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Nieob l i c za lny  los
Gdyby ktoś chciał, nawet bardzo, zaaranżować taki 

przebieg losowania, miałby ogromne problemy i to 
zadanie mogłoby okazać się niewykonalne. Los płata 
jednak różne figle i to, co nawet najbardziej nieprawdopo-
dobne, czyni realnym. W czym rzecz? – czytaj str. 15

Co to komu daje?
Co roku, z reguły na wiosnę, przy ulicy Kościelnej 36

 na osiedlu „Michałkowice” jakiś ktoś, chociaż 
może warto nazwać sprawcę po imieniu: jakiś baran 
– nie obrażając tych poczciwych zwierząt – pastwi się nad 
drzewami. A to je okoruje, a to wytnie – czytaj str. 6

Nagrody jeszcze czekają na właścicieli
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Redakcja „Mojej Spółdzielni” nie ma 
w swoich szeregach specjalistów od 
prognozy pogody, nic nas też jeszcze 
w kościach nie strzyka, gdy się zmienia, 

a jednak w tym roku zdecydowaliśmy się 
wcześniej przypomnieć o kolejnej edy-
cji Zielonego Konkursu. Trudno bowiem 
sobie wyobrazić, aby po tak łagodnej 
zimie, nie zawitała wczesna wiosna, tym 
bardziej, że specjaliści od prognoz długo-
terminowych zarzekają się, że nieco sil-
niejsze mrozy w ostatniej dekadzie lute-
go będą właściwie ostatnimi dniami z tak 
znacznymi ujemnymi temperaturami.

Z pewnością więc rychłego nadejścia 
wiosny wyczekują już wszyscy miłośni-
cy kwiatów i ogródków przydomowych. 
To właśnie oni, gdy przekopują swoje 

grządki w ogródkach, sadzą pierwsze 
kwiaty, przypominają nam o tym, że 
nadchodzi zmiana pór roku i przyroda 
znów budzi się do życia. A wraz z nią 
przybywa i nam więcej chęci do fizycz-
nej aktywności.

Mieszkańców kochających kwia-
ty mieszka w naszej Spółdzielni spo-
ra rzesza, o czym przekonujemy się, 
ogłaszając kolejne edycje Zielonego 

Konkursu. Jego podstawowym celem 
jest poprawienie wizerunku naszych 
osiedli i zwiększenie utożsamiania się 
ze swoim domem, bo przecież nasze 
mieszkanie jest jednym z jego elemen-
tów. To umiłowanie kwiatów powodu-
je, że z chwilą ich rozkwitu przyjem-
niej chodzi się uliczkami osiedlowymi 
i ogląda balkony i ogródki mieniące się 
różnymi kolorami.

Osobom nieposiadającym ogródka 
przydomowego polecamy założenie 
go na własnym balkonie. Będzie co 
prawda mniejszy, ale może być równie 
piękny. Możemy hodować w nim rośli-
ny ozdobne, które będą kwitły przez 
letnie miesiące albo zdecydować się 
na byliny całoroczne. Wówczas będzie-
my mogli odpocząć w otoczeniu zieleni 
o każdej porze roku, gdy tylko pozwo-
li nam na to aura. Takie właśnie balko-
ny możemy spotkać między innymi na 
os. „Węzłowiec” przy ul. Władysława 
Łokietka, gdzie piękne iglaki są praw-
dziwą ozdobą budynku.

Niniejszym ogłaszamy, że rozpoczy-
namy 14 edycję Zielonego Konkursu.

Liczymy na pomoc Czytelników 
w redagowaniu tej rubryki. Czekamy 
na Państwa informacje o ogródkach 
przydomowych i ładnych balkonach. 
Będziemy je systematycznie pokazy-
wać na łamach „MS”. A na zwycięzców 
tej edycji będą pod koniec lata czekały 
atrakcyjne nagrody. mig

Ig laki  przypominają nam o wiośnie

Przy Władysława Łokietka 24 zielone iglaki już mówią: wiosna tuż, tuż.

Gdzieś tam w świecie mają swojego świstaka, który na początku lutego 
przepowiada, kiedy nadejdzie wiosna. W naszym kraju tajniki przyrody 

próbują odszyfrować najstarsi górale. Wielu z nas zmiany pogody odczuwa 
niezależnie od informacji napływających od meteorologów...
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POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - TEL. 032 228-57-78
DYŻURUJE: w dni robocze - od 15.00 do 22.00; w dni wolne - od 8.00 do 22.00

26 lutego na kolejnym w tym 
roku posiedzeniu zebrała 

się Rada Nadzorcza Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Podstawowym punktem porządku 
obrad były rozmowy z zaproszo-
nymi na spotkanie Członkami SSM 
posiadającymi znaczne zadłużenia 
czynszowe.

Ponadto, Rada ustaliła harmono-
gram Zebrań Grup Członkowskich – 
opublikujemy go w kwietniowym wyda-
niu „MS” – i dokonała oceny ubiegło-
rocznej działalności działu członkow-
sko-mieszkaniowego.

