteresowania przyszłych użytkowni-
ków wykonanie stanu „0” budynku przy ul. 
Łokietka, a z braku chętnych wstrzymano 
realizację budowy garaży przy ul. Jagiełły 
na tzw. II etapie osiedla „Węzłowiec”.

Ostatnim punktem porządku dnia było 
rozpatrzenie listu mieszkańców z ul. Ko-
lejowej. RN SSM postanowiła wystoso-
wać indywidualne odpowiedzi wszyst-
kim podpisanym pod treścią pisma.

Obydwa posiedzenia RN prowadził 
Andrzej Kłos. pes

Zniszczeń mniej, ale...
Ponownie prym w doniesieniach 

o dewastacjach wiedzie osiedle „Tu-
wima”. Tam także i w ubiegłym miesią-
cu odnotowano (ul. Wróbla 3b) próbę 
podpalenia windy. Na szczęście ogień 
szybko zlokalizowano i obyło się bez 
znaczących strat, jak i przerwy w użyt-
kowaniu dźwigu. Ponawiamy więc 
apel o baczniejsze zwracanie uwagi 
na osoby korzystające z wind. Apel tym 
bardziej jest zasadny, gdyż na os „Mło-

dych” skradziono 28 sztuk aluminiowych 
ramek z drzwi kabin. Jaki może być ewen-
tualny zysk sprawcy, gdy za złom tego 
metalu płacą od 3 do 3,5 zł za kilogram? 
Ano, niewielki, bo może wynosić ok. 10 
złotych. Tego jednak nie można powie-
dzieć o stratach, bo te wymierne liczy się 
w setkach złotych, a niewymierne w set-
kach bądź tysiącach złorzeczeń wypowia-
danych przez korzystających z dźwigów, 
a pozbawionych tej możliwości.

Ponadto, na osiedlach zanotowano:
„BAŃGÓW”

ul. M. Skłodowskiej-Curie 63 – 
zniszczenie kasety domofonu.

„TUWIMA”
ul. W. Korfantego 1B – wybicie szy-

by w drzwiach wejściowych; a pod 7D, na 
I p. wyrwanie osłony z pionu technicznego;

ul. H. Wróbla 5B – wybicie szyby 
w drzwiach.

„WĘZŁOWIEC”
ul. Wł. Jagiełły 35D i 37B – wybicie 

szyby w drzwiach wejściowych.

D w u k r o t n i e  w  l u t y m . . .ciąg dalszy 
ze str. 3
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O przymiarce do nowej ceny wody i odprowadzenia ście-
ków informowaliśmy w nr 1/05. Podwyżka stała się faktem, 
bo pismem z 16 lutego br. – wpłynęło do SSM 17 ub.m., patrz 
obok – Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Katowicach informuje o zmianie ceny dostawy zimnej wody 
i odprowadzenia ścieków od 1 marca br.

Koszt dostawy 1 m3 zimnej wody wynosi brutto, tj. z podat-
kiem VAT: 3,72 zł, a odprowadzenia ścieków: 2,84 zł, czyli 
kwota łączna za zużycie zimnej wody to: 6,56 zł/m3. Jedno-
cześnie, co zrozumiałe, rośnie koszt ciepłej wody.

Jak nam powiedziano, SSM nie będzie przeprowadzać 
dodatkowego odczytu liczników wody, gdyż podwyżka wynosi 
mniej niż 10%, co zgodne jest z opracowanym – pełną treść 
opublikujemy w kwietniowym wydaniu „MS” – Regulaminem 
zużycia wody, który stanowi w par. 7 pkt 3, 4 i 5:

3. Dopuszcza się możliwość dodatkowego odczytu wodo-
mierzy w przypadkach zmiany ceny wody i odprowadzania 
ścieków powyżej 10%.

4. W przypadku zmiany ceny w trakcie okresu rozliczenio-
wego bez dodatkowego odczytu wodomierzy rozliczenie wody 
następuje proporcjonalnie do okresu, w którym różne ceny 
obowiązywały.

5. W sytuacji opisanej w pkt 4 nie przeprowadza się odczytu 
międzyokresowego na wniosek użytkownika lokalu mieszkal-
nego lub użytkowego.

Dodatek mieszkaniowy - podstawa: 984,52 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 703,23 zł w wieloosobowym.

Z m i a n a  p o d s t a w y  o b l i c z a n i a
Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.

U. nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 
31 ust. 1 określa dochód, który daje 
podstawę do ubiegania się o przy-
znanie dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy przysługu-
je osobom, których średni miesięcz-
ny dochód na jednego członka gospo-
darstwa domowego w okresie 3 mie-
sięcy poprzedzających datę złożenia 
wniosku o przyznanie dodatku miesz-
kaniowego nie przekracza od 1.01. 
br. – 175% kwoty najniższej emery-
tury (od 1. 03. br. 562,58 zł) i wynosi 
984,52 zł w gospodarstwie jednooso-
bowym i 125% tej kwoty, tj. 703,23 zł 
w gospodarstwie wieloosobowym.

Sprawdź swoje dochody za osta-
tnie trzy miesiące, a może otrzy-
masz dodatek mieszkaniowy.

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

Dopuszcza się przekroczenie nor-
matywu do 30%. Do podstawy oblicze-
nia dodatku przyjmuje się 90% wydat-
ków ponoszonych w związku z korzy-
staniem z mieszkania. W grę wcho-
dzą świadczenia okresowe ponoszo-

ne przez gospodarstwo domowe, ta-
kie jak: czynsz, opłaty za świadczenia 
związane z eksploatacją lokalu miesz-
kalnego, opłaty eksploatacyjne w spół-
dzielni mieszkaniowej, zaliczki płaco-
ne przez właścicieli lokali mieszkalnych 
na koszty związane z nieruchomością 
wspólną, świadczenia związane z eks-
ploatacją domu jednorodzinnego.

Kryteriów określających szczegó-
łowe warunki uzyskania dodatku 
jest więcej i każda sprawa jest indy-
widualnie traktowana.

Dodajmy także, że odpowiedzial-
ni za rozpatrywanie wniosków o przy-
znanie dodatków mieszkaniowych 
mogą także w uzasadnionych przy-
padkach lub w razie jakichś zastrze-
żeń przeprowadzić wywiad środowi-
skowy i na jego podstawie podjąć sto-
sowną decyzję.

Dodatek przyznawany jest na wnio-
sek Członka Spółdzielni przez Prezy-
denta Miasta Siemianowice Śląskie 
w drodze decyzji administracyjnej, 
a wypłacany wyłącznie Spółdzielni.

W sytuacji, gdy nie zgadzamy się 
z decyzją, przysługuje nam odwoła-
nie do samorządowego kolegium od-
woławczego.

Odwołanie składamy za pośrednic-
twem urzędu wydającego decyzję.

Pamiętajmy, że dodatek przyzna-
wany jest od 1. dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w którym 
złożyliśmy wniosek, tj. jeżeli wniosek 
złożymy np. do końca marca, to po je-
go rozpatrzeniu przyznany dodatek 
otrzymamy od 1 marca.

Uwaga!!! Jeżeli osoba, której przy-
znano dodatek nie opłaca na bieżą-
co czynszu za lokal, to administra-
cja musi (jest ustawowo zobowiązana) 
zgłosić ten fakt w urzędzie gminy 
(miasta) i wypłacanie dodatku zosta-
je zawieszone do czasu wyrównania 
(w terminie nie dłuższym niż 3 miesią-
ce) zaległości. Decyzja o przyznaniu 
dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie 
zostaną pokryte w tym czasie.

O ponowne przyznanie dodatku 
można wystąpić wyłącznie po ure-
gulowaniu zaległości.

Ważne!!! Jeżeli okaże się, że doda-
tek przyznano na podstawie niepraw-
dziwych danych, to osoba go pobiera-
jąca będzie musiała zwrócić pobrane 
kwoty w podwójnej wysokości.

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

W o d a  i  ś c i e k i  –  6 , 5 6  z ł / m 3

Istotnym novum w nadesłanym cenniku RPWiK jest 
wprowadzenie opłaty abonamentowej za liczniki wody. 
Do tego zagadnienia także wrócimy za miesiąc.    pes
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

W a ż n e  d e c y z j e ,  k o n k r e t n e  p l a n y

Posiedzenia Rad Osiedlo-
wych to również czas rozpa-
trywania skarg i wniosków po-
szczególnych mieszkańców, 
którzy zwracają się do tego 
gremium o opinię w różnych 
sprawach, np. wyrażenie zgo-
dy na zagospodarowanie po-
mieszczeń pod działalność 
gospodarczą lub handlową.

Na osiedlu „Bańgów” 
w tym roku odbyły się już 
2 posiedzenia, które mia-
ły miejsce 18 stycznia i 22 
lutego. Zebrani wydali przy 
dwóch głosach wstrzymu-
jących się pozytywną opi-
nię w sprawie zmiany sta-
wek czynszowych. W związ-
ku z podwyżkami za gaz Ra-
da Osiedla „Bańgów” po-
stanowiła zwrócić się do Za-
rządu SSM o przeprowadze-
nie działań mających na ce-
lu indywidualne olicznikowa-
nie za to medium na I etapie 
„Bańgowa”, gdyż lokatorzy 
uiszczają opłatę ryczałtową 
za jego zużycie. Natomiast 
na II części osiedla miesz-
kańcy płacą według indy-
widualnych wskazań gazo-
mierzy. Ponadto, członkowie 
RO interesowali się losami 
elementów konstrukcyjnych 
znajdujących się na dział-
ce w pobliżu szkoły. Z kore-
spondencji w tej sprawie wy-
nika, że obiekt został zaku-
piony przez prywatnego wła-
ściciela, który jeszcze w tym 
roku planuje początek reali-
zacji inwestycji pod działal-
ność handlową. Innym waż-
nym tematem, którym zaj-
mowano się na tych spotka-
niach była organizacja kolej-
nego osiedlowego festynu, 
który w tym roku zaplano-
wano na 11 czerwca. Pod-
kreślono, że pomimo ogrom-
nego wysiłku organizacyjne-

go, jaki towarzyszy tej impre-
zie, warto ją przeprowadzać, 
gdyż uczestniczy w niej spo-

ra rzesza mieszkańców osie-
dla. Wzorem lat ubiegłych 
postanowiono zorganizować 
też szereg imprez rekreacyj-
nych i sportowych, a o po-
moc poproszono dyrekcję 
pobliskiej szkoły.

Z kolei Rada Osiedla „Mi-
chałkowice” odbyła w tym 
roku jedno posiedzenie – 10 
lutego, na którym odbyło się 
losowanie osób zakwalifiko-
wanych do udziału w Wiel-
kim Konkursie 2004. Ponad-
to, na spotkaniu omówiono 
zakres realizacji planu re-
montów za 2004 rok, w któ-
rym najwięcej środków po-
chłonęły wydatki związane 
z remontem pokrycia dacho-
wego, osiedlowych chodni-
ków oraz zwrotów z tytułu 
wymiany okien. Rada Osie-
dla udzieliła też absolutorium 
kierownictwu administracji za 
działalność w 2004 roku.

Pierwszym poruszonym te-
matem na posiedzeniu Ra-
dy Osiedla „Węzłowiec” 
15 lutego br. była sprawa 
rozdysponowania dodatko-
wych środków finansowych 
z tytułu podwyżki czynszów, 

jaka miała miejsce w SSM 
od 1. 02. 2005 r. Znacz-
ną część tej kwoty postano-

wiono przeznaczyć na do-
finansowanie budowy osie-
dlowego boiska sportowego 
oraz wykonanie jego oświe-
tlenia i nowych łapaczy pi-
łek. Ponadto z tych pienię-
dzy będą wymienione nowe 
drzwi w budynkach przy ul. 
W. Wróblewskiego 30 a i b 
oraz 32. Przyjęto też wnio-
sek jednego z Członków RO 
– Mariana Stanaszka, aby 
docieplić dodatkowo ścia-
nę frontową budynku przy 
ul. Jagiełły 9. Zebrani pozy-
tywnie zaopiniowali też dzia-
łalność firm remontowych, 
które wykonywały prace na 
tym osiedlu w ubiegłym roku 
i wytypowali swojego przed-
stawiciela do komisji prze-
targowej na ten rok. W dru-
giej części obrad rozpatrzo-
no wnioski, jakie wpłynęły 
do samorządu od różnych 
mieszkańców osiedla.

Natomiast na spotkaniu Ra-
dy Osiedla „Tuwima” prze-
prowadzonym 16 lutego br. 
podsumowano wykonanie 
rzeczowego planu remontów 
za ubiegły rok oraz rozpa-
trzono wnioski i podania skła-

dane przez lokatorów. Podję-
to też decyzję, aby podczas 
odbywanych zgodnie z har-
monogramem dociepleń bu-
dynków przy ul. Okrężnej, 
dodatkowo prace te przepro-
wadzać na szczytach ścian 
północno-zachodnich. Poza 
tym zebrani wytypowali swo-
jego przedstawiciela do ko-
misji przetargowej, która bę-
dzie wybierała firmy wyko-
nujące remonty na osiedlach 
w tym roku. Następne posie-
dzenie Rady zaplanowano 
na 15 marca br.

W tym roku nie odbyło się 
jeszcze żadne spotkanie Ra-
dy Osiedla „Centrum”, na-
tomiast obradowało na po-
czątku lutego prezydium te-
go gremium, które zajęło się 
analizą przebiegu akcji zi-
ma na osiedlu. Ponadto, do-
konano rozliczenia planu re-
montów za ubiegły rok oraz 
omówiono dalsze szczegóły 
związane z realizacją usta-
lonego harmonogramu do-
ciepleń budynków.

Najważniejszym punktem 
obrad pierwszego w tym ro-
ku posiedzenia Rady Osie-
dla „Chemik”, które odbyło 
się 9 stycznia br., było wy-
danie opinii w sprawie pod-
wyżki czynszu. Rozpatrzo-
no też pisma, z jakimi skie-
rowali się różni mieszkańcy 
do samorządu osiedlowego. 

Podobnie na posiedzeniu 
Rady Osiedla „Młodych” – 
12 stycznia br. – zaopinio-
wano pozytywnie propozycję 
władz Spółdzielni w sprawie 
zmiany stawek czynszowych 
oraz podsumowano realiza-
cję planu remontów za 2004 
rok, który wykonano w 99 
procentach. Zebrani udzieli-
li też absolutorium kierownic-
twu administracji za działal-
ność w ubiegłym roku. Z nie-
pokojem przyjęto też infor-
mację o aktualnych tenden-
cjach w zaległościach czyn-
szowych na tym osiedlu, któ-
re obecnie wynoszą oko-
ło pół miliona złotych. Człon-

Początek roku był bardzo pracowity dla samorządów osiedlowych działających 
w naszej Spółdzielni, ponieważ podczas swoich posiedzeń podjęły one wiele waż-

kich decyzji związanych z prawidłową gospodarką zasobami mieszkaniowymi. Podczas 
tych spotkań podsumowywano wykonanie planów remontowych za 2004 rok, w wielu przypad-
kach udzielono absolutorium kierownictwu poszczególnych administracji, a ponadto wyrażono 
też opinie dotyczące rozdysponowania dodatkowych środków finansowych zgromadzonych na 
osiedlowych kontach w związku z wprowadzoną podwyżką na fundusz remontowy.
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Mieszkanie  
– luksusowy towar

Wycofanie się państwa ze wspoma-
gania sektora mieszkaniowego dopro-
wadziło do zaspokajania tylko potrzeb 
rodzin najzamożniejszych.  90 procent 
obecnie budowanych mieszkań ma 
status własnościowy, wymagający za-
płacenia pełnych kosztów przez oby-
wateli. Tylko 10% mieszkań ma sta-
tus lokatorski lub najmu. To powodu-
je, że część ludzi, których potrzeby nie 
są zaspokojone, swoje rozgoryczenie 
kieruje do spółdzielni.