W sprawach bieżących mówiono m.in. 
o łagodnej zimie i związanych z nią prze-
widywanych wysokich zwrotach z tytułu 
wniesionych zaliczek za ciepło i niebez-
pieczeństwie, jakie dla finansów zarów-
no mieszkańców, jak i Spółdzielni niesie 
ta sytuacja w przyszłym sezonie grzew-
czym. Rada wstępnie zastanawiała się, co 
począć z wymaganiami prawnymi naka-
zującymi rozliczanie korzystania z wind 
od metra kwadratowego powierzchni 
zamiast od osoby, co wynika ze znowe-
lizowanej w ub.r. ustawy o ochronie loka-
torów (...) – czytaj str. 7. Relację z obrad 
zamieścimy w „MS” 4/2007.

Obradowała Rada Nadzorcza SSM

Dłużnicy, harmonogram ZGCz

„BAŃGÓW”
- ostatni wtorek miesiąca, 1730 ÷ 1900

siedziba RO, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7,
tel. 032-228-13-01

„CENTRUM”
- 1. poniedziałek miesiąca, 1500 ÷ 1600

Klub Centrum, ul. Powstańców 54,
tel. 032-228-17-39

„CHEMIK”
- poniedziałki, 1600 ÷ 1700

ADM, ul. A. Kapicy 15, tel. 032-228-57-78
„MICHAŁKOWICE”

- 2. poniedziałek miesiąca, 1600 ÷ 1700

ADM, ul. J. Hadamika 7, tel. 032-228-57-38
„MŁODYCH”

- poniedziałki, 1600 ÷ 1700

ADM, Al. Młodych 15a, tel. 032-228-39-47
im. J. TUWIMA

- poniedziałki, 1600 ÷ 1700

ADM, ul. W. Korfantego 9c,
tel. 032-228-45-47

„WĘZŁOWIEC”
- 3. wtorek miesiąca, 1630 ÷ 1730

siedziba RO,  
ul. W. Wróblewskiego 67, II p. pok. 29, 

tel. 032-228-52-52

D y ż u r y  R a d  O s i e d l i :
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ZARZĄD SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
41-106 Siemianowice Śl., ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 032-609-14-00, fax: 032-609-14-71

o g ł a s z a

K O N K U R S  O F E R T
NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO - BUDOWLANYCH:

 docieplenia w systemie lekko-mokrym;

 zabezpieczenia elewacji z płyt azbestowo - cementowych;

 wykonania i montażu drzwi z zastosowaniem profili aluminiowych;

 dekarskich;

 dostawy i wymiany okien na klatkach schodowych;

 drogowych i chodnikowych;

 malarskich;

 ślusarskich;

 ogólnobudowlanych;

 elektrycznych:  - remonty oświetlenia zewnętrznego, 
- pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej,  
- drobne roboty remontowo-konserwacyjne,   
- konserwacja wentylacji mechanicznej;

 instalacyjnych: wod., kan., gaz., c.o.;

 konserwacji terenów zielonych oraz domofonów;

 oceny stanu technicznego instalacji gazowej oraz przewodów kominowych.

Termin złożenia ofert upływa:
23. 03. 2007 r. o godzinie 14.00

Specyfikacje istotnych warunków jakie powinny zawierać oferty na poszczególne roboty 
można odebrać w Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Bohaterów 
Westerplatte 20 w dziale GZM, pokój nr 4, tel. 032-609-14-05, 032-609-14-20.

Dodatek przysługuje osobom, których 
średni miesięczny dochód brutto na 
jednego członka gospodarstwa domo-
wego w okresie 3 miesięcy poprzedza-
jących datę złożenia wniosku o przy-
znanie świadczenia nie przekracza 
175% kwoty najniższej emerytury 
(od 1. 03. 2006 r. 597,46 zł) i wynosi 
1045,56 zł w gospodarstwie jednooso-
bowym, a w gospodarstwie wielooso-
bowym 125% tej kwoty, tj. 746,83 zł. 

Świadczenie przyznawane jest na nor-
matywną powierzchnię mieszkaniową 

przypadającą na osobę a zasad okre-
ślających szczegółowe warunki jego 
uzyskania jest więcej.

Pamiętajmy, że dodatek przyznawa-
ny jest od 1. dnia miesiąca następują-
cego po miesiącu, w którym złożyliśmy 

wniosek, tj. jeżeli wniosek złożymy np. 
do końca marca, to po jego rozpatrze-
niu przyznany dodatek otrzymamy od 
1 kwietnia.

Szczegółowe informacje o wszel-
kich kryteriach przyznawania do-
datku uzyskać można w Referacie 
Dodatków Mieszkaniowych Urzędu 
Miejskiego w Siemianowicach Śl., 
ul. Michałkowicka 105. Tam także 
składamy wypełnione wnioski.