Państwo doprowadziło do ekonomi-
zacji całego sektora energetycznego 
i komunalnego. Wywołało to poważ-
ny wzrost kosztów utrzymania nieru-
chomości. W końcu lat 80. opłaty za 
mieszkania stanowiły 8% budżetu ro-
dziny, obecnie sięgają już 18%. Przed 
1990 rokiem opłaty za ciepło i usłu-
gi komunalne stanowiły 50% opłaty 
za mieszkanie, teraz stanowią 70%. 
Spółdzielnie mieszkaniowe

zostały wydrenowane
finansowo na rzecz sektora ener-

getycznego i komunalnego. Stąd ma-
my dekapitalizację zasobu mieszka-
niowego, co jest przedmiotem krytyki 
i frustracji lokatorów naszych miesz-
kań. Swoje obciążenia z tytułu ko-
sztów mieszkania identyfikują wyłącz-
nie z działalnością spółdzielni.

W takiej sytuacji państwo ogranicza 
skalę pomocy socjalnej, czyli system 
dodatków mieszkaniowych.

Za dobroczynność posłów 
płacą spółdzielcy

Związek jest częścią spółdzielczości 
mieszkaniowej. Zrzesza ponad 600 spół-
dzielni, co stanowi 20% ogólnej ich liczby 
w kraju. Gdy idzie o wielkość zasobów, 

Związek zrzesza spółdzielnie dysponują-
ce 1/3 wszystkich mieszkań w kraju.

W spółdzielniach występuje pogar-
szanie się zdolności płatniczej człon-
ków. 1/3 spółdzielców wnosi opłaty nie-
terminowo, a 8% zalega z płatnościa-
mi dłużej niż trzy miesiące. To ozna-
cza, że spółdzielnie nie uzyskują środ-
ków na utrzymanie budynków. Kwota 
zaległości czynszowych w spółdziel-
niach i mieszkaniowych sięgnęła po-
nad 1 mld zł. Jest to praktycznie kredyt 
udzielony przez płacących za mieszka-
nia, tym którzy zalegają z płatnościami.

Stan ten ogranicza płynność finanso-
wą spółdzielni. Ale pojawiają się nie-
ustanne decyzje ustawowe o posze-
rzanie osłony socjalnej dla obywate-
li niepłacących za mieszkanie. W 2004 
roku uchwalono nowelizację Kodeksu 
postępowania cywilnego, która zlikwi-
dowała instytucję eksmisji na bruk.

Kto ma
ponosić konsekwencje

tej miłosiernej polityki okazywanej 
przez Sejm? Skutki powinno ponosić 
państwo lub samorząd terytorialny i po-
krywać opłaty za tych, którzy zajmują 
mieszkania bez tytułu prawnego.

W uchwalonej w 2004 r. przez Sejm 

nowelizacji ustawy o podatku docho-
dowym od osób prawnych przedłużo-
no na następne dwa lata, do 2006 ro-
ku, zwolnienie spółdzielni mieszkanio-
wych z podatku dochodowego, o ile 
uzyskiwane dochody będą przezna-
czać na utrzymanie zasobów miesz-
kaniowych. Jest to na pewno pozy-
tywna decyzja państwa, będąca dla 
spółdzielni istotną pomocą.

Ale po 2005 roku obywatele nie będą 
już korzystać z ulgi w podatku docho-
dowym z tytułu nakładów na remon-
ty mieszkań i budynków. Zmniejszy to 
zdolności akumulacji środków przez 
zarządców nieruchomości. Jest zamęt 
w stosowaniu przepisów ustawy o po-
datku od towarów i usług. Nadal nie 
jest rozstrzygnięta długotermino-
wość 7% stawki VAT od budownic-
twa mieszkaniowego. Na ile będzie 
ona obowiązywać po 2007 roku?

Niepokój budzą
niekorzystne tendencje

w nowelizacji ustawy Prawo energe-
tyczne oraz ustawy o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodę i zbiorowym od-
prowadzaniu ścieków. Lobby energe-
tyczne forsuje zniesienie ustawowe-
go ograniczenia wielkości opłat sta-
łych w taryfach za ciepło oraz zniesie-
nie zakazu dokonywania zmiany taryf 
częściej niż raz na rok.

Lobby komunalne forsuje ogranicze-
nie obowiązków przedsiębiorstw wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych za utrzyma-
nie sieci zewnętrznych. Przeciwstawia 
się przepisom, wymuszającym przej-
mowanie przez te przedsiębiorstwa in-
dywidualnych rozliczeń za wodę z użyt-
kownikami lokali.

(za: Kurierem Spółdzielczym 2/2005; 

śródtytuły - od redakcji „MS”)

kowie RO zastanawiali nad 
sposobami rozwiązania te-
go trudnego problemu i za-
proponowali zintensyfikowa-
nie rozmów z osobami po-
padającymi w zadłużenie. 
Oprócz posiedzenia samo-
rządu osiedlowego już trzy-

krotnie w tym roku spotkała 
się Komisja GZM RO „Mło-
dych”, która podjęła decy-
zję, aby wszystkie dodatko-
we środku finansowe po-
zyskane z tytułu podwyż-
ki czynszu przeznaczyć na 
realizację wniosków loka-

torów o zwrot kosztów z ty-
tułu wymiany okien. Kolej-
ka ta jest nadal bardzo dłu-
ga i obecnie są realizowane 
wnioski z 2000 roku, w któ-
rym trzeba dopłacić za wy-
mianę 966 okien. Natomiast 
liczba wniosków z 2001 ro-

ku jest jeszcze większa, po-
nieważ sięga 1031 okien. Po-
nadto, Komisja GZM zatwier-
dziła projekt budowy nowo-
czesnego placu zabaw, jaki 
tej wiosny powstanie w pobli-
żu budynków przy Alei Mło-
dych 1-2. mig

Polityka mieszkaniowa a trudności spółdzielni
W referacie wprowadzającym do dyskusji na IV Zjeździe Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych 

RP 7 grudnia ub. r. w imieniu Zarządu Związku prezes Jerzy Jankowski przedstawił następującą ocenę sy-
tuacji w mieszkalnictwie spółdzielczym w odniesieniu do niektórych decyzji – aktów prawnych – podejmowanych 
przez władze państwowe: ustawodawcze i wykonawcze na rozwój budownictwa, utrzymanie zasobów mieszka-
niowych i funkcjonowanie spółdzielni. Mówca odniósł się też do pewnych tendencji, jakie są zauważalne i jakie 
mają wpływ na koszty naszego zamieszkania.
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zaglądają kominiarze,
by przekonać się, jak wygląda wen-

tylacja w poszczególnych pomieszcze-
niach. Przy tej okazji kominiarze pro-
wadzą też akcję uświadamiającą wśród 
lokatorów, a dotyczącą zagrożeń zwią-
zanych z brakiem dopływu świeżego 
powietrza do mieszkania, zwłaszcza 
tam, gdzie są użytkowane gazowe pie-
cyki łazienkowe. O problemie prawi-
dłowej wentylacji pisaliśmy już wielo-
krotnie na łamach naszej gazetki i wie-

rzymy, że zdecydowana większość lo-
katorów zdaje sobie sprawę, jak waż-
ne jest przestrzeganie obowiązujących 
zasad prawidłowej wentylacji.

Jednocześnie prowadzone są w bu-
dynkach mieszkalnych przeglądy in-
stalacji gazowej. Za każdym razem 
lokator dostaje do podpisania pro-
tokół stwierdzający jej aktualny stan 
techniczny. Niestety, okazuje się, że 
nadal w wielu wypadkach kontro-
le te wykazują nieprawidłowe dzia-
łanie łazienkowych piecyków gazo-
wych. W skrajnych przypadkach pra-
cownicy dokonujący prób szczelności, 
podejmują decyzję o odcięciu gazu do 
mieszkania. Lokator ma wtedy

dwa tygodnie na usunięcie
wykrytych usterek, a następnie zgło-

szenie tego w osiedlowej administra-
cji. Z takim właśnie apelem do miesz-
kańców zwraca się ADM „Młodych”, 
przypominając o obowiązku skontak-

towania się z jej pracownikami po wy-
konaniu niezbędnych prac. Warto też 
podkreślić, że na ogół wszyscy podpo-
rządkowują się wyznaczonym termi-
nom prób szczelności gazu w miesz-
kaniu i przeglądy te są prowadzone 
bez większych zakłóceń.

Ponadto, na osiedlu „Młodych” po-
dejmuje się obecnie szereg działań 
mających na celu poprawę estetyki 
klatek schodowych. Szczególnie du-
ży nacisk kładzie się na moderniza-

cję parterów, które najbardziej są na-
rażone na dewastacje ze strony wan-
dali. Szereg różnego rodzaju prac 
w tym zakresie wykonano już przy 
placu J. Skrzeka i P. Wójcika 5 a i b. 
Najpierw pomalowano tam całe klat-
ki schodowe, a następnie przystąpio-
no do gruntownych prac na parterze 
budynku. Ściany zostały w wielu miej-
scach pokryte gładzią gipsową, a bie-
gnąca tam różnego rodzaju instalacja 
techniczna zabudowana płytami gip-
sowymi. Po wykonaniu tych robót par-
tery wyglądają jak nowe i miejmy na-
dzieję, że

dłuuuugo będą tak wyglądały
i służyły lokatorom w tak dobrym sta-

nie przez kilka kolejnych lat. Dodajmy, 
że w tych blokach administracja za-
montowała też specjalne urządzenie 
na fotokomórkę powodujące zapale-
nie się światła na kilkadziesiąt sekund 
w momencie, gdy na klatce pojawia się 

lokator. Rozwiązane to przyczyni się do 
większych oszczędności energii elek-
trycznej oraz z pewnością wpłynie na 
poprawę warunków bezpieczeństwa 
mieszkańców. Prace modernizacyjne 
parterów budynków prowadzone są 
również w innych częściach tego osie-
dla. Zgodnie z zatwierdzonym planem 
remontów przy ul. W. Wróblewskiego 
2 i 4 wykonuje się podobne roboty, co 
przy placu J. Skrzeka i P. Wójcika, 
natomiast przy ul. J. N. Stęślickiego 
2 i 4 położono nową posadzkę z pły-

tek ceramicznych. Z kolei przy ul. ZHP 
9, 10 i 11 wymianę drzwi wejściowych 
połączono z remontem klatki scho-
dowej, w wyniku czego powiększono 
powierzchnię parteru o wnękę, która 
wcześniej znajdowała się przed tymi 
drzwiami.

Nie wszystkim jednak zimowa aura 
przeszkadza w pracach ziemnych, 
ba, wręcz przeciwnie okazuje się, że 
pomaga.

Tak, m.in. jest na osiedlu „Węzło-
wiec”, gdzie firma Domar

wykonuje głębokie wykopy
pod założenie sieci kanalizacyjnej 

i deszczówki odprowadzającej ścieki 
z nowo budowanego osiedla domków 
dwurodzinnych. Jak nam powiedziano, 
pora na tego rodzaju prace jest jak naj-
bardziej odpowiednia, z uwagi na bar-
dzo ciężki teren (iły, glina, płytkie wody 
płaszczyznowe itd). Lepiej wtedy roboty 
takie przeprowadzać zimą, kiedy grunt 
jest zamarznięty. Z jednej strony wyko-
nywanie tych robót w takich warunkach 
pogodowych ułatwia dojazd ciężkiego 
sprzętu, a z drugiej spowoduje mniej-
sze szkody nawierzchni terenu związa-
ne z tymi przejazdami. Dodatkowo wy-
kopy te nie są wtedy tak uciążliwe dla 
mieszkańców, chociażby ze względu na 
brak możliwości rozwiewania pyłu i roz-
wożenia ziemi po drogach. Z nastaniem 
wiosny teren przywrócony zostanie do 
poprzedniego stanu.

mig pes

Roboty wewnątrz, i nie tylko, budynków

Dosyć kapryśna aura, jaka towarzyszy nam od początku tego roku, spo-
wodowała, że w większości przypadków wstrzymane są na osiedlach 

mieszkaniowych prace remontowe, które wykonuje się w sprzyjających wa-
runkach pogodowych. Nie przeszkadza to jednak osiedlowym administra-
cjom, by realizować zadania związane z robotami prowadzonymi wewnątrz 
budynków mieszkalnych. Część z nich nie zawsze jest widoczna gołym 
okien, ale na pewno ma wpływ na poprawę stanu technicznego domów i nie-
jednokrotnie na warunki bezpieczeństwa mieszkających tam lokatorów.

Właśnie w tym okresie najczęściej do naszych mieszkań

Czasami mróz jest sprzymierzeńcem przy wykonywania pewnych prac.

Malarzom pogoda nie przeszkadza. 
Oby efekt ich pracy 

pozostał jak najdłużej nienaruszony.
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ciąg dalszy na str. 15 

Na pewno warunki pogodowe nie 
sprzyjają pracom, jakie podjęte zo-
stały na os. Węzłowiec w związku 
z „ucywilizowaniem” osiedlowych 
sieci internetowych. Trudno obecnie 
zliczyć, ilu lokatorów w spółdzielczych 
budynkach korzysta już z udogodnień, 
jakie niesie internet. W ostatnich kilku 
latach nasze osiedla mieszkaniowe zo-
stały okablowane łączami techniczny-
mi, co umożliwia na zasadzie konku-
rencji wybierać mieszkańcom najbar-
dziej dogodne oferty. Ten proces ma 
jednak swoje wady. Jedną z nich są wi-
szące i biegnące w różnych miejscach 
przewody bulwersujące zwłaszcza tych 
mieszkańców, którzy nie zamierzają ko-
rzystać z pożytków internetu.

W związku z tym niedawno na osiedlu 
„Węzłowiec” postanowiono uporządko-
wać tę sprawę i jedna z firm mająca naj-
więcej klientów ze stałym łączem przystą-
piła do prac ziemnych, podczas których 
jest kładziona nowa instalacja. W sumie 
nową sieć o długości około 3-4 kilome-
trów wykonano już na II etapie osiedla, 
a obecnie roboty prowadzone są w pierw-
szej jego części. Prace te pozwolą już 
wkrótce na likwidację tzw. przewieszek 
napowietrznych łączących za pomocą 
kabli poszczególne budynki. Część z nich 
była robiona na „dziko” przez lokatorów 
tworzących własne minisieci. 

- Budowa kanalizacji teletechnicznej 
na „Węzłowcu” potrwa do końca mar-
ca, chyba że nie pozwolą na to wa-

runki pogodowe – zapewnia Tomasz 
Pawlik z firmy „Altec” wykonującej te 
prace. – Roboty prowadzimy w ta-
ki sposób, aby nie było przerw na łą-
czach internetowych. To nasze drugie 
spółdzielcze osiedle, na którym kła-
dziemy sieć w ten sposób. Wcześniej 
robiliśmy to na os. „Chemik”, a w tym 
roku planujemy jeszcze budowę ka-
nalizacji teletechnicznej przy placu J. 
Skrzeka i P. Wójcika – dodaje.

ADM „Węzłowiec” liczy na to, że po 
wykonaniu wspomnianych robót uda 
się uporządkować stan instalacji tele-
technicznych na osiedlu, co na pew-
no przyczyni się do poprawy estetyki 
poszczególnych budynków mieszkal-
nych. mig

I n t e r n e t  p o d z i e m n ą  d r o g ą

nia płatności tych, którzy na koniec ro-
ku posiadają niewielkie zobowiązania. 
Ten cel jest osiągany, czego dowodzą 

wpłaty i wyzbywanie się zaległości. 
Cieszy nas, że w konkursie uczest-
niczy tak duże grono Spółdzielców, 
bo przecież dokonywane regularnie 
wpłaty umożliwiają lepsze planowanie 
remontów, ich zwiększenie o kolejne 
zadania, regulowanie bez odsetek na-

leżności za ciepło, wodę, wywóz śmie-
ci, zużycie prądu na potrzeby ogółu,  
słowem, na zaspokojenie naszych 
własnych potrzeb. Życzę Państwu, by 

nagrody, które tu na Was czekają, 
i które za chwilę będziecie losować, 
przyniosły wszystkim dużo zadowo-
lenia i przyjemności, tym bardziej, że 
wkrótce Święta.

Zasady losowania nagród wyja-
śnił Zbigniew Lekston, wiceprezes 
Zarządu SSM, który powiedział krót-
ko: Każdy z Państwa wyciąga los 
określający według cyfry zawartej na 
karteczce kolejność dokonania wybo-
ru nagrody. Osoba z numerem 1 bę-
dzie wybierała pierwsza i tym samym 
będzie miała możliwość pełnego wy-
boru jednej z przygotowanych sied-
miu nagród AGD, o mniej więcej zbli-
żonej wartości. Tym samym, ta oso-
ba, ale nie tylko ona, stanie przed dy-

lematem, co wybrać, bo potrzeby mo-
że mieć większe.

W tej części konkursu los uśmiech-
nął się do p. Ireny Uriga, gdyż to ona 

wyjęła z pojemnika karteczkę z nume-
rem jeden.

Gdy dreszczyk emocji związa-
ny z losowaniem opadł i obecni do-
konali wyboru nagród, rozpoczę-
ła się rozmowa o bieżących proble-
mach Spółdzielni i jej funkcjonowa-
niu. Stanisław Kowarczyk przedsta-
wił teraźniejsze priorytety w realizo-
waniu zadań remontowych i moder-
nizacyjnych w SSM, a zebrani skrzęt-
nie wykorzystali możliwość spotka-
nia z władzami i zadawali pytania do-
tyczące spraw najbardziej ich nurtu-
jących. Pytano więc o powody kole-
jek po częściowy zwrot pieniędzy za 
wymienione okna, o docieplenia bu-

Nagrody cierpliwie czekały na bieg wydarzeń.

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

W i e l k i  K o n k u r s  r o z s t r z y g n i ę t y
ciąg dalszy ze str. 1

Trzymiesięczna bonifikata 
w opłacie czynszowej w części 

koszty eksploatacji wylosowana na 
poszczególnych osiedlach przypa-

dła w udziale:
Osiedle „Chemik”

- Ewa Żłobińska,
- Jan Basan.

Osiedle „Centrum”
- Bogusław Kowalczyk,
- Eryka Gieracz.

Osiedle im. J. Tuwima
- Barbara Koźmiński,
- Anna Bokun-Dwojak.

Osiedle „Michałkowice”
- Dariusz Świątek,
- Regina Gajewska.

 Osiedle „Młodych”
- Halina Popczyk,
- Józef Łapiński.

Osiedle „Węzłowiec”
- Kazimierz Werecki,
- Anna, Krzysztof Kozioł.

Osiedle „Bańgów”
- Katarzyna Kerger-Poprawa,
- Artur Sznicer.
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Nasze kochane pieski!
Na problem psich odchodów po 

raz kolejny zwraca uwagę jeden z lo-
katorów, tym razem z os. „Chemik”. 
W okresie silnych mrozów i utrzymu-
jącej się pokrywy śnieżnej psie od-
chody są szczególnie widoczne i sta-
nowią przykry widok dla wszystkich 
lokatorów. Nasz Czytelnik zauwa-
ża, że jedno z takich „newralgicznych 
miejsc” znajduje się przed budynkiem 
przy ul. Wróblewskiego 69, w którym 
około 30 lokatorów posiada czworo-
nożnych przyjaciół i prawie wszyscy 
praktykują załatwianie porannej toale-
ty tych zwierząt tuż przed tym właśnie 
budynkiem. Lokator uważa, że osoby 
te powinny podporządkować się ist-
niejącym przepisom i uszanować pra-
wo pozostałych mieszkańców do po-
siadania niezanieczyszczonego psimi 
odchodami terenu w pobliżu swojego 
miejsca zamieszkania.

M. M. (imię i nazwisko do wiad. red)
- Mieszkam przy ulicy Hermana 

Wróbla i ze szczególnym niepokojem 
obserwuję, jak teren pomiędzy przed-
szkolem a lecznicą dla zwierząt sta-
je się wybiegiem dla psów, które zała-
twiają tam swoje fizjologiczne potrze-
by. Niestety, właściciele tych zwierząt 
w ogóle nie zauważają, że w tym miej-
scu biegnie jedno z głównych dojść 
do przedszkola, którym podąża wie-
le małych dzieci ze swoimi rodzi-
cami. Szczególnie bulwersuje mnie 
fakt, że na ten teren wyprowadzane 
są psy z pobliskiej lecznicy dla zwie-
rząt, a przecież jej właściciel powinien 
dać przykład, w jaki sposób rozwią-
zać problem załatwiania potrzeb fizjo-
logicznych przez psy. 

U. S. (imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Na temat psich 

odchodów wypowiadaliśmy się 
wielokrotnie w „MS”. Niestety, pro-
wadzona swego czasu przez Spół-
dzielnię akcja zaopatrzenia właści-
cieli w woreczki na psie odchody 
nie przyniosła – a szkoda – więk-
szych rezultatów. Apelujemy zatem 
ponownie do wszystkich właścicie-
li psów o przestrzeganie podsta-
wowych zasad higieny i uwzględ-
nienie, że nie mieszkają sami.

Spostrzeżenie kolejnej Czytel-
niczki polecamy również lokato-

rom mieszkającym w rejonie ulicy 
H. Wróbla jak i innym osobom ko-
rzystającym z tego terenu oraz in-
nych osiedlowych skwerków i uli-
czek. Liczymy na to, że uwagi za-
mieszkałych skłonią właścicie-
li psów do takich zachowań, które 
wychodziłyby naprzeciw oczekiwa-
niom osób nieposiadających czwo-
ronożnych przyjaciół.

Elektroniczne podzielniki
- Chciałbym pochwalić redakcję za 

tak profesjonalne przygotowanie ga-
zety w wersji elektronicznej, którą 
można przeczytać na stronie inter-
netowej SSM. Wielka jednak szko-
da, że nie są zamieszczane również 
ogłoszenia reklamowe. Może warto 
się nad tym zastanowić? Ponadto, 
czy przewiduje się umieszczenie star-
szych numerów gazetki, gdyż w ten 
sposób można by uruchomić pewne-
go rodzaju elektroniczne archiwum 
prasowe – twierdzi jeden z naszych 
Czytelników Alfred Szromek. Loka-
tor odnosi się również do opublikowa-
nego niedawno na łamach „MS” pla-
nu remontów i harmonogramu wymia-
ny podzielników kosztów ogrzewania 
na elektroniczne. Prosi jednak o wy-
jaśnienie, dlaczego prace te będą wy-
konywane w taki sposób, że na da-
nej ulicy nastąpi ich wymiana w czę-
ści budynków, a następnie kontynuuje 
się ją w innej części osiedla, zamiast 
dokończyć w tym samym rejonie. Po-
nadto, Czytelnik zauważa, że prace te 
nie będą prowadzone przez miesiące 
letnie, więc prosi o wyjaśnienie powo-
dów przerwy w tym okresie.

ZARZĄD SSM: Od listopada 2004 
na stronie Spółdzielni systema-
tycznie zamieszczane są poszcze-
gólne numery „MS” w wersji elek-
tronicznej. Cieszymy się, że spo-
tyka się to z dużym zainteresowa-
niem Czytelników. Nie przewiduje-
my zamieszczania reklam w wersji 
elektronicznej, ze względu na ma-
łą wartość archiwalną tych mate-
riałów, a jednocześnie powodują-
cą podniesienie kosztu ich wyda-

nia. Opublikowany harmonogram 
wymiany podzielników kosztów na 
elektroniczne został skonstruowa-
ny nie według ulic, a według przy-
łączenia do poszczególnych wę-
złów cieplnych w terminach zgod-
nych z odbywającymi się odczyta-
mi w danym rejonie. Ze zrozumia-
łych względów odczyty te nie od-
bywają się w okresie letnim, gdyż 
praktyka pokazuje, że część loka-
torów w tym czasie jest nieobecna 
w swoich mieszkaniach.

Od redakcji: Dziękujemy za wyrazy 
uznania i informujemy, że zamiesz-
czenie starszych numerów „MS” na 
stronie internetowej SSM nie jest 
w pełni możliwe ze względu na brak 
wszystkich wydań gazety w tej for-
mie. W najbliższym czasie postaramy 
się jednak uzupełnić stronę kilkoma 
zachowanymi wydaniami „MS” w wer-
sji elektronicznej. mig

Klatka schodowa 
to nie palarnia

Palenie na klatkach schodowych jest 
uciążliwe dla innych, skarży się p. Kry-
styna Sz. zam. przy ul. Leśnej i pro-
si o podjęcie jakichś zdecydowanych 
kroków, by przeciwdziałać temu ne-
gatywnemu zjawisku, gdyż w konse-
kwencji na klatce schodowej śmierdzi, 
a zapach – o innych szkodliwych skut-
kach nie mówiąc – przedostaje się do 
mieszkań.

Od redakcji: O pojawiających 
się problemach dotyczących bez-
konfliktowego zamieszkania w bu-
dynkach wielorodzinnych na ła-
mach „MS” piszemy bardzo czę-
sto. W tym przypadku, podobnie 
jak i w dziesiątkach innych, klu-
czem do całości jest zrozumienie, 
że nie mieszkamy sami i że nasze 
zachowania mogą przeszkadzać in-
nym. Problemem w tym przypad-
ku jest wyegzekwowanie zawartych 
w regulaminach zapisów. Nas dzi-
wi nieco, że ktoś zamiast palić pa-
pierochy wygodnie ułożony w fote-
lu, we własnych czterech ścianach 
wychodzi na korytarz. No, ale wi-

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

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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ciąg dalszy na str. 12

dać w domu żona nie pozwala, a na 
klatce to można mi... Kolejny więc 
raz apelujemy do amatorów niebie-
skiego dymka w pomieszczeniach 
ogólnego użytku, słuchania głośnej 
muzyki, wykonywania remontów 
w godzinach wieczornych o przyję-
cie do swojej wiadomości faktu, że 
to przeszkadza innym.

Koszty c.o.
Szanowna Redakcjo!

Proszę uprzejmie o publikację na ła-
mach gazety mojego listu, bowiem 
dotyczy on stale kontrowersyjnych 
wśród Członków kosztów rozliczania 
centralnego ogrzewania.

Zarząd uchylił się od obowiązku 
udzielenia odpowiedzi, uznając, że 
manipulacje Skibatronu najpierw pły-
nem, a teraz współczynnikiem kalo-
ryfera są rzetelne, wobec tego winien 
udzielić publicznie wyjaśnień.

Fakty i dowody są następujące.
Odczyt podzielników w budynku przy 

ulicy Okrężnej 6 miał miejsce 3. 06. 
04 r., a sporządzony protokół odczytu 
miał stałe dane tożsame z poprzednimi 
latami. Późniejsze rozliczenie kosztów 
ogrzewania wykazało skokowy wzrost 
o 3,20 jednostek podzielnika kosz-
tów ogrzewania, pomimo mniejszych 
wskazań skali „E” wobec poprzed-
nich lat/rok: 2001 – 10,75 jp.k.o., 2002 
– 11,45, 2003 – 11,45, 2004 – 14,65. 
Taki wynik jest efektem przeliczenia 
na nową skalę oraz zmiany współ-
czynnika kaloryfera z 0,44 na 0,75 
w pokoju północno-zachodnim ozna-
czonym jako PO1. Skibatron twierdzi, 
że dokonał inwentaryzacji grzejników 
i dlatego temu grzejnikowi według nie-
go o wys. 100 cm zmienił współczyn-
nik. Otóż grzejnik ten ma wys. 87 cm, 
a szer. 77cm, co daje 0,67 m2 po-
wierzchni grzejnej, a w sąsiednim blo-
ku grzejnik o wys. 108 cm i 60 cm sze-
rokości, a więc 0,65 m2 pow. grzejnej 
otrzymał współczynnik 0,60. W związ-
ku z tym zapytuję publicznie odpowie-
dzialnych za te sprawy Zarząd i Radę 
Nadzorczą Spółdzielni:

- na jakiej podstawie prawnej fir-
ma rozliczająca koszty c.o. dokonu-
je w cudzym mieniu, w sposób tajny 
i dowolny, najpierw manipulacji pły-
nem, a teraz współczynnikiem kalory-
fera, nazywając to inwentaryzacją?

- dlaczego Zarząd nie analizuje rozliczeń 
kosztów c.o., pomimo że widać w nich 
nierzetelne dane, które skutkują dalszym 

wzrostem kosztów c.o. dla Członków?
Czy koniecznie musi dojść do ich 

rozpatrzenia przez sąd?
- dlaczego obowiązujący w Spół-

dzielni Regulamin rozliczeń kosz-

tów c.o. nie zawiera jasnych i jaw-
nych, wszystkich zasad decydujących 
o kosztach c.o., w tym o współczynni-
kach mieszkań i kaloryferów?

Pozdrawiam Redakcję – W. T.
ZARZĄD SSM: Po dokonaniu 

w Pani mieszkaniu – po odtajnieniu 
swych danych – ponownego spraw-
dzenia grzejnika, o którym mowa 
w liście, stwierdzono, że faktycz-
nie pracownik dokonujący inwenta-
ryzacji grzejników w jednym z po-
kojów popełnił błąd i na tej podsta-
wie zakwalifikował grzejnik, jako 
typ S-130/4 zamiast S-130/3, z cze-
go wynika różnica na Pani nieko-
rzyść we współczynniku o 0,06. Za 
wynikły błąd pragniemy przepro-
sić, a stosowne ponowne rozlicze-
nie uwzględniające powyższą zmia-
nę otrzyma Pani w najbliższym cza-
sie. Odnosząc się do Pani pytań, in-
formujemy, że w Spółdzielni obowią-
zuje Regulamin określający zasady 
rozliczenia zużycia ciepła natomiast 
szczegóły stricte techniczne nie mo-
gą znajdować się w tym regulami-
nie. W każdym przypadku dotyczą-
cym jakichkolwiek wątpliwości zwią-
zanych z rodzajem grzejników moż-
na zwracać się do służb SSM.