P a m i ę t a j m y  
o  d o d a t k u

1045,56 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 746,83 zł w gospodarstwie wieloosobowym
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– PANIE PREZYDENCIE, SPOTYKAMY SIĘ 
W KILKA MIESIĘCY PO WYBORACH SAMO-
RZĄDOWYCH. JAK PAN OCENIA MINIONY 
CZAS?

Jacek Guzy: Był to wytężony okres 
pod względem organizacyjnym. Doko-
nałem kilku zmian i wprowadziłem np. 
posiedzenie prezydenckie, na które 
materiały muszą być specjalnie przy-
gotowane przez naczelników wydzia-
łów. Posiedzenie to odbywa się raz 
w tygodniu – zawsze w poniedzia-
łek, by wszelkie wprowadzane zarzą-
dzenia i większość decyzji wymagają-
cych międzywydziałowych uzgodnień 
po skonsultowaniu z prawnikami osta-
tecznie dopracować i przyjąć. W naj-
bliższych dniach dokonamy zmiany 
godzin funkcjonowania Urzędu, gdyż 
wiele osób, jeszcze jak byłem wicepre-
zydentem, zgłaszało i obecnie nadal 
zgłasza, że jest zbyt mały dostęp do 
urzędników. Urząd będzie pracował 
na pewno w poniedziałki od 8 do 17, 
a w pozostałe dni godziny będą wydłu-
żone, ale decyzja dopiero zapadnie 
w tym tygodniu.

... A W SOBOTY, BO SĄ MIASTA, GDZIE 
JUŻ WPROWADZA SIĘ URZĘDOWANIE 
I W TYM DNIU?

– W soboty...? Nie, gdyż sądzę, że 
lepiej wydłużyć godziny pracy w tygo-
dniu, a sobotę zostawić wszystkim na 
wypoczynek.

...CO DALEJ SIĘ WYDARZYŁO?
– Opracowaliśmy i przyjęliśmy budżet. 

Ważne jest, że przyjęto go 19 głosami 
„za” przy 4 wstrzymujących i ani jed-
nym sprzeciwie, co muszę podkreślić, 
gdyż nie posiadam w Radzie Miasta 
większości. W tym miejscu chciałbym 
podziękować radnym, że wznieśli się 
ponad podziały polityczne i uchwalili 
budżet z myślą o mieście. Oczywiście, 
głosowanie budżetowe było poprze-
dzone licznymi rozmowami z wszyst-
kimi ugrupowaniami, by wypracować 
maksymalny konsensus.

– NAJWYŻSZE WYDATKI BUDŻETOWE TO...
– Tradycyjnie już cele społeczne, 

a więc: edukacja, służba zdrowia 

i pomoc społeczna. Jest jednak pewne 
novum, gdyż tam, gdzie tylko było to 
możliwe, wydatki zmniejszyłem o łącz-
nie 10 milionów złotych, by w przy-
szłości zwiększyć zdolności kredyto-

we miasta w pozyskiwaniu środków 
z funduszy strukturalnych. Dodać nale-
ży, że wprowadziliśmy oszczędności 
przy jednoczesnym zamrożeniu podat-
ków lokalnych. Nasze podatki są obec-
nie jednymi z niższych w wojewódz-
twie, co jest ukłonem w kierunku bizne-
su i co ma zachęcić do podejmowania 
działalności w naszym mieście, a tym 
samym w tworzeniu miejsc pracy.

– CZY JESZCZE JAKIEŚ ZMIANY PAN 
WPROWADZIŁ?

– Nie starałem się wprowadzać 
jakichś rewolucyjnych zmian, co w kon-
sekwencji przekłada się na swoistą 
ciągłość władzy. Uznałem, że nale-
ży zachować to, co dobre, a wprowa-
dzone przez poprzednika p. Zbigniewa 
Pawła Szandara, jak i wdrożone bądź 
przygotowane przez Zarząd Komisa-
ryczny. Moim zdaniem, należy ulep-
szać to, co już jest, a daleko idą-
ce zmiany wprowadzać, gdy jest to 
konieczne i niezbędne.

– PROSZĘ PANA, O JAKIE UNIJNE 
ŚRODKI I NA JAKIE ZADANIA BĘDZIE SIĘ 
UBIEGAŁO MIASTO?

– Przygotowanych jest 16 progra-
mów obejmujących różnorodne sfe-
ry – od rewitalizacji obszarów i remon-
tów dróg począwszy, a na inwesty-
cjach sportowych kończąc. Na pew-