Na temat zastosowania przez firmę 
Skibatron płynu wolniej odparowu-
jącego pisano szczegółowo i spo-
ro w poprzednich wydaniach „MS”. 
Tam także zawarto stanowisko Za-
rządu w tej kwestii i przeprosiny Ski-
batronu. Sądzimy, że sprawa zo-
stała bardzo dokładnie wyjaśniona. 
Firma ta poniosła wtedy stosowne 
konsekwencje, włącznie ze stopnio-
wym wycofywaniem się SSM z ko-
rzystania z jej usług, co spowodo-
wało, że w tym właśnie celu powoła-
no w SSM nowy dział rozliczeń, któ-
ry sukcesywnie będzie przejmował 
zadania zlecone Skibatronowi.

Naliczanie odsetek
W dniu dzisiejszym otrzymałem we-

zwanie do uiszczenia odsetek z tytu-

łu zaległości w opłacaniu czynszu. In-
formacje, które znalazły się na prze-
słanym druku, wyglądały nieco dzi-
wacznie. Otóż, na pierwszym miejscu 
podano opłatę za doręczenie (zrobiła 
to dozorczyni, czyżby za roznoszenie 
korespondencji w SSM płacono jej ja-
kiś dodatek?). W dalszej KOLEJNO-
ŚCI PODANO KWOTĘ NALEŻNYCH 
DO ZAPŁACENIA ODSETEK Z TY-
TUŁU NIEPŁACONEGO CZYNSZU. 
Ostatnia informacja mówiła, iż dotych-
czas opłacono należne odsetki w wy-
sokości 0,24 groszy! Gdy kilka tygo-
dni temu (niestety nie pamiętam daty, 
ale na pewno w 2005) byłem w SSM 
w dziale czynszów poinformowano 
mnie, iż nie zalegam z opłatami.

Interesuje mnie odpowiedź na nastę-
pujące pytania:

W jaki sposób naliczane są odsetki 
i w jakiej skali procentowej?

Kiedy powstała owa zaległość.
Oczywiście pytania te mają raczej 

charakter generalny. Nie chodzi tu 
jedynie o moją osobę. Najbardziej 
w otrzymanym piśmie budzi zdziwie-
nie fakt, iż nie poinformowano w nim 
o terminie powstawania zaległości, 
ani o pierwotnej kwocie tejże.

R. J. os. „Michałkowice”
– dane zastrzeżone do publikacji.

ZARZĄD SSM: Odsetki w wymia-
rze ustawowym naliczone są każdo-
razowo na początku kolejnego ro-
ku kalendarzowego za opóźnienia 
w opłatach czynszu za cały rok po-
przedni. W roku 2004 wynosiły one 
12,25% w stosunku rocznym. Aktu-
alnie w 2005 r. odsetki te wynoszą 
13,5% w stosunku rocznym. Koszt 
wezwania nie dotyczy, jak Pan suge-
ruje, opłaty za doręczenie, ale kosz-
tów wyliczenia odsetek tj. m.in.: wy-
druku, kopertowania, papieru, tuszu 
itp. Są to koszty dodatkowe, któ-
re przy regularnym opłacaniu czyn-
szu nie występują. Odpowiedź do-
tyczącą rozliczenia Pana należności 
czynszowych przesłano na Pana ad-
res domowy udostępniony Redakcji 
„MS” w celu indywidualnego wyja-
śnienia problemu.

„Klapki” na hokej
Dlaczego ludzie, którzy budowali 

boisko ze sztuczną nawierzchnią na 
Górniku Siemianowice, nie pomyśle-
li, że boisko to można również zro-
bić pod piłkarzy. Należało jedynie wy-

Pamiętaj o prawidłowej wentylacji – rozszczelnij mieszkanie.
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konać miejsce na bramki do piłki noż-
nej i boisko by żyło. Przecież takie sa-
me boisko jest na Stadionie Śląskim 
i ono jest cały czas używane. Kosztuje 
250 zł za trening i 850 zł za rozegranie 
meczu. Pomyślcie, że takie pieniądze 
mogłoby przynosić nasze boisko. Wi-
docznie ludzie zajmujący się tym ma-
ją klapki tylko na hokej.

kuba10_1979@...
ZARZĄD SSM: Pana uwaga winna 

być skierowana do władz miasta.

Domofon Wróbla 8c
Witam. Może zacznę od cytatu wy-

powiedzi Spółdzielni:
„...wymiana domofonów jest realizo-

wana według określonego planu i wy-
miana domofonu przy ulicy Wróbla 7c 
jest planowana na przełomie grudnia 
i stycznia”. Jest już luty!!!, a domofo-
nu, jak nie było, tak nie ma!! Pytam 
więc, co możecie mi na to odpowie-
dzieć, jak podważycie tym razem wa-
szą własną wypowiedź??

Domofon jest już w stanie... może 
lepiej napiszę, że nie ma domofonu... 
Jako dowód dołączam fotkę pozosta-
łości po tym jakże przydatnym urzą-
dzeniu!!!! i ponownie pytam, kiedy go 
wymienicie na nowy cyfrowy domo-
fon!!!!???????

Pozdrawiam Moby
ZARZĄD SSM: Nie podważamy na-

szej odpowiedzi o wymianie domo-
fonu, a bijąc się w piersi za niedo-
trzymanie terminu, jako usprawiedli-
wienie w imieniu kierownika osiedla 
(mamy nadzieję, że zostanie przy-
jęte wraz z przeprosinami) możemy 
jedynie podać, że super pilne pra-
ce związane z funkcjonowaniem in-
nych budynków, w tym jak pisali-
śmy w „MS 2/05” konieczność zmia-
ny zasilania w istniejących instala-
cjach domofonowych, przyczyni-
ły się do tej nieprzewidzianej zwłoki. 
W chwili oddawania gazety do rąk 
Czytelników prace remontowe zwią-
zane z remontem domofonu win-
ny być daleko zaawansowane, a na-
wet zakończone. Pozostaje nam 
mieć nadzieję, że nowa instalacja 
nie zostanie błyskawicznie zniszczo-
na i problem nie wróci w interwen-
cjach mieszkańców. Apelujemy więc 

o przeciwdziałanie dewastacjom.
Alergia a drzewa

W encyklopedii można wyczytać, 
że: - chwasty to rośliny występują-
ce WSRÓD UPRAW polowych, pa-
stwisk, ogrodów, sadów. Hamują roz-
wój roślin użytkowych oraz zmniejsza-
ją ich plony.

Nazywanie drzew osiedlowych 
chwastami świadczy o ignorancji 
i wrogim nastawieniu do przyrody.

Podziemna struktura sieci wodo-
ciągowych na ulicy Korfantego jest 
w bardzo dobrym stanie i nie uszka-
dzają jej korzenie. Śmieszne i niepo-
ważne jest skarżenie się na pylenie 
roślin, z którymi człowiek stykał się ty-
siące lat swego istnienia na ziemi i by-
ło mu to całkowicie obojętne.

W XX wieku wraz z gwałtownym 
powstawaniem ogromnych skupisk 
mieszkalno-przemysłowych zatruwa-
jących środowisko zaczęły się poja-
wiać choroby zwane cywilizacyjnymi.

Jedną z tych chorób jest alergia.
Osoby, które nie znają skompliko-

wanego mechanizmu powstania cho-
roby i nie odróżniają pyłku kwiatowe-
go od nasion w białej otoczce nie-
posiadających właściwości uczulają-
cych, ogłupiają i straszą ludzi NIEIST-
NIEJĄCYM ZAGROŻENIEM!

Omawiany tu problem nie jest abs-
trakcyjnym zjawiskiem, które można 
w dowolny sposób interpretować i ko-
mentować. Został zbadany i opisany 
naukowo.

Roślinność niskopienną stworzo-
no dla otoczenia niewielkich domków 
mieszkalnych. Ma znaczenie i funkcję 
wyłącznie dekoracyjną.

Czy zastępowanie naturalnej ro-
ślinności wśród wielopiętrowych bu-
dynków zamieszkałych przez tysią-
ce ludzi niskopiennym elementem jest 
w interesie mieszkańców czy produ-
centów niskopienności???

Społeczni Opiekunowie Przyrody
Od redakcji: Prawda zapewne leży 

pośrodku, zaś wszelkie skrajności 
nie sprzyjają rozwiązaniu problemu.

Stacja paliw a Radni?
W ostatnim numerze 137/2005 na 

temat stacji paliw dowiedzieliśmy się, 
że to Radni jako reprezentanci miesz-
kańców decydują, czy stacja będzie 
postawiona. W takim razie ciekaw je-
stem, ilu Radnych jest za budową sta-
cji, a ilu przeciw. Poza tym jako wy-
borcy mamy prawo widzieć, czy na-
si Radni spełniają nasze oczekiwa-
nie, a więc czy jest możliwe opubliko-
wanie nazwisk Radnych po czyjej są 
stronie?

Kolejna sprawa to, czy któryś z Rad-
nych mieszka w budynku Wróbla 7? 
Krąży (zaznaczam) plotka, że radny 
mieszkający pod Wróbla 2 jest za bu-
dową stacji, w takim układzie można 
by ją wybudować pod oknami tegoż 
budynku, obok cmentarza (jest sporo 
miejsca), zapewne, jak podaje Zarząd 
Spółdzielni korzyści z budowy, gdyż 
dla Zarządu głównie o to chodzi, rów-
nież wpłynęłyby do kasy spółdzielni 
i w ten sposób nikomu nie wyrządzimy 
krzywdy, (co mocno zaznacza redak-
cja), a i chodnik od naszego budynku 
do ul. Kapicy będzie zrobiony.

Problemem nie jest sama stacja, 
lecz jej lokalizacja, tuż pod oknami 
Wróbla 7. Zarząd i Redakcja zapew-
nia, że wszystko jest zgodne z wymo-
gami bezpieczeństwa, lokatorzy nie 
będą odczuwać odorów (węglowodo-
rów), poza tym do końca nie dowie-
dzieliśmy się, czy to jest szkodliwe. 
A co z ochroną środowiska, drzewa-
mi, które rosną pomiędzy parkingiem 
a ul. Kapicy, oczywiście zostaną wy-
cięte, rozumiem, że parking pozosta-
nie w całości – do końca tego też nie 
wiemy. Niestety w naszym kraju jest 
tak, że o wszystkim się zapewnia, 
zapewnia, wszystko zgodnie z doku-
mentami, przepisami, zarządzeniami, 
budowę rozpoczyna i oczywiście koń-
czy, bo nikt nie chce utopić pieniędzy 
w błoto, a skutki pozostawi się lokato-
rom, o czym przekonali się mieszkań-
cy budynków, jak pisała siemianowic-
ka prasa po budowie stacji obok pę-
tli tramwajowej. Czy nasi Radni za-
stanowili się nad wszystkim, czy tylko 
im w głowie kasa? Jest jeszcze inne 
rozwiązanie, można przesunąć stację 
pod budynek nr 6, a co na to lokato-
rzy tegoż budynku??? W poprzednim 

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

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

ciąg dalszy ze str. 11



13MOJA SPÓŁDZIELNIA 3/2005

numerze lokator z naszego budynku 
zadał osiem pytań, konkretnej odpo-
wiedzi doszukałem się jednej, reszta 
ogólnikowo, bo zbyt długie dokumen-
ty. Zanim Radni podejmą ostateczną 
decyzję, może pomyślą, czy chcieli-
by mieć stację pod swoim oknem, mo-
że pomyślą o swoich wyborcach?!!! 
Czy Radni pamiętają, że ich wyborcy 
sprzeciwiają się budowie stacji tak bli-
sko budynku i wreszcie czy Radni li-
czą się z opinią wyborców?

G. B. PS - Proszę o niepublikowa-
nie moich danych osobowych.

Od redakcji: Planowana budo-
wa stacji paliw przy ul. Hermana 
Wróbla 7 ponownie wróciła na ła-
my w liście p. G. B. Odnosząc się 
do zawartych w nim sformułowań, 
informujemy, że ani razu nie pisa-
liśmy, że radni Rady Miasta decy-
dowali o budowie stacji i w związ-
ku z tym dalsza część pytań z tym 
związana to tylko spekulacje. Pisa-
liśmy natomiast, że budowę tę po-
zytywnie zaopiniowała wybrana 
w ubiegłym roku Rada Osiedla im. 
J. Tuwima. Skład Rady był publiko-
wany na łamach „MS”.

Odnosząc się do całego szere-
gu pytań dotyczących ewentual-
nej uciążliwości stacji, zwróciliśmy 
się o wyjaśnienia do regionalnego 
przedstawiciela inwestora, tj. firmy 
Krak-gaz. Pan Bogdan Kwiecień 
powiedział nam:

- Planowana do wybudowania przez 
naszą firmę stacja dotyczy wyłącznie 
samochodów osobowych wyposażo-
nych w instalację gazową, co powo-
duje, że jej uciążliwość dla otoczenia 
będzie minimalna, gdyż wykluczone 
jest, by wjeżdżały tam duże pojazdy. 
Nasz obiekt będzie znacznie oddalo-
ny od budynków mieszkalnych, gdyż 
usytuowany jest tuż przy ulicy Kapi-
cy. W przypadku budowy stacji pa-
liw na auto-gaz muszą być spełnio-
ne ściśle określone i zachowane ry-
gorystyczne warunki zarówno budo-
wy, jak i eksploatacji. Przepisy okre-
ślają, że minimalna odległość poło-
żenia zbiorników od zabudowań mu-
si wynosić 30 metrów, gdy postawio-
ne są bez dodatkowych murów i 15 
metrów, gdy posadowione są za mu-
rami. Odległość ta dla położenia dys-
trybutora określona jest siedmiome-
trowym promieniem. W przypadku tej 
stacji minimalne odległości od budyn-
ków są kilkakrotnie większe. Na sta-

cji zamierzamy postawić dwa zbior-
niki naziemne i początkowo jeden, 
a docelowo dwa dystrybutory. Zbior-
niki, jak i cała instalacja wraz z przy-
łączami i dystrybutorami, posiadają 
atesty i podlegają raz do roku bada-
niom dokonywanym przez Urząd Do-
zoru Technicznego. Nadmienię też, 
że zgodnie z obowiązującymi do nie-

dawna przepisami – zostały ostatnio 
uchylone – posiadamy, przygotowany 
raport dotyczący oddziaływania stacji 
na środowisko. Z raportu wynika, że 
szkodliwość stacji gazowych (m.in. ze 
względu na odory) dla otoczenia jest 
znikoma i graniczy wręcz z zerem, bo 
jak wszyscy użytkownicy samocho-
dów jeżdżących na gaz wiedzą, na-
pełnianie zbiornika w samochodzie 
dokonywane jest za pomocą herme-
tycznych przyłączy.

O korzyściach, jakich budowa sta-
cji dostarczy, pisaliśmy już sporo po-
przednio. Oprócz wymienionych do-
chodzi jeszcze kolejna: zatrudnie-
nie początkowo 4, a docelowo – 
w przypadku, gdy okaże się to ko-
nieczne – 8 osób. Jak nam po-
wiedziano, w pierwszej kolejności 
rozpatrywane będą kandydatury 
mieszkańców osiedla, chociażby ze 
względu na bliskość zamieszkania.

Ja Kojot – afuncio@... 
– z Wróblewskiego 41b
Tym razem nie publikujemy w ca-

łości treści e-maila nadesłanego 
przez PT Czytelnika zamieszkałego 
w budynku przy ul. Wróblewskiego 
41b, bo mimo wysłanego pytania 
o podanie danych, chociażby do 
wiadomości redakcji, piszący wo-
lał przysłać drugiego e-maila z ko-
lejnymi żądaniami i dalej pozostać 
anonimowym, co jest o tyle zrozu-
miałe, że pisał w tonie znacznie od-
biegającym od spokojnej konwer-
sacji. Jednak trzy elementy z e-
-maili zwróciły naszą szczególną 
uwagę i postanowiliśmy je wyja-
śnić przedkładając ich treść Zarzą-
dowi SSM. Pierwszy to zarzut o bra-
ku wykonywania od dobrych kilku 
lat jakichkolwiek remontów w bu-
dynku, w którym zainteresowany 
mieszka, drugi dotyczący wymiany 

drzwi do mieszkania i trzecie pyta-
nie o Prawo spółdzielcze.

PT Czytelnik pisał, że 10 zamiesz-
kałych rodzin odprowadziło na re-
monty gdzieś z 50 tysięcy zł przez 
10 lat, więc gdzie są te pieniądze? 
Opierając się na podanej wyżej kwo-
cie pan Kojot – bo tak się nazwał 
w swym e-mailu – kategorycznie do-
magał się wymiany drzwi wejścio-
wych do budynku i sugerował, że wy-
mienia się drzwi tam, gdzie mieszkają 
jacyś radni bądź inne ważne osoby. 
No cóż, to zagadnienie objaśniliśmy 
w ubiegłym numerze „MS”, gdzie na 
str. 11 podaliśmy, że drzwi w klatkach 
przy ul. Wróblewskiego 41 a i b bę-
dą wymieniane w tym roku i że pod-
stawowym merytorycznym kryterium 
zakwalifikowania stolarki do wymiany 
jest jej stan techniczny, a nie fakt, iż 
gdzieś mieszkają jacyś „notable” czy 
to spółdzielczy, czy miejscy.

Teraz wróćmy do podanej kwoty i – 
zdaniem piszącego – braku wykony-
wania remontów w budynku.

I tak, w ADM os. „Chemik” powie-
dziano nam, po sprawdzeniu kar-
ty obiektu, że w tym domu oraz w je-
go bezpośredniej okolicy tylko na 
przestrzeni kilku – nie sięgano 10 
lat wstecz – ostatnich lat wykonano 
przeznaczając na te zadania znacz-
ne środki:

- docieplenie ścian szczytowych 
wraz z umocowaniem silikatów,

- remont kominów wentylacyjnych 
wewnątrz budynku,

- remont poszycia dachu,
- kilkakrotne naprawy instalacji do-

mofonowych,
- malowanie wszystkich klatek 

schodowych,
- remont chodnika,
- pomiary instalacji odgromowej 

i zerowania wraz z usunięciem za-
uważonych usterek,

- kontrolę stanu instalacji gazowej,
- kontrolę stanu wentylacji – czytaj 

przewodów wentylacyjnych,
i szereg innych drobnych prac.
Czy to dużo, mało czy nic? – po-

zostawiamy bez komentarza.
W tym miejscu trudno nie podkre-

ślić, że wszyscy mieszkańcy od kil-
ku dobrych lat informowani są szcze-
gółowo na łamach „MS” o planowa-
nych do wykonania na dany rok pra-
cach remontowych, zatwierdzonych 
po często ostrych debatach w Ra-

ciąg dalszy na str. 14

Pamiętaj o prawidłowej wentylacji – rozszczelnij mieszkanie.
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dach Osiedla i RN, a będących efek-
tem kompromisu pomiędzy potrzeba-
mi i możliwościami finansowymi. Te 
materiały, jak i podawane na bieżąco 
informacje o przebiegu ważniejszych 
remontów stale goszczą w „MS”.

Dalej nasz PT Czytelnik pisze 
o oknach na klatce schodowej i ich 
fatalnym stanie. Tu także posiłkuje-
my się opublikowanym niedawno pla-
nem termomodernizacji, gdzie docie-
plenie budynku przy Wróblewskiego 
41b jest ujęte w 2008 roku. Podczas 
tych prac wykonana zostanie także 
wymiana okien na klatkach schodo-
wych. Prosimy więc o cierpliwość.

Przejdźmy do drugiego elementu 
z e-maili, który skłonił nas do za-
jęcia się anonimami. Nasz interne-
towy rozmówca pyta bowiem o moż-
liwość wymiany drzwi wejściowych 
do mieszkania i docieka, do kogo na-
leży ten obowiązek, bo – cytujemy: 
Chciałbym się dowiedzieć czy mogę 
pisać o wymianę drzwi wyjściowych 
z mieszkania, i czy spółdzielnia ma 
obowiązek wymiany drzwi na nowe, 
ostatecznie jesteśmy tylko lokatora-
mi, to dlaczego mamy ponosić kosz-
ty remontu, skoro płacimy remonto-
we i modernizacyjne, coś jest według 
mnie nie tak.

Wyjaśniamy: wykonywanie nie-
których prac w lokalach mieszkal-
nych i ponoszenie wynikających 
z nich kosztów jest określone w po-
dziale obowiązków utrzymania zaso-
bów mieszkaniowych. Zgodnie z ty-
mi zapisami wymiana drzwi do miesz-

kania należy do Spółdzielni. W związ-
ku z tym należy złożyć w Administracji 
wniosek o wymianę drzwi. Po przepro-
wadzonej wizji lokalnej, zostanie on 
zweryfikowany przez komisję remon-
tową Rady Osiedla, która zdecyduje 
o zakwalifikowaniu drzwi do wymiany.

Po trzecie, ustawa Prawo spół-
dzielcze jest dostępna w księgarniach 
prawniczych, jako pozycja książkowa 
bądź znajdziemy ją w: Dz.U. 2003 nr 
188 poz. 1848.

* * *
To by było na tyle i tylko szkoda, 

że ciągle tkwi gdzieś w nas spisko-
wa teoria dziejów, w myśl której: je-
żeli jakiś fakt nie jest zgodny z moim 
poglądem, to tym gorzej dla faktu... 
i nie pomogą żadne wyjaśnienia.

I jeszcze jedno. Szanowni Pań-
stwo, prosimy o nienadsyłanie ano-

nimów, bo nie chcemy pozosta-
wiać pytań bez odpowiedzi. W przy-
padkach zaś, gdy niezbędnym jest 
wyjaśnienie problemu na podsta-
wie dokumentów znajdujących się 
w SSM bądź związanych z koniecz-
nością dokonania jakichś oględzin 
w zajmowanym lokalu, prosimy 
o wyrażanie zgody na udostępnie-
nie tych danych stosownym służ-
bom Spółdzielni. pes

Bardzo dziękuję...
...za zamieszczenie mojego zapyta-
nia w gazetce SSM i za konkretną 
odpowiedź. Mam nadzieję, że poda-
ne terminy realizacji wniosków zo-
staną dotrzymane.

Z poważaniem
M. S. os. „Chemik”

Od redakcji: My również dziękujemy 
za miłe słowa.

Uzupełnienie
Podając skład zespołu „Miglanc Band” 

w artykule „Swingowo i rozrywkowo” za-
mieszczonym w „MS” nr 1/2005 nie-
zamierzenie pominąłem dwie osoby. 
W związku z tym wyjaśniam, że w tym 
młodzieżowym zespole występują jesz-
cze: Bartosz Zdechlikiewicz i Wero-
nika Banik. 

Za pomyłkę przepraszam – mig.

ciąg dalszy ze str. 13
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Powiatowy Urząd Pracy
Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17, tel.765-29-40

Pośrednictwo Pracy tel. 765-29-45 pokój nr 6

www.pup.siemianowice.pl    pup@siemianowice.pl 
PUP Siemianowice Śląskie na dzień 7. 03. 2005 r. posiada następujące oferty pracy:

WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE:
przedst. handlowy - pr. jazdy kat. B, 
dyspozycyjność, znaj. obsł. kompute-
ra, komunikatywność;
specjalista ds. finansów- min. rok 
dośw., biegła znaj. j. ang.;

WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE:
frezer - dośw., samodzielność;
handlowiec - pracownik biura obsł. 
klientów - obsł. komputera, dośw.;
pośrednik w obrocie nieruchomo-
ściami – upraw. pośrednika nierucho-
mościami, dośw., wł. samochód;
specjalista analizy rynku - 2 lata 
dośw. znaj. branży tekstylnej, znaj. j.: 
hinduskiego i ang.;
sprzedawca - obsł. kasy fiskalnej, dośw.;
technik- pomiarzysta - pr. jazdy kat. B;
tłumacz j. hinduskiego - znaj. j. hin-
duskiego i j. ang., min. 2 lata dośw.;

tokarz - dośw., samodzielność;
WYKSZTAŁCENIE ZAWODOWE:

budowlaniec - doświadczenie;
ciastkarz - cukiernik - 3 lata dośw., 
samodzielność;
cieśla - doświadczenie, kwalifikacje, 
znaj. płyt peri;
frezer - doświadczenie;
fryzjer - doświadczenie;
górnik - doświadczenie;
górnik strzałowy - doświadczenie;
kierowca kat. C+E – upraw. ADR, 
świadectwo kwalifikacji na przewóz 
rzeczy, pr. jazdy kat. B, C i E;
kierowca autobusu+ mechanik - pr. 
jazdy kat. D, świadectwo kwalifikacji 
na przewóz osób;
krawiec - obsł. maszyn owerlok i steb-
nówka, dośw.;
mechanik samochodów ciężaro-

wych - doświadczenie;
mech. samochodów osobowych 
- pr. jazdy kat.: B - obowiązkowe,  
C - mile widziane, doświadczenie;
piekarz - doświadczenie;
sprzedawca działu ogrodniczego - 
wiedza z zakresu ogrodnictwa;
stolarz meblowy - pr. jazdy kat. B, 
doświadczenie;
sztygar zmiany - doświadczenie;
tokarz - doświadczenie;
wykładacz towarów - dyspozycyj-
ność, komunikatywność, punktual-
ność, aktualna książeczka zdrowia;

OFERTY PRACY DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

opiekunka do osób starszych 1/2 
etatu - kurs opiekunki lub sanitariuszki 
PCK, II grupa inwalidzka lub orzecze-
nie o stopniu niepełnosprawności;
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Idzie myśliwy przez las i śpiewa so-
bie głośno:
- Na polowanko, idziemy na polowanko!
Z tyłu wychodzi miś z zającem, klepie 
go po ramieniu i pyta:
- Co, na polowanko?
- Nie! Jak Boga kocham, na ryby!

dynków i zmianę obecnych podzielni-
ków kosztów ogrzewania – w związku 
z letnim parowaniem.

Na wszystkie postawione pytania 
wyczerpująco odpowiadali wymienie-

ni wyżej przedstawiciele władz SSM. 
Zebrani dowiedzieli się, że zwłoka 
z wypłaceniem pieniędzy za dokonaną 
wymianę okien wynika z ich ogromnej 
ilości i możliwości finansowych niepo-
zwalających na pełne zaspokojenie 
tych potrzeb. Ta sytuacja zmienia się, 
bo zmniejsza się ilość dokonywanych 
wymian. Termomodernizacja budyn-
ków to proces ciągły, obecnie ważne 
jest docieplenie zasobów i wymiana 
drzwi. Tu także ograniczone środki po-
wodują, że z konieczności póki co do-

ciepla się np. tylko dwie ściany, szcze-
gólnie te, które mają największy wpływ 
na poprawienie bilansu energetyczne-
go całego budynku. Spółdzielnia bę-
dzie stopniowo likwidować dotychcza-
sowe p.k.o. Proces ten już się rozpo-

czął. Remontów mogłoby być nieco 
więcej, szczególnie tych poprawiają-
cych estetykę, ale w SSM ponosimy 
znaczne koszty likwidacji dewastacji.

Uczestnicy finału pytani o opinię 
o Wielkim Konkursie zgodnym chó-
rem mówili, że dobrze, iż jest przepro-
wadzany, tym bardziej, że oni sami nic 
jeszcze nigdy nie wygrali, więc zado-
woleni są szczególnie.

Na zakończenie spotkania życzo-
no zebranym spokojnych i zdrowych 
Świąt wielkanocnych oraz szczęścia 

w następnych edycjach Wielkiego 
Konkursu SSM.

Ostatecznie uczestnicy finału fina-
łów wybrali:
- Irena Uriga z osiedla „Michał ko-

wice” – odkurzacz,

- Wiesław Karbownik z osiedla „Mło-
dych” – odtwarzacz DVD,

- Jan Dadaczyński z osiedla „Bań-
gów” – mikrofalówkę,

- Maksymilian Grabiwoda z osiedla 
„Chemik” – radiomagnetofon,

- Gabriela Setnik z osiedla „Węzło-
wiec” – żelazko bezprzewodowe,

- Jadwiga Śmiałek z osiedla „Cen-
trum” – frytkownicę,

- Maria Bartela z Osiedla im. J. Tuwi ma 
– ekspres do kawy.

Tekst i zdjęcia: Piotr Sowisło

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

W i e l k i  K o n k u r s  r o z s t r z y g n i ę t y

Co wybrać? – to podstawowy dylemat.

ciąg dalszy ze str. 9

U nas nigdy się 
nie nudzisz!

Zarezerwuj Tor!
Przyjdź z Przyjaciółmi
– Koszt się Zmniejszy!!!

Na miejscu inne atrakcje:
- Kawiarenka,  - Dart,  - Bilard,

- Profesjonalny stół do cymbergaja.

„RENOMA”
Siemianowice Śl.

ul. W. Wróblewskiego 37
tel. +48 (32) 220-85-70
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Święta te są poprzedzone 40. 
dniowym postem, kończy go Wielki 
Tydzień, którego pierwszym dniem 
jest Niedziela Palmowa, zwana tak-
że „kwietną”. Podczas Wielkiego 
Tygodnia szczególnymi dniami są 
tworzące tzw. Triduum Paschalne:

- Wielki Czwartek – Ostatnia Wie-
czerza,

- Wielki Piątek – Ukrzyżowanie,
- Wielka Sobota – żałoba w Koście-

le, adoracja Grobu Pańskiego.
To właśnie na te święta przypada 

ustanowienie:
- sakramentu komunii – łamanie 

chleba przez Jezusa podczas Ostat-
niej Wieczerzy w wieczerniku

– stanu kapłańskiego.
Nadchodzące Święta wielkanoc-

ne w swoich wielu zwyczajach mają 
wyrażać radość. Pierwsze tchnienie 
wiosny wydobywa z każdego z nas 
drzemiące w nim pokłady energii. 
Zatem tym chętniej oddajmy się świą-
tecznym uciechom, których nie tyl-
ko w naszym kraju, z tej okazji jest 
sporo. Najczęściej kultywuje się je 
poprzez przekazywane z pokolenia 
na pokolenia tradycje i zwyczaje.