no jednym z ważniejszych jest budowa 
wschodniej obwodnicy. W tym przy-
padku zdania o konieczności wykona-
nia tej inwestycji władz Czeladzi i Sie-
mianowic Śl. są identyczne, ale musi-
my jeszcze przekonać do tego Kato-
wice, dla których zadanie to nie jest 
priorytetem. Przeprowadzone rozmo-
wy, w tym przedwyborcze, z wicepre-
zydentem Józefem Kocurkiem dowo-
dzą, że kwestia jest otwarta i liczy-
my na współpracę. Wśród tych zadań 
ujęto m.in. budowę mieszkań socjal-
nych i komunalnych; remonty, moder-
nizacje oraz budowy ulic: Pawła Śmi-
łowskiego – Komuny Paryskiej, Marii 
Konopnickiej – Henryka Rutkowskie-
go, Mysłowickiej, Okrężnej, Węglowej, 
a także budowę parku Tradycji Hut-
nictwa i Górnictwa, rewitalizację kwar-
tału miasta w rejonie placu Wolności, 
ulicy Jana Śniadeckiego, Parku Miej-
skiego, modernizację przyszkolnych 
boisk w tym przy Zespole Szkół Spor-
towych na osiedlu „Młodych”, komplek-
su sportowego „Pszczelnik”, „Michał”, 
dalszą przebudowę kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej w dzielnicy Michałko-
wice, tworzenia infrastruktury umożli-
wiającej rozwój społeczeństwa infor-
macyjnego.

– OSTATNIO UCZESTNICZYŁ PAN 
W SPOTKANIU Z PREZESAMI CZTERECH 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH FUNKCJO-
NUJĄCYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. 
JAKA JEST PANA OPINIA O SPOTKANIU 
I CO PAN SĄDZI O DZIEWIĘCIU WNIOSKACH 
OPRACOWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIEL-
NIE I PRZEDSTAWIONYCH JAKO WSPÓLNE 
ADRESOWANE DO WŁADZ MIASTA...

– Moim zdaniem, było to bardzo 
pożyteczne spotkanie wnoszące nową 
jakość do dotychczasowych kontak-
tów władz spółdzielni z miastem, jego 
prezydentem. O ile pamiętam, pierw-
szy raz doszło do spotkania, na któ-
rym prezesi czterech spółdzielni razem 
prezentowali swoje oczekiwania i uwa-
gi pod adresem miasta. Spółdzielnie 
przedstawiły na nim własne propozycje 

Szanowni P.T. Czytelnicy
Od bieżącego wydania „MS” rozpoczynamy cykl rozmów z przedstawicielami władz Siemianowic Śląskich.

Na początek umówiliśmy się z prezydentem miasta. W kolejnych wydaniach „MS” przedstawimy wypowiedzi 
przewodniczącego Rady Miasta, wiceprezydentów, wiceprzewodniczących RM i szefów komisji.

Od teraz czekamy na pytania, które chcielibyście za naszym pośrednictwem, Szanowni Państwo, postawić 
przedstawicielom miejskich władz. Pytania można nadsyłać za pośrednictwem poczty:

elektronicznej – ssm@poczta.fm i tradycyjnej – Redakcja „Moja Spółdzielnia” ul. Boh. Westerplatte 20,
41-106 Siemianowice Śląskie, a także zgłaszać podczas poniedziałkowego redakcyjnego dyżuru

tel. 032-6091-405.

Czas skończyć z dzieleniem mieszkańców!
z Jackiem Guzym, prezydentem Siemianowic Śląskich, rozmawia Piotr Sowisło

ciąg dalszy na str. 6
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współpracy z prezydentem. Analizując 
te wnioski, muszę powiedzieć, że kilka 
z nich jest bardzo dobrych, gdyż wio-
dą do dalszej normalizacji wzajemnej 
współpracy, uzgodnienia wspólnych 
zamierzeń, a nawet prowadzą w kie-
runku rozwoju miasta. Aktualnie te pro-
pozycje są szczegółowo analizowa-
ne przez poszczególne komórki pod-
ległego mi urzędu, gdyż są to zagad-
nienia interdyscyplinarne. Już wkrót-
ce wrócimy do spotkania bardziej już 
jednak roboczego, na którym rozmo-
wy konkretyzujące będą prowadzo-
ne w grupach złożonych ze specjali-
stów spółdzielczych i miejskich. Uwa-
żam, że co do ogólnej wizji rozwiąza-
nia tych spraw mamy bardzo zbieżne 
zdania, gdyż ja zawsze podkreślam, 
że spółdzielcy są także mieszkańcami 
Siemianowic Śl. i ich problemy, jeżeli 
tylko prawnie i finansowo jest to moż-
liwe, miasto winno rozwiązywać. Nie-
stety, niektóre z tych postulatów są nie 
do załatwienia, bo przyjęcie ich spo-
wodowałoby naruszenie prawa, np. 
bezprzetargowe zapewnienie terenów 
pod budownictwo. Rozumiem czystość 
intencji, ale opinia prawników jest jed-
noznaczna. Dodam w tym miejscu, że 
przedłożone wnioski realizacyjnie roz-
łożą się w czasie, gdyż niektóre z nich 
to zamierzenia wieloletnie. Rozmowy 
te na pewno nie będą łatwe, ale chcę 
wyraźnie podkreślić, że czas skończyć 
z dzieleniem mieszkańców na spół-
dzielców i niespółdzielców, bo wszy-
scy mieszkamy w tym samym mie-
ście i wszystkim, jak sądzę, jego dobro 
i rozwój leżą na sercu.

– PROSZĘ PANA, A JAK PAN WIDZI 
MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA W POZYSKI-
WANIU FUNDUSZY UNIJNYCH RÓWNIEŻ DLA 
POTRZEB ZAMIESZKAŁYCH W ZASOBACH 

SPÓŁDZIELCZYCH. WIADOMO, ŻE SPÓŁ-
DZIELNIE NIE MOGĄ BYĆ BENEFICJENTEM 
TYCH ŚRODKÓW...

– Jestem bardzo otwarty na umożli-
wienie spółdzielniom udziału w korzy-
staniu z tych środków. Obecnie refe-
rat rozwoju analizuje takie możliwości 
i rozpoznaje programy, które mogłyby 
być pomocne. Oczywiście, realizacja 
musi odbywać się w ścisłej współpracy 
i na zasadzie partnerstwa oraz zgod-
nie z prawem. Sądzę, że to współdzia-
łanie będzie można oprzeć na zasa-
dach partnerstwa publiczno-prywatne-
go, gdyż są pewne zbieżne elementy.

– WŚRÓD WIELU SPRAW, KTÓRE OD 
LAT WYMAGAJĄ ROZWIĄZANIA SĄ MIESZ-
KANIA SOCJALNE I KOMUNALIZACJA MIE-
NIA. CZY I KIEDY COŚ DRGNIE W TYCH 
KWESTIACH?

– Życzyłbym sobie tego bardzo, cho-
ciaż nie mogę obiecać, że komuna-
lizacja załatwiona zostanie w bieżą-
cej kadencji. Obecnie na porządku 
dnia jest sprawa PEC. Jestem już 
po pewnych rozmowach z szefostwem 
PEC, bo przecież my mamy swoją cie-
płownię, a rzecz w tym, by pozbyć się 
pośredników. Sprawa ta, podobnie jest 
z wodociągami, ciągnie się już od 16 
lat. Jednak w przypadku PEC jest to 
problem nieomal całego Śląska i w grę 
wchodzą bardzo rozbieżne interesy 
poszczególnych miast. W przypadku 
wodociągów z racji tego, że RPWiK 
dostarcza wodę do kilku gmin, komu-
nalizacja także napotyka na problemy, 
a często jej przeprowadzenie udarem-
niali wojewodowie.

...A MIESZKANIA SOCJALNE?
– W planach mamy podjęcie się 

budownictwa mieszkaniowego komu-
nalnego i socjalnego, ale zbyt wiele nie 
należy oczekiwać, bo miasto nie ma na 

tyle pieniędzy, by sprostać ogromnym 
potrzebom.

– CZY W TAKIM RAZIE NIE OBAWIA SIĘ 
PAN, ŻE SPÓŁDZIELNIE WYSTĄPIĄ Z ROSZ-
CZENIAMI O ODSZKODOWANIA, BO PRZE-
CIEŻ NIEPŁACENIE ZA KORZYSTANIE 
Z MIESZKANIA JEST DEMORALIZUJĄCE?

– Mam nadzieję, że nie dojdzie do 
takich przypadków i że znajdziemy roz-
wiązanie zadowalające wszystkich 
zarządców nieruchomości, bo kwestia 
ta dotyczy nie tylko spółdzielni. Rzecz 
bowiem w tym, że miasto nie uchyla się 
od wypełnienia tych obowiązków, mając 
świadomość, iż niepłacenie demoralizu-
je, ale po prostu ma za mało środków, by 
wszystkich zaspokoić i zgodnie z ocze-
kiwaniami wypełnić wszystkie zadania. 
Ogromna ilość zobowiązań, jaka spadła 
ze szczebla centralnego na samorządy 
bez dodatkowych finansów przeznaczo-
nych na te cele spowodowała, że koł-
dra jest bardzo krótka. Wiem, że musimy 
zmierzyć się z tym zagadnieniem, ale na 
to też potrzebny jest czas.

– PANIE PREZYDENCIE I OSTATNIE 
PYTANIE: JAK PAN WIDZI SPÓŁDZIELCZOŚĆ 
MIESZKANIOWĄ W KRAJOBRAZIE MIASTA, 
W JEGO FUNKCJONOWANIU...

– Uważam, że spółdzielnie są bardzo 
ważną częścią miasta, bez nich trud-
no wyobrazić sobie prawidłowe funk-
cjonowanie całego organizmu miejskie-
go i dlatego musi być rzetelne współ-
działanie. Bywało tak, że wiele mówio-
no, jak to dobrze ze spółdzielniami się 
współpracuje, podpisywano memoran-
da, a później za wiele z tego nie wyni-
kało. Uważam, że musimy się dogadać 
i znaleźć wspólny kompromis, bo prze-
cież cel jest wspólny: działamy na rzecz 
mieszkańców, chociaż nie zawsze inte-
res miasta jest zbieżny z interesem 
spółdzielni i na odwrót. Po tym spotka-
niu jestem jednak dobrej myśli.