U nas w Polsce do najbardziej zna-
nych należy malowanie jajek i śmi-
gus-dyngus. Niegdyś robieniem pisa-
nek mogły zajmować się tylko kobie-
ty. Obecnie chętnie robią to wszyscy, 
zwłaszcza dzieci i młodzież. Niegdyś 
pisanki spełniały rolę swoistej walen-
tynki. Zakochani chłopcy obdarowy-
wali nimi swoje wybranki, niecierpliwie 
oczekując, że dziewczyna odwzajem-
ni ten gest, co świadczyłoby o jej uczu-
ciu. Z upodobaniem oddawano się też 
zabawom z pisankami. Preferowano 
„tłuczenie jaj”. Ten, którego pisan-
ka okazała się najbardziej wytrzyma-
ła, zyskiwał uznanie, a nawet podziw 
kolegów na następny rok. 

Zdecydowanie jednak najbardziej 
kultywowanym aż do dziś zwycza-
jem wielkanocnym jest śmigus-dyn-
gus. Stanowi on doskonałą okazję 
do płatania figli, bo tak nakazuje tra-
dycja. Niegdyś na bogatych dworach 
polewano się zaledwie paroma kro-
pelkami... perfum, a na wsi – wiadrami 
i konewkami pełnymi wody. Mimo że 
kubeł zimnej wody wylanej na głowę 

nie jest czymś przyjemnym, to żadna dziewczyna nie skarżyła się na taki prysz-
nic. Także dziś w lany poniedziałek strach wyjść na ulicę, bo nasi rodacy pozo-
stają wierni tradycji. Ale młode dziewczyny nie podchodzą do tego już tak entu-
zjastycznie. Raczej ubolewają, że mogą się przeziębić... Natomiast największą 
atrakcją dla dzieci obok śmigusa-dyngusa jest oczywiście zajączek, który ran-
kiem w Wielkanoc zostawia dla nich różne prezenty.

Stare porzekadło: co kraj to obyczaj, potwierdza się również przy oka-
zji celebracji Świąt wielkanocnych. Każdy świętuje je na swój sposób, ale 
wszyscy robią to z radością.

We Francji
Świąt wielkanocnych z ogromną niecierpliwością oczekują dzieci. Jak naka-

zuje tradycja, w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek idą do lasu, żeby nazbierać 
mchu i słomy. Potem wiją w ogródkach gniazdka, w których, jak wierzą, wiel-
kanocny zajączek zostawi dla nich prezenty – czekoladowe jajka. Gdy w Wiel-
ką Niedzielę dzieci znajdują w gniazdkach przepyszne łakocie, śmiechu jest co 
niemiara.

Najważniejszym symbolem wielkanocnym w Czechach jest
pomlazka,

czyli rózga. W Wielki Poniedziałek mężczyźni delikatnie chłoszczą kobiety po 
łydkach rózgami z wierzbowych gałązek, ozdobionych kokardami, co ma zagwa-
rantować szczęście w miłości.

Wielkanocnym symbolem w Ameryce
nie jest baranek, ale królik.

Każdego roku w Nowym Jorku ma miejsce parada, której uczestnicy noszą 
bądź strój królika, bądź znanej postaci historycznej. Wiele osób udaje się do par-
ków, gdzie odbywa się zwyczajowe toczenie jajek po trawniku. 

Okazuje się, że najdłużej Wielkanoc
świętują Meksykanie,

którzy mają z tej okazji kilka dni wolnego. Kto może, spędza je nad morzem. 
Wszyscy jednak biorą udział w Wielki Piątek w procesji, której towarzyszy odgrywa-
nie – bardzo realistycznie – scen Męki Pańskiej i ukrzyżowania Jezusa. Natomiast 
niedziela to jeden wielki festyn. Meksykanie bawią się wtedy i objadają do syta.

W bardzo religijnym klimacie obchodzą te święta Hiszpanie, dla których bar-
dzo ważny jest cały tydzień. Mają oni wolny czwartek i piątek, ale w poniedzia-
łek idą do pracy. Tradycją są

duże i świetnie
zorganizowane procesje. Wszędzie jest mnóstwo kwiatów i palm, a głów-

ni uczestnicy procesji ćwiczą przejście już na kilka tygodni przed święta-
mi. Z każdego kościoła wynosi się figurę Matki Boskiej. Najsłynniejsza proce-
sja odbywa się w Sewilli. Hiszpanie jednak nie znają tradycji malowania jajek, 
a w czasie świąt zajadają się wieprzowiną w różnej postaci.

Na pewno na Wielkanoc warto 
wybrać się do Chorwacji.

Najbarwniej i najciekawiej obchodzone są te święta na wyspach. Robi się pisa-
nice, czyli swoiste pisanki. Najbardziej popularnym sposobem ozdabiania jest 

W i e l k a n o c  –  z n a c z y  r a d o ś ć
Wielkanoc to najważniejsze i najstarsze święta liturgiczne w Kościele. Papież Grzegorz Wielki nazwał 

Wielkanoc Solemnitas Solemnitatum, czyli uroczystość uroczystości. Przypada ona na pierwszą nie-
dzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca tj. między 22 marca a 25 kwietnia. Wielkość tych świąt wynika ze 
Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, gdyż nie wiedzielibyśmy, co naprawdę wydarzyło się w Betlejem – naro-
dzenie Jezusa, a w następstwie jego działalność – gdyby nie dotarła wieść o Zmartwychwstaniu.
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malowanie gorącym woskiem. Inny sposób to przyklejanie jedwabiu lub kolo-
rowych nitek. Nasze palmy Chorwaci zastępują gałązkami oliwnymi. Na Korculi 
wyplata się z nich warkocze, a na Istrii wieńce z krzyżem. Poświęcone trzyma 
się w domu przez cały rok, by chroniły przed nieszczęściem i kłopotami.

Natomiast Austriacy świętują od Wielkiego Czwartku, nazywając go zielonym. 
Tradycja każe, by tego dnia

zjeść coś zielonego,
najczęściej jest to zupa szpinakowa albo ziołowa. W Wielki Piątek, podobnie 

jak u nas, obowiązuje ścisły post. W małych miasteczkach i wsiach można w te 
dni spotkać chłopców 
hałasujących drewnia-
nymi  g rzecho tkami . 
W Wielką Niedzielę dzie-
ci od rana będą szukać 
w domu i ogródku wiel-
kanocnych koszyczków, 
które zajączek wypeł-
nił pisankami. Do naj-
większych świątecznych 
atrakcji w Austrii należą 
tzw. „Ostermarkte”, czyli 
jarmarki wielkanocne, na 
których można zaopatrzyć 
się w pisanki, ozdoby wielkanocne i palemki. Spotkamy tam figurkę „Bamkraxlera”, 
czyli ludzika z dzwonkiem, który powoli schodzi z metalowej szyny. To biblijny 
Zacheusz. Według Ewangelii był on niskiego wzrostu i aby zobaczyć przechodzą-
cego Jezusa, wspiął się na palmę.

Z wielkanocnymi Świętami
związane są także setki wróżb i przesądów, które mimo nauczania przez 

Kościół, że są bezpośrednim grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu 
mocno zakorzeniły się w społecznej świadomości i są miejsca, w których niektó-
re kultywowane są do dziś. Przypomnijmy część z nich, bo są one także naszym 
dziedzictwem, chociaż coraz częściej odchodzą w zapomnienie, bądź też wywo-
łują pobłażliwe uśmieszki na twarzy.

Wielki tydzień – woda, ogień, święcone
W Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę woda miała ponoć moc 

magiczną. Potwierdzało to święcenie w Wielką Sobotę wody przynoszonej przez 
wiernych i kropienie nią potem domowników, zwierząt, domu oraz zabudowań 
gospodarskich. Wiara w moc wody święconej w Wielką Sobotę była i jest nadal 
bardzo silna. Przechowywano ją pieczołowicie, bo przywracała zdrowie cho-
rym, była konieczna przy rodzicielskim błogosławieństwie nowożeńców i nowo-
rodków, a nawet używano jej do pokropienia zbóż i ziemniaków przed siewem 
i sadzeniem.

Jeszcze kilkanaście lat temu wierzono, że w Wielki Czwartek po zmroku lub 
w Wielki Piątek o świcie koniecznie należy wykąpać się w rzece lub w jeziorze, 
nawet jeśli jest jeszcze bardzo zimno, gdyż taka kąpiel zapewni urodę i gładkość 
skóry, a także ochronę przed złem. 

Ogień onegdaj miał również magiczną moc, gdyż czczono go nie tylko ze 
względu na fakt, iż był niezbędny do ogrzania się i ugotowania posiłków, lecz 
także do oczyszczenia od złych mocy. W Wielką Środę na granicach wsi roz-
palano tyle ognisk ile dni w tygodniu, by ich ogień ochronił domostwa od poża-
ru. Zanim dogasły, zabierano z nich szczapy i przenoszono nimi zarzewie do 
domów, gdzie rozpalano na nowo wygaszone wcześniej paleniska, odradzając 
ochronną moc domowego ogniska.
W Wielką Sobotę niesiono do kościoła święconkę. Były to nie jak obecnie małe 
koszyczki, ale kosze, w których mieściły się m.in. bochny chleba. Gdy gospo-
dynie wyłożyły bochny do święcenia, liczono, ile jest przypalonych. Jeżeli było 
takich więcej niż 24, wróżyło to ponoć skwarne lato.

Święcone jadło miało wielką moc, nie wyrzucano nawet kości, bo dane psu chro-
niły go ponoć przed wścieklizną.

Palmy wielkanocne
po poświęceniu to odrębny i ogromny rozdział, gdyż były „dobre na wszyst-

ko”. Najkorzystniej działały palmy wykonane z gałązek młodej wierzby, ustrojone 

kwiatami, ziołami, kłosami. Wierzba 
zwana była rośliną „miłującą życie”, 
bo jako pierwsza wypuszcza wio-
sną pączki, rośnie szybciej niż inne 
krzewy i potrafi się rozwijać nawet 
w złych warunkach. Te jej przymio-
ty były podziwiane i napawały opty-
mizmem, więc w symboliczny spo-
sób starano się przekazać jej energię 
ludziom i zwierzętom.

Po poświęceniu palmy w kościele 
wracano z nią uroczyście do domu, 
a tam uderzano lub dotykano się pal-
mą, by przekazać sobie nawzajem jej 
moc. Dziewczętom palmowe smagnię-
cia miały dodawać urody, chłopcom – 
dzielności i siły. Gospodarz uderzał 
palmą trzy razy w każdy węgieł domu 
– miało go to uchronić od biedy.

Aby zapobiec bólom gardła, połyka-
no bazie, co dodatkowo chroniło od 
uroku i wzmacniało ciało.

Poświęconą palmę zatykano za świę-
ty obraz, gdzie czuwała nad domem do 
następnej Wielkanocy. Chroniła domy 
od pioruna i pożaru, osłaniała zasie-
wy przed złą pogodą, a ludzi i zwierzę-
ta przed chorobami. Ustawiona w cza-
sie burzy przy kominie zagradzała bły-
skawicom drogę do domu.

Krowy wypędzane po raz pierwszy 
wiosną na pastwisko gładzono palma-
mi po karkach, błogosławiąc je w ten 
sposób i „czarując”, by się dobrze cho-
wały. Z gałązek wyciągniętych z palm 
wykonywano malutkie krzyżyki, któ-
re wtykano w pierwszą bruzdę pod-
czas orki. Gałązka z palmy włożona 
do ula chroniła pszczoły i pomagała 
im zebrać dużo miodu oraz zdrowo się 
rozmnażać.

Rybacy wplatali wierzbową gałązkę 
z palmy w swoje sieci, aby czarowni-
ce nie zabierały im połowu.

Jeżeli udało się wykonać długą pal-
mę, wróżyło to długie i szczęśliwe 
życie temu, kto ją zrobił, a jego dzie-
ciom przynosiło wysoki wzrost i dobre 
zdrowie. Im piękniej przystrojona była 
palma, tym dzieci miały być ładniej-
sze. Sporo wróżb związanych jest 
z pisankami i jajkami, ale o tym przy 
innej okazji.

Zdjęcia prezentują: Ostatnią Wie-
czerzę (str. 16) – rzeźbę Mirosława 
i Jacka Kicińskich w kościele pw. 
Miłosierdzia Bożego w Szczecinie 
i aktualnie powstającą w pracowni J. 
Kicińskiego Drogę Krzyżową (str. 17) 
dla kościoła w Chełmie Lubelskim.

mig pes
Korzystano z książki D. Strukowskiej 
„Wróżby na trzecie tysiąclecie”
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Ciekawi ludzie są wśród nas Ciekawi ludzie są wśród nas Ciekawi ludzie są wśród nas
Od kilkunastu miesięcy na łamach „MS” prezentujemy mieszkających w naszych zasobach Spółdzielców

zasługujących na wyróżnienie ze względu na nietuzinkowe zainteresowania i znaczące osiągnięcia.
Przypominamy o możliwości współredagowania tej rubryki i zapraszamy wszystkich Czytelników do nadsyła-

nia swoich propozycji osób, które Waszym zdaniem, PT Czytelnicy, wszyscy powinni poznać.
Wspólnie nie pozwólmy, by jakiś ciekawy człowiek pozostał niezauważony.

C z ł o w i e k  i  j e g o  d u s z a

Jego artystyczne dzieła można spo-
tkać, spacerując nie tylko po Siemia-
nowicach czy Katowicach, ale rów-
nież w wielu innych miastach w Pol-
sce. W szczególności interesuje go 
człowiek i jego dusza, emocjonalne 
wnętrze, co docenili również przed-
stawiciele hierarchii Kościoła kato-
lickiego. Odrestaurowuje, konserwu-
je i wykonuje nowe rzeźby dla wielu 
kościołów. Wspólnie ze swoim nieży-
jącym już ojcem – Mirosławem Kiciń-
skim wykonał dla kościoła w Szczeci-
nie rzeźbę wielkości 10 x 3 metry pt. 
„Ostatnia wieczerza”. Obecnie pracuje 
nad 3 metrową rzeźbą Chrystusa, któ-
ra zawiśnie w prezbiterium wspomnia-
nego kościoła. Talent Jacka Kicińskie-
go jest zauważany także w Siemia-
nowicach Śląskich, w których miesz-
ka od 7 roku życia. Wspólnie z ojcem 
wykonał statuetkę „Siemiona”, któ-
ra wręczana jest honorowym oby-
watelom naszego miasta oraz „Laur 
Bytkowa”. Ten ostatni po raz pierw-
szy w ubiegłym roku przyznano oso-
bom najbardziej zasłużonym dla roz-
woju tej dzielnicy. Spacerując po sie-
mianowickim parku miejskim, można 
w pewnym momencie natknąć się na 
„Ławeczkę” – przedstawiającą typo-
wą kobietę, która przypadkowo mogła 
przechodzić tędy i postanowiła odpo-
cząć na chwilę. Dzieło to, zrobione 
ze sztucznego kamienia patynowane-
go na brąz, było pierwszym z plano-
wanej do realizacji wspólnie z Urzę-
dem Miasta w Siemianowicach „Gale-
rii pod chmurką”. Jednak projektu tego 
jak dotąd nie udało się dokończyć. 
Ponadto, jego artystyczne dzieła moż-
na spotkać w wielu miejscach w Kato-
wicach. Najbardziej znane z nich to 
kopia figury św. Jana Nepomucena 
znajdująca się nieopodal katowickiego 
rynku, figura Matki Boskiej Boguckiej 
o wysokości 8 metrów w Katowicach 

– Bogucicach czy ostatnia praca: obe-
lisk, przy ul. Warszawskiej i Szkolnej 
w Katowicach, poświęcony bestialsko 
zamordowanemu, 17 sierpnia 1920 
roku, przez niemieckich bojówkarzy 
lekarzowi Andrzejowi Mielęckiemu.