DZIĘKUJĘ ZA ROZMOWĘ

Czas skończyć z…

Cisnące się na usta pytania: po co?, 
na co? i dlaczego? nie znajdują żad-
nej racjonalnej odpowiedzi. Ot, wyci-
na, oskóruje i już. Kolejni pseudogiganci 
intelektualni, a może to nazbyt uczenie, 
więc może tak: kolejni bezrozumni wan-
dale pozbawiają windy uchwytów i siłą 
rzeczy zmuszają pozostałych mieszkań-
ców do pieszych wędrówek od parte-
ru po któreś tam piętro. Te piętnowane 
przez nas od lat zdarzenia, jak i dziesiąt-
ki innych, mają jeden wspólny mianow-
nik – jest nim: NASZE PRZYZWOLE-
NIE. Nie chce się wierzyć, że nikt nic 
nie widzi i nie słyszy.

A na osiedlach zanotowano:
„BAŃGÓW”

ul. Wł. Reymonta 56 – wybicie szyby 
w drugich drzwiach klatki schodowej;
ul. M. Skłodowskiej-Curie 65 – znisz-
czenie odbojnika w drzwiach wejścio-
wych. Wytrzymał 3 dni;
ul. M. Skłodowskiej-Curie79 B – wybi-
cie szyby w drzwiach wejściowych.

„MICHAŁKOWICE”
ul. Przyjaźni 50 A – napisy na elewacji;
ul. Kościelna – wycięcie drzewa.

„MŁODYCH”
ul. Al. Młodych – garaż segment „K” – 
kradzież rynny i rury spustowej;

ul. Fr. Zubrzyckiego 2 – wyłamanie 
i kradzież włazu na dach;
ul. Fr. Zubrzyckiego 3 – zniszczenie 
skrzynki na reklamy;
Plac J. Skrzeka i P. Wójcika 5 A i B 
– wycięcie i kradzież kabli oświetle-
niowych;
Plac J. Skrzeka i P. Wójcika 5 A i 7 B 
– pomalowanie elewacji.

„TUWIMA”
ul. H. Wróbla 3 A – włamanie do piw-
nicy, zdewastowane drzwi w ganku 
piwnicznym;
ul. H. Wróbla 5 B, ul. Okrężna 6 
– kradzież uchwytów aluminiowych 
z wind.
 pes

Co to komu daje?

ciąg dalszy 
ze str. 5

ciąg dalszy 
ze str. 1
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Około 200 metrów kwadratowych 
dachu trzeba wyremontować na 
budynku przy Alei Młodych 6. Osie-
dlowa administracja od jakiegoś 
czasu przyjmowała szereg skarg od 
lokatorów mieszkających na ostat-

niej kondygnacji w sprawie zalewa-
nia ich pomieszczeń. Dochodziło do 
nich zwłaszcza podczas obfitych opa-
dów deszczu. Stąd, gdy tylko pozwoliły 
na to warunki atmosferyczne, podjęto 
decyzję, aby dalej nie zwlekać z robo-

tami. Nie wiadomo bowiem, czy aura 
nie zrobi nam kolejnego psikusa i już 
wkrótce nie będziemy świadkami kolej-
nych anomalii pogodowych. 

Ponadto, szczelny dach ma wpływ 
na stan techniczny całego budyn-
ku, jego usterki mogą być przyczyną 
następnych trudności z prawidłowym 
utrzymaniem substancji mieszkanio-
wej. Remont dachu przy Alei Młodych 
6 prowadzony jest przy zastosowaniu 
papy termozgrzewalnej, co daje wie-
loletnią gwarancję trwałości. Przypo-
mnijmy, że budynek ten już wcześniej 
docieplono i przy tej okazji wykonano 
nowe obróbki blacharskie. W związku 
z tym obecne prace ograniczą się jedy-
nie do naprawy samej połaci dachu. 
Podobne prace dekarskie wykona-
no w ubiegłym miesiącu przy Placu 
Skrzeka i Wójcika 7 A.  mig

Wyraź opinię Wyraź opinię Wyraź opinię

Za windę od metra kwadratowego?

Stara łacińska maksy-
ma: Dura lex, sed lex – 
Twarde prawo, ale prawo 
– jednoznacznie określa, 
że normy prawne mają być 
bezwzględnie przestrzega-
ne, bo przecież tworzone są 
z myślą o nas i to nam mają 
służyć, nawet jeżeli odbie-
ramy je jako utrudniające 
nam funkcjonowanie. Ostat-
nio jednak coraz częściej 
znawcy prawa, gdzie nam 
tam do nich, podkreślają, że 
coraz częściej do wchodzą-
cych w życie aktów praw-
nych można mieć ogrom-
ne zastrzeżenia, ba, mówią 
o nich wprost: buble praw-
ne. Stąd też przytoczona 
myśl nakazująca przestrze-
gania prawa doczekała się 
innego, zapisu:

Durne prawo,  
ale prawo.