- Często bywa, że właśnie przeży-
cia, charakter człowieka są wpisane 
w jego oblicze. Dlatego właśnie zabie-
gam o odzwierciedlenie wewnętrz-
nego życia poszczególnych postaci, 
o stworzenie emocjonalnego klimatu 
wokół rzeźby. Rozpatrując postać kon-
kretnego człowieka, nie jest mi obcy 
jego los czy konkretna chwila, w której 
go spotkałem. W każdym pniu drew-
na czy bryle kamienia dopatruję się 
owej historii, prawdziwego przeżywa-
nia chwili, zmagania się z żywiołami. 
Dlatego pęknięcia, skręcenia i prze-
barwienia drewna lub kamienia są dla 
mnie równie istotne, co grymas bólu 
czy promyk nadziei na twarzy modela 
– podkreśla Jacek Kiciński.

Wykorzystując zdobycze sztuki 
europejskiej, jak i osiągnięcia dawne-

go rzemiosła oraz współczesnej tech-
nologii obróbki kamienia nie waha się 
eksperymentować z ekspresyjną fak-
turą wynikającą z dynamicznej pracy 
w materiale. Właśnie w takim klimacie 
powstała figura Matki Boskiej Boguc-
kiej w Katowicach, pomnik płk pilota 
Stanisława Skarżyńskiego czy rzeź-
ba plenerowa w czeskim Tyńcu. Oczy-
wiście, rozmach i dynamika działania 
muszą być poskromione przy poważ-
nych pracach konserwatorskich, jak na 
przykład: przy rekonstrukcji figur z ele-
wacji Teatru im. Stanisława Wyspiań-
skiego w Katowicach, gdzie cierpli-
wość dociekań prawdy musi zwycię-
żyć nad emocjami. Jednak i w takich 
przypadkach prawda o przemijaniu 
i czasie, który bezwzględnie znisz-
czył dzieło rzeźbiarza sprzed lat, nie 
jest mu obojętna. Z kolei przy rekon-
strukcji zniszczonej postaci Chrystu-
sa z grupy figuralnej przed neogotyc-
kim kościołem w Katowicach – Załę-
żu najistotniejszym było przywrócić 
pierwotny, imponujący kształt rzeź-
by. Jacek Kiciński uczestniczył w dzie-
siątkach plenerów w kraju i zagranicą, 
a prace swe honorowane nagrodami 
wystawiał m.in. w Warszawie, Elblą-
gu, Hamburgu, Berlinie.

Jacek Kiciński – chwila przerwy pod-
czas pracy nad obeliskiem upamięt-

niającym Andrzeja Mielęckiego

Już     od pierwszych lat swego życia, kiedy tylko zacząłem zajmować się 
rzeźbą, zwróciłem uwagę na człowieka jako obiekt sztuki. Być może 

wyniosłem to z pracowni ojca, któremu towarzyszyłem od najmłodszych lat, 
a być może jest to efekt moich przemyśleń, obserwacji natury, człowieka i rze-
czywistości, która go otacza. Ale teraz na pewno tego już nikt nie wie. Gdzieś 
musi być kropla talentu, kropla wykształcenia i całe morze pracowitości – twier-
dzi mieszkający od dzieciństwa na osiedlu „Chemik” Jacek Kiciński, artysta – 
rzeźbiarz, autor wielu ogólnopolskich i międzynarodowych wystaw.

Przychodzi zajączek do sklepu i mówi:
- Poproszę te cukierki z góry.
Niedźwiedź wchodzi na drabinę i zdej-
muje cukierki. Następnego dnia znów 
przychodzi zajączek i mówi:
-Poproszę te cukierki z góry.
Niedźwiedź zmęczony wchodzi na dra-
binę i ponownie ściąga cukierki. Naza-
jutrz niedźwiedź widzi, że zajączek 
idzie do sklepu, szybko wchodzi na 
drabinę i ściąga cukierki z góry. Zają-
czek wchodzi do sklepu i mówi:
- Poproszę tę czekoladę z dołu.
Niedźwiedź wchodzi na drabinę i od-
kłada cukierki.
A zajączek:
- Aha, bym zapomniał, jeszcze te cu-
kierki z góry.

dokończenie na str. 31
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Porozmawiajmy o... psach Porozmawiajmy o... psach Porozmawiajmy o... psach

C o  P a ń s t w o  n a  t o ?

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SIEMIANOWICACH ŚL.
INFORMUJE, ŻE TERMIN SKŁADANIA ZEZNAŃ PODATKOWYCH ZA 2004 ROK UPŁYWA 2. 05. 2005 R.

Zeznania podatkowe przyjmowane są w gmachu US przy ul. K. Świerczewskiego 84 w sali obsługi podatnika.
Godziny urzędowania i przyjmowania zeznań:

- poniedziałki, czwartki w godz. 7.30-17.00 - wtorki, środy ,piątki w godz. 7.30-15.00
Kasa jest czynna w godzinach:

- poniedziałki, czwartki w godz. 7.30 - 12.30 i 14.30 - 16.30  - wtorki, środy, piątki w godz. 7.30-12.30
Informujemy, że w sobotę 30. 04. 2005 r. Urząd będzie czynny w godz. 7.30 - 15.00, a kasa w godz. 7.30 - 12.30.

W dniach 25. 04. - 29. 04. 2005 r. i 2. 05. 2005 r. godziny przyjmowania zeznań zostaną wydłużone do 18.00
Kasa będzie czynna w godz. 7.30-12.30 i 14.30-16.30.

Punkt informacyjny znajduje się na sali obsługi podatnika. Informacja telefoniczna udzielana jest w godzinach pracy 
Urzędu pod nr tel.: centrala 7660-870 lub bezpośrednim: 7660-879.

Zeznania można przesyłać za pośrednictwem poczty.
Wpłat wynikających z zeznań można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego

w Siemianowicach Śląskich O/O NBP w Katowicach nr 7210101212311627222300000

Wpuść powietrze – rozszczelnij mieszkanie!!!

Zwrot nadpłaty wynikającej z zezna-
nia podatkowego, zgodnie z art. 77b 
§1 ustawy z 29. 08. 1997 r. Ordynacja 
podatkowa (Dz.U. nr 137 poz. 926 
z póź. zm.) dokonywany jest:

- na wskazany rachunek bankowy 
podatnika obowiązanego do posiada-
nia rachunku bankowego,

- w gotówce, jeżeli podatnik nie jest 
obowiązany do posiadania rachunku 
bankowego, chyba że zażąda zwrotu 
nadpłaty na rachunek bankowy.

Zwrot nadpłaty w gotówce dokony-
wany jest:

- przekazem pocztowym - wówczas 
nadpłata jest pomniejszana o koszty 
jej zwrotu (art. 77b §4 ww. ustawy),

- w kasie urzędu - wymagana jest 
adnotacja podatnika na zeznaniu oraz 
osobiste zgłoszenie się podatnika 
w wyznaczonym przez Urząd terminie 
do odbioru nadpłaty.

W celu sprawnego przekazywania 
nadpłat informujemy, że w przypadku 
zmiany nr konta bankowego zachodzi 
konieczność dokonania aktualizacji 
danych na druku NIP-3 lub NIP-1.

Zgodnie z art. 76 §2 i 77b §3 ww. usta-

wy nadpłata, której wysokość nie prze-
kracza kosztów upomnienia w postę-
powaniu egzekucyjnym, tj. kwoty 8,80 
zł podlega zwrotowi wyłącznie w kasie, 
na żądanie podatnika.

Informacja dodatkowa
dla emerytów i rencistów:

- emeryci i renciści, którzy złożyli 
do ZUS oświadczenie, że zamierza-
ją wspólnie rozliczyć się z małżon-
kiem, który nie uzyskuje swoich 
dochodów mają obowiązek złożyć 
zeznanie podatkowe w Urzędzie 
Skarbowym.

Szanowny Panie Prezesie,
Piszę do Pana, myślę, że nie tyl-

ko w swoim imieniu, ale także w imie-
niu mieszkańców Siemianowic Śl. 
Spróbujmy na dobry początek i przy-
kład dla innych rozwiązać problem nie-
czystości pozostawianych przez na-
szych czworonogich pupilów. Wiem 
z gazetki naszej SSM, iż ten problem 
był wielokrotnie poruszany - z mizer-
nym skutkiem. Mało kto zakupił odpo-
wiednie woreczki do sprzątania od-
chodów. Pewnie takiego właściciela 
psa obrzydza sprzątanie kup! Myślę, 
że dla dobra wszystkich nim przyjdzie 
wiosna i zapach kwiatów przysłoni za-
pach rozkładających się odchodów, 
warto jeszcze raz spróbować zaanga-
żować odpowiednie służby do patro-
lowania i karania właścicieli manda-
tem. Może to w jakimś stopniu wymusi 
dbanie o czystość? Piszmy o tym pro-
blemie częściej, znajdźmy sposób, by 
pokazać, dlaczego warto dbać o czy-
stość. Również poza naszym miejscem 
zamieszkania. Po trzech dniach mro-
zu odchody widoczne są co pół me-
tra. Teraz, kiedy mamy odwilż, doszedł 

także smród. Psy nie tylko załatwiają 
swoje potrzeby na trawniku, ale rów-

nież na chodniku oraz klatkach scho-
dowych. Mam trzyletniego synka, po-
wiem szczerze, że czasami wolę z nim 

nie wychodzić na dwór, ponieważ wie-
lokrotnie wdepnął w odchody czyje-
goś psa. Koszty prania i czyszcze-
nia i obrzydzenie za tym idące są nie-
współmierne do tego, ile płaci się po-
datku za psa. Proponuję, by pienią-
dze nagromadzone z mandatów prze-
znaczyć na wynagrodzenie osoby, któ-
ra będzie pouczała oraz patrolowała te-
ren osiedli. Będzie to działało w dwie 
strony, ktoś zdobędzie pracę, a czy-
stość osiedli będzie na lepszym po-
ziomie. Podobną kopię listu wyślę do 
Regionalnej Trójki TVP celem nagło-
śnienia całej sprawy.

Z poważaniem,  
Mieszkaniec SSM  

– dane do wiad. Zarządu SSM
Od redakcji: Propozycja przesła-

na do Zarządu SSM jest interesują-
ca, bo tylko w tym wydaniu o psim 
problemie wypowiadało się dwóch 
Czytelników. Z chwilą, gdy nastanie 
odwilż, ich ilość się zwiększy, bo 
co roku na zakończenie zimy nasze 
osiedla przypominają bardziej... – za-
milczmy.

Czekamy na Państwa opinie!
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Weź paragon
Akcję „Weź paragon” zainicjo-

wał w grudniu 2004 r. Stanisław 
Stec – Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Finansów. Żądanie paragonu 
od sprzedawcy nic nie kosztuje, a ko-
rzyści z posiadania „dowodu zakupu” 
jest wiele. Często nie zdajemy sobie 
z nich sprawy, a kiedy zaistnieje sy-
tuacja podbramkowa, bo chcemy coś 
np. oddać, to bez tego drobnego do-
wodu zakupu ani rusz. Z prośbą o roz-
propagowanie akcji zwrócił sie do nas 

Urząd Skarbowy w Siemianowicach 
Śl. Jej zasady są proste: wystarczy 
wziąć paragon.

SZANOWNY KLIENCIE
Robiąc zakupy, każdorazowo żą-

daj paragonu, gdyż
1. Możesz łatwiej dochodzić swoich 

praw, jeżeli np. towar nie odpowiada 
deklarowanej jakości.

2. Masz pewność, że zapłacony 
przez Ciebie, naliczony w cenie i uwi-
doczniony na paragonie podatek, zo-
stał zaewidencjonowany i będzie od-
prowadzony do budżetu państwa.

3. Przyczyniasz się do likwidacji 
„szarej strefy”, tym samym i Ty masz 
wpływ na zwiększenie nakładów na 
cele publiczne np. na szkolnictwo czy 
bezpieczeństwo.

4. Masz pewność, że sprzedawca 
stosuje zasady uczciwej konkurencji.

5. Masz możliwość rachunkowej 
i rzeczowej kontroli przeprowadzonej 
transakcji.

6. Możesz dokonać porównań ceno-
wych na rynku.

Pamiętajmy o przechowywaniu 
paragonów przez jakiś czas.
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Lubisz dobrze zjeść, 
chętnie chodzisz do 
restauracji, ale nie 
przywiązujesz do 

spraw kulinarnych większego zna-
czenia, zajęty dużo ważniejszymi dla 
Ciebie problemami. Potrawy wybie-
rasz pikantne. Jesz wyłącznie wtedy, 
kiedy jesteś głodny.

 Ludzie urodzeni pod 
tym znakiem bar-
dzo cenią sobie do-
brą, nawet wyszuka-
ną kuchnię, ale nie 

wydają na nią dużo pieniędzy. Nic tak nie 
zaimponuje p. Bykowi, jak przyrządzo-
na własnoręcznie przez ukochaną dobra 
kolacja. Może nawet być bez świec.

Lubią w kuchni ekspe- 
rymentować, przyrzą-
dzać dania trud-
ne, wyszukane. Nie 

oznacza to oczywiście, że stale gotu-
ją. Bliźniaki są bardzo zmienne, więc 
i ich zainteresowania ciągle się zmie-
niają. Mąż Bliźniaczki nie zawsze mo-
że liczyć na sprawdzoną potrawę.

Raki najczęściej nie 
jedzą, ale podjadają. 
Lubią słodycze, lo-
dy. Często parę cze-

koladowych cukierków zastępuje im 
obiad lub kolację. Szczególnie często 
sięgają po słodycze, gdy mają proble-
my, są zmartwieni lub gnębi ich stres.

Pan Lew na co dzień 
nie przywiązuje do 
jedzenia większego 
znaczenia. Jada to, co 

poda mu żona. Lubi natomiast mieć 
przy obiedzie czy kolacji towarzystwo 
i wygłaszać wtedy monologi, nie pa-
trząc, co jest na talerzu. Bardzo lubi 
wszelkiego rodzaju przyjęcia.