Nie lada problem stanął 
przed władzami SSM, zapew-
ne już mieszkańcy o tym sły-
szeli, bo zmieniona ustawa, 
patrz fragment w tekście, 
o dumnej nazwie: o ochro-
nie lokatorów – wprowadza 
do wydatków związanych 

z utrzymaniem lokalu kosz-
ty m.in. z tytułu użytkowania 
windy, rozliczane w odniesie-

niu do metrów kwadratowych 
powierzchni. Likwidacji zgod-
nie z tymi zapisami ulega de 
facto możliwość rozliczania 

tych kosztów na osoby. Tym 
samym, ścisłe przestrzeganie 
prawa oznacza konieczność 

przeliczenia wszystkich tych 
wydatków na metry kwadra-
towe powierzchni mieszkania. 
Podnoszone tu i ówdzie gło-

sy, że metry windą nie jeż-
dżą, są w świetle tego zapisu 
bez znaczenia. Jednocześnie, 
co także niepokojące, w usta-
wie nic nie mówi się o miesz-
kańcach parterów, a stano-
wi o proporcjonalnym udzia-
le wszystkich lokali we wspól-
nych wydatkach. Nie trze-
ba w tym miejscu dodawać, 
że zapisy ustawy o ochronie 
lokatorów dotkną szczególnie 
ludzi samotnych, z reguły star-
szych, o niewielkich docho-
dach i co nasuwa się samo 
przez się, mieszkających na 
parterach. Rzecz jasna zyska-
ją mieszkający w więcej osób.

Onegdaj pisaliśmy, że wła-
sność, o której tak głośno 
i do której tak zmierzamy – 
nic w tym absolutnie złego 
nie ma – kosztuje, bo wła-
ściciel musi ponosić różno-
rakie koszty i nie jest tak, 
że ma wyłącznie przywile-
je. Te słowa nie tak daw-
no bagatelizowane, coraz 
bardziej nabierają znacze-
nia i to bynajmniej nie po 
naszej myśli. Analizując 
zapisy ustawowe, nie spo-
sób zauważyć, że przepi-
sy wyrządzają niedźwiedzią 
przysługę szczególnie tym, 
którzy mieszkają samotnie.

Ciekawi jesteśmy Pań-
stwa opinii. pes

W połowie grudnia ub.r. zmieniono ustawę o ochronie lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy (...). Nie byłoby w tym nic dziwnego, wszak nasza władza ustawo-

dawcza wyrzuca z siebie akty prawne z prędkością karabinu maszynowego, gdyby sta-
nowione prawo odpowiadało oczekiwaniom nas, malutkich mających je respektować i nie 
było kwestionowane przez innych pod względem jakości stanowionych przepisów.

USTAWA
z dnia 15 grudnia 2006 r.

o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszka-
niowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Art. 1.
W ustawie z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626 oraz z 2006 r. 
Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657 i Nr 167, poz. 1193)

wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 w ust. 1 po pkt. 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:(...)
„8a) wydatkach związanych z utrzymaniem lokalu – nale-

ży przez to rozumieć wydatki, ustalane proporcjonalnie do 
powierzchni użytkowej lokalu w stosunku do powierzchni 
użytkowej wszystkich lokali w danym budynku, obciążają-
ce właściciela, obejmujące: opłatę za użytkowanie wieczyste 
gruntu, podatek od nieruchomości oraz koszty:
a) konserwacji, utrzymania należytego stanu technicznego 

nieruchomości oraz przeprowadzonych remontów,
b) zarządzania nieruchomością,
c) utrzymania pomieszczeń wspólnego użytkowania, windy, 

anteny zbiorczej, domofonu oraz zieleni,
d) ubezpieczenia nieruchomości,
e) inne, o ile wynikają z umowy.”

Prace na dachach

Skargi winny się skończyć. 
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Wtedy też zasygnalizowaliśmy, że 
to co teraz nas cieszy, za rok może 
stać się przyczyną ogrom-
nych problemów dla naszych 
kieszeni. Kiedy pisaliśmy te 
słowa nieznane jeszcze były 
wyniki zużycia ciepła za sty-
czeń, chociaż także należało 
się spodziewać, że jego zuży-
cie będzie dużo mniejsze, 
gdyż miesiąc ten był po pro-
stu ciepły. Wystarczy stwier-
dzić, że średnia temperatura 
w styczniu 2006 r. wynosiła 
minus 8 stopni, a w stycz-
niu br. plus 4. Ta zewnętrz-
na temperatura musiała siłą 
rzeczy – raczej praw fizyki – 
przełożyć się na pobór energii cieplnej, 
a skalę spadku zużycia w tych analo-
gicznych miesiącach obrazuje tabela. 
Z danych wynika, że średnio w Spół-
dzielni zużyliśmy mniej ciepła o 34,99% 
zaś w osiedlach spadek ten wyniósł 
od 21,83% do 41,12%. Również luty 
zaoszczędził nam mrozów, co także 
przełoży się na mniejsze zużycie ener-
gii cieplnej i dodatkowo zaoszczędzone 
pieniądze na jej zakup. Wyniki finanso-
we tegorocznej zimy będą więc dla nas 
rewelacyjne. Niejako ekstra plusem tak 

łagodnej zimy są mniejsze zniszcze-
nia dróg i chodników, a i znacznie spa-

dły skargi na wilgoć w mieszkaniach, 
co ani chybi dowodzi, że częściej wie-
trzymy pomieszczenia. Jednocześnie 
nadzwyczaj łagodna aura umożliwi-
ła prowadzenie szeregu prac, których 
zazwyczaj w zimowej porze się nie 
wykonuje – piszemy o tym na dalszych 
stronach „MS”

Powodów do radości mamy sporo, 
a jednak już myśleć należy o nowym 
sezonie grzewczym, bo wkrótce na 
podstawie tegorocznego zużycia ciepła 
przyjdzie ustalić nową wysokość zali-

czek na potrzeby centralnego ogrze-
wania. Jeżeli za podstawę, a takie są 
regulaminowe założenia, przyjmie się 
wyniki sezonu grzewczego 2006-2007 
to pewnym jest, że zaliczki będą mniej-
sze od ubiegłorocznych nawet, jeże-
li skoryguje się je o ewentualną pod-

wyżkę ceny ciepła. Nie było-
by to złe, gdybyśmy mie-
li pewność, że przyszła zima 
też będzie tak łaskawa. Co 
jednak będzie, jeżeli kolejna 
zima okaże się zimą w peł-
nym tego słowa znaczeniu? 
Odpowiedź jest prosta: cze-
kają nas ogromne dopłaty 
z jednej strony, ale też czekać 
nas może załamanie finan-
sów Spółdzielni, bo należ-
ności za ciepło regulowane 
są miesięcznie. Gdyby więc 
wpływy – zaliczki – za zuży-
te ciepło były dużo mniejsze, 

to pojawiłby się problem z płatnościami 
na rzecz dostawców i wszelkie konse-
kwencje z tego wynikające.

Władze Spółdzielni analizując szcze-
gółowo całość zagadnienia i zagroże-
nia, jakie może przynieść taka sytu-
acja już rozważają dokonanie zmiany 
w Regulaminie i nie wykluczają moż-
liwości wprowadzenia wyższych zali-
czek niż wynikałoby to z poniesionych 
wydatków za sezon grzewczy 2006-
-2007. Jakie zostaną przyjęte rozwią-
zania poinformujemy. Piotr Sowisło

P o r z ą d k o w a n i e  o s i e d l a

Przeczytaj – ważne!!! Przeczytaj – ważne!!! Przeczytaj – ważne!!!

C i e p l n y  k i j  –  c i ą g  d a l s z y
Przed miesiącem objawiliśmy, że czekają nas po zakończeniu sezonu 

grzewczego znaczne zwroty – każdy przyjmie je z radością – z tytułu 
nadpłaconych zaliczek wniesionych na potrzeby centralnego ogrzewania. 
Ich pierwszą jaskółką jest skrócenie o miesiąc tzw. zimowych zaliczek na 
potrzeby centralnego ogrzewania.

Porównanie zużycia ciepła na cele c.o.
styczeń 2006 r. i styczeń 2007 r.

Lp. Osiedle
Styczeń 
2006 r.

GJ

Styczeń 
2007 r.

GJ

Wskaźnik % 
zmian 2006

do 2007
1 2 3 4 5

1 „CHEMIK” 10593,41 8280,57 -21,83
2 „CENTRUM” 7365,18 4394,83 -40,33
3 „MICHAŁKOWICE” 11408,17 6716,97 -41,12
4 „MŁODYCH” 10567,53 7036,61 -33,41
5 „WĘZŁOWIEC” 10613,64 6645,91 -37,38
6 „TUWIMA” 10339,68 6617,40 -36,00
7 „BAŃGÓW” 4313,26 2691,75 -37,59
8 OGÓŁEM 65200,87 42384,04 -34,99

Od ubiegłego roku ADM „Węzło-
wiec” łączy przeprowadzenie tych 
robót z modernizacją oświetlenia kla-
tek schodowych z zastosowaniem 
czujników ruchowych i zmierzcho-
wych. Ich montaż powoduje jednak 
konieczność wykonania dodatkowych 
robót tynkarskich, co najlepiej prze-
prowadza się przy okazji malowa-
nia klatek. Modernizacja oświetlenia 
prowadzi do dalszych oszczędności 
energii elektrycznej. Aktualnie pra-
ce te prowadzone są przy ul. Włady-
sława Jagiełły 41 A, B, C oraz na ul. 
Grunwaldzkiej 3 od A do F.

Słoneczne i ciepłe jak na tę porę 
roku dni pozwoliły na rozpoczęcie 
innych prac remontowych na osie-
dlu. Jednym z takich miejsc jest 
teren przy Władysława Jagiełły 31, 
gdzie powstaje nowy parking samo-
chodowy dla 10 pojazdów. Do tej 
pory teren ten był jedynie utwar-
dzony, obecnie nawierzchnia pokry-
ta jest kostką brukową. Przy tej oka-
zji ADM „Węzłowiec” wykona nowy 
chodnik łączący budynek z blokami 
przy ul