Szczególnie panie 
urodzone pod zna-
kiem Panny, dobrze 
gotują i potrafią zro-

bić „coś z niczego” Ich kuchnia jest 
smaczna, oszczędna i niezbyt wyszu-
kana. Natomiast rodzina może liczyć na 
gorący posiłek w określonym czasie.

Jedzenie nie stano-
wi najważniejszej po-
zycji w życiu Wagi. 
Zajęty innymi proble-

mami lubi wyszukane potrawy, chętnie 
sam eksperymentuje. Przywiązuje du-
że znaczenie do poprawnych i dobrych 
manier przy stole.

Łasuchem nie jest 
pan Skorpion, cho-
ciaż nie gardzi do-
brym jedzeniem, 
szczególnie jeśli przy-

rządzi je ktoś inny. Sam nie lubi prze-
bywać w kuchni. Jeżeli jednak samo-
dzielnie coś przyrządzi, oczekuje po-
chwał i zachwytu.

Pani i pan Strzelec 
lubią dobrze goto-
wać, toteż w ich do-
mu można zjeść coś 
oryginalnego. Dużo 

podróżują i z dalekich wyjazdów przy-
wożą egzotyczne przepisy. Nie naja-
dają się, ale ich jadłospis jest bardzo 
urozmaicony.

Można być pewnym, 
że jeśli Koziorożcowi 
coś smakuje, to 
choćby miał kilkana-

ście razy zepsuć daną potrawę, to 
w końcu opanuje przyrządzanie dane-
go dania. Jest wtedy pełen zachwytu 
i mówi, że to jest całkiem proste.

Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Ryby, 
najbardziej cenisz so-
bie kuchnię domową, 

nie lubisz gotowych produktów. Ryby 
uprawiają działki i mają swoje owoce, 
dlatego ich kuchnia jest zdrowa, nietu-
cząca i bogata w witaminy.

Ludzie spod zna-
ku Wodnika lubią 
oryginalne potrawy 
o szczególnym, wy-

szukanym smaku, ładnie podane. Jeśli 
na stole znajdują się świece w pięk-
nych świecznikach, chętnie biesiadują, 
cenią sobie jednak ciekawą dyskusję.

Wielkanocne ciasta to: „baby” i...  
mazurki. Zapraszamy do mazurków.

Mazurek:
- moczony (kuchnia Podlasia)

Ciasto drożdżowe, moczone w wo-
dzie przed upieczeniem.

Po półtorej szklanki ciepłego mleka 
i żółtek, 8 dag drożdży wyrabiamy z 1kg 
mąki tortowej. Dodajemy półtorej szklan-
ki miękkiego masła i zagniatamy, aż bę-
dzie gładkie i lśniące. Całość wkładamy 

do serwety wysmarowanej masłem i lek-
ko zawiązujemy, wrzucamy do zimnej 
wody np. na całą noc. Następnie wyra-
biamy z dodatkiem półtorej szklanki cu-
kru, rodzynek, ewentualnie skórki po-
marańczowej i zostawiamy pod przykry-
ciem na 1 godzinę. Pieczemy w 150 st. 
rozwałkowane na papierze. Po upiecze-
niu mazurek jest bardzo puszysty.

- z karmelem
Ciasto: 400 g mąki krupczatki, 100 g 

cukru, 250 g margaryny albo masła, 
4 żółtka, 4 łyżki mleka, płaściutka ły-
żeczka proszku do pieczenia, kilka kro-
pli aromatu waniliowego. Mąkę z prosz-
kiem do pieczenia, cukrem i masłem 
siekamy w misce. Dodajemy żółtka, 
mleko, aromat i szybko zagniatamy, 
żeby ciasto nie zdążyło się ogrzać od 
rąk i nie zaczęło kleić. Wyklejamy śred-
niej wielkości prostokątną blachę, wkła-
damy do piekarnika i pieczemy około 
25 minut w 200 stopniach. Upieczone, 
delikatnie przekładamy na deskę i sma-
rujemy np. cienką warstwą dżemu (nie-
koniecznie musi być śliwkowy, ale naj-
lepiej jakiś lekkokwaśny). Posypujemy 
posiekanymi orzechami włoskimi i roz-
prowadzamy równą warstwę karmelu.

Na górę: puszka słodzonego mleka 
skondensowanego, pół słoiczka dżemu 
śliwkowego, 100 g orzechów włoskich.

Karmel I – puszkę mleka wkładamy 
do garnka z wodą, przykrywamy i go-
tujemy na malutkim ogniu 2,5 do 3 go-
dzin. Wyjmujemy i odstawiamy, żeby 
nieco przestygła, bo otwarta od razu 
obleje nas gorącą masą.

Karmel II – przygotowujemy z cukru 
zbrązowionego dzięki podgrzewaniu – 
uwaga mieszać dokładnie, bo się przypa-
la. Do cukru, w zależności od ilości, doda-
jemy po kilka do kilkunastu kropli octu.

Mazurki możemy dowolnie ozdo-
bić kolorowymi polewami, bakalia-
mi, orzechami albo owocami kandy-
zowanymi.

Czy jesteś łasuchem?
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Gorąco; 5. Punkt wi-

dzenia; 7. Najlepszy odpoczynek; 8. 
Wydobywa się z wulkanu; 11. Knajpa; 
15. Słodki ziemniak; 16. Sześcianki do 
gry; 17. Białe od krowy; 18. Na ramie-
niu listonosza; 21. Ptak lub grzyb; 24. 
Piękno, uroda; 27. Ciasta wielkanoc-
ne; 28. Zły duch; 29. Śpiewy słowi-
cze; 30. Pomoc; 31. Środki magiczne; 
34. „Krzyżówkowa” zatoka; 37. Z bułki 
w mleku; 40. Dyngus; 41. Śmigus; 42. 
Czarna i szara z brzozowatych; 43. 
Sztuczne jezioro; 44. Bohater „Iliady”; 
45. Krewny w linii męskiej; 46. Pled; 
47. Były, dawny; 48. Kolekcja.

PIONOWO: 1. Dobry kolega; 2. Jed-
no z naszych osiedli; 4. Kolor jasno-
czerwony; 6. Jedna dziesiąta metra; 
9. Twórca dzieła; 10. Dychawica; 12. 
Fiasko; 13. Księgi urzędowe; 14. Ma 
je ryba; 15. Mniej niż bajt; 19. Owad 
z biedronkowatych; 20. Biały rekwizyt 
wielkanocny; 21. To, co kole; 22. Na-
rodowość; 23. Miłostki; 24. Bródka ko-
zicy; 25. Pełzak; 26. Widownia zda-
rzeń; 32. Miękka skóra o włochatej 
powierzchni; 33. Mały rogal; 35. Zjazd 
naukowy lub polityczny; 36. Podsta-
wowa forma jazzu; 37. Owad, szkod-
nik róż i truskawek; 38. Jajka wielka-
nocne; 39. Przed magnetofonem.

Litery z pól dodatkowo ponumerowa-
nych od 1 do 11 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy przesyłać do 
dnia 16 III 2005 r. - na adres SSM, ul. 
Boh. Westerplatte 20 z dopiskiem Re-
dakcja „Moja Spółdzielnia” – krzy-
żówka nr 3/2005. Nagrody po losowa-
niu krzyżówki nr 2/2004 z hasłem: Lu-
ty w lód okuty, otrzymują: I – Stefania 
SLADEK, zam. ul. Niepodległości 66 
B/3; II – Józef ZIAJA, zam. ul. Przyjaźni 
52/7; III – Andrzej MAJEWSKI, zam. ul. 
Wł. Jagiełły 25 B/1. Zwycięzcom gratu-
lujemy i zapraszamy (z dowodem oso-

bistym) do działu GZM po odbiór na-
gród. Kolację przy świecach dla 2 
osób (po uzgodnieniu terminu) w re-
stauracji „ALOHA”, ul. W. Wróblew-

skiego 67 – nagrodę główną – ufundo-
wała Restauracja „ALOHA”. Fundato-
rem pozostałych nagród jest Siemiano-
wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Mały zajączek budzi się rano i idzie 
nad rzeczkę. Zaczyna się przeciągać 
po dobrze przespanej nocy i mówi:

- Oj, jak ja się wyśpię, to każdemu 
dam radę i nie boję się nikogo.
W tym samym momencie w lustrze 
rzeki dostrzega niedźwiedzia stojące-
go za nim i szybko dodaje:
- Ale jak się nie wyśpię, to straszne 

głupoty opowiadam.

Na podwórku rozmawiają dwa koguty. 
Jeden z nich pyta:
- Czy ty z tą kurą to chodzisz na po-
ważnie czy tylko dla jaj?
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W kręgielni przyznają, że ludzie za-
mierzający grać, nie zawsze wiedzą, na 
czym to polega. Wystarczy jednak kilka 
minut gry, aby zorientować się w pod-
stawowych zasadach bowlingu, zresztą 
najważniejsze informacje na bieżąco są 
wyświetlane na kolorowych monitorach 
zawieszonych nad każdym torem. 

Jednym słowem, jeżeli wykonałeś już 
zaplanowaną na cały dzień pracę, od-
powiedziałeś na wszystkie e-maile od 
znajomych i przejrzałeś wszystkie in-
ternetowe aukcje, a została Ci jeszcze 
godzina wolnego, to nie musisz wca-
le się nudzić w domu. Na odsiecz idzie 
Strefa Rozrywki „RENOMA”, w której 
znajdziesz na pewno ciekawą dla sie-
bie ofertę spędzenia czasu.

Oprócz 8 bowlingowych torów cze-
kają na ciebie stoły do bilarda, cym-
bergaja, dart i piłkarzyki. A w wolnej 

chwili można też skorzystać z atrak-
cyjnego menu, jakie serwuje zaciszna 

kafejka. Warto pamiętać, żeby wcze-
śniej zarezerwować tor telefonicznie, 
gdyż zainteresowanie grą w bowling 
jest obecnie spore.

A jak zachowywać się na torze? 
Przede wszystkim należy pamiętać 
o tym, że w bowlingu obowiązuje za-
sada pierwszeństwa z prawej strony. 
Jeśli na torze z prawej strony stoi już 
osoba przygotowująca się do rzutu, 
pozwól jej wykonać ten ruch i dopiero 
potem wejdź na swoje stanowisko. Po 
skończonym rzucie wracamy tą samą 

drogą do swojego stolika tak, by nie 
narazić innych graczy na jakąś kontu-
zję. Starajmy się też nie krzyczeć na 
torze i nie rzucać kul za wysoko. Pra-
widłowo rzucona kula leci nisko nad 
torem. Tylko wtedy nie traci się niepo-
trzebnie energii.

„RENOMA” to nie tylko miejsce, 
w którym delektując się dobrym 
drinkiem czy kufelkiem piwa, moż-
na zagrać w bowling dla samej roz-
rywki. Od stycznia trwa pasjonująca 
rozgrywka o kolejny puchar „RENO-
MY CUP”, w którym startuje ponad 20 
zawodników. Przed nimi jeszcze wie-
le turniejów, najlepszych zawodników 
poznamy podczas finału imprezy za-
planowanej na 26 czerwca.

Po 2 turniejach klasyfikacja gene-
ralna przedstawia się następująco:

1. Radek Strybulewicz – 50 pkt.,
2. Jacek Wywiał – 48 pkt.,
3. Arek Kordaczka – 48 pkt.,
4. Grzegorz Hentisz – 33 pkt.,
5. Leszek Rusek – 27 pkt.,
6. Agnieszka Matuła – 26 pkt.

Wpuść powietrze – rozszczelnij mieszkanie!!!

ciąg dalszy ze str. 18 
- Mój ojciec zawsze był dla mnie 

ogromnym autorytetem, zarówno jako 
człowiek jak i rzeźbiarz. Gdy dorasta-
łem, często krytycznie patrzyłem na 
jego dokonania. Wiele jednak dały mi 
wspólne dyskusje, ich owocem był 
konsensus pogodzenia doświadcze-
nia ojca z młodzieńczym temperamen-
tem. Dzieliliśmy jedną pracownię przez 
15 lat, nieraz sobie może nawet prze-
szkadzaliśmy. Natomiast teraz, po jego 
śmierci niesamowicie odczuwalna jest 
pustka, która z czasem na pewno się 
wypełni i będzie mniej zauważalna. 
W tej chwili jest ona jednak bardzo 
dokuczliwa. Bardzo ceniłem sobie zda-
nie ojca, gdyż czasami jak człowiek coś 
robi, to się zakochuje w swoim dziele, 
co może być zgubne dla autora, gdyż 
traci obiektywizm. A w końcu jego dzie-
ło inni też będą oglądać i trzeba umieć 
znaleźć te błędy – podkreśla.

Dla Jacka Kicińskiego najważniej-
sza jest osoba, sprawy regionalizmu 

i narodowe są gdzieś ponad. Sku-
pia się na uniwersalnych przeżyciach, 
chociaż nie zaprzecza, że przynależ-
ność do kultury w jego pracach rów-
nież się objawia. Obecnie projektuje 
drogę krzyżową dla kościoła w Cheł-
mie Lubelskim i wykonując tę pra-
cę, przede wszystkim zastanawia się 
nad emocjami towarzyszącym tym 
postaciom. Zabiega o odzwierciedle-
nie wewnętrznego duchowego życia 
poszczególnych postaci i o stworzenie 
emocjonalnego klimatu wokół rzeźby.

– Przy tak różnorodnej pracy, jaką wyko-
nuję, myślę, że nigdy nie dotknie mnie 
nuda, znużenie czy rezygnacja i mimo 
tego, że podobno prawdziwa sztuka rodzi 
się w cierpieniach, to posiłkując się słowa-
mi francuskiego rzeźbiarza Augusta Rodi-
na, można powiedzieć: Najważniejsze, 
aby się wzruszać, kochać, mieć nadzieję, 
drżeć, żyć, być człowiekiem, zanim stanie 
się artystą. mig

Trzy muzy

C z ł o w i e k …

Zapraszamy do kręgielni w Centrum Rozrywki „RENOMA”. Ta zabawa po-
rwała już wszystkich. Dlaczego? Choćby dlatego, że w kręgielni nie ma li-
mitu wieku – żeby kula dotarła do celu, nie trzeba wcale wielkiej siły fizycz-
nej. W tym sporcie ważna jest nie tylko siła rzutu, ale też technika. Co wię-
cej, do pomocy gotowa jest zawsze obsługa lokalu.

Zabawa 
dla 

każdego

Spotkały się dwa pieski i ucięły sobie 
pogawędkę.
Jeden z nich mówi:
- Fajnej sztuczki nauczyłem swojego 
Pana...!
- Tak, jakiej? – z zainteresowaniem 
pyta drugi.

- Kiedy wyciągam łapę, mój pan siada 
i podaje mi swoją...

Pyta kura koleżanki:
- Co robi twój mąż?
Na to druga:
- A... coś tam grzebie przy samochodzie!

Wpada zajączek do lisiej nory i pyta:
- Jest ojciec?
- Nie ma - odpowiadają małe liski
- Jest matka?
- Też nie ma...
- A chcecie oberwać?!



POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - TEL. 228-57-78
DYŻURUJE: w dni robocze - od 15.00 do 22.00; w dni wolne - od 8.00 do 22.00
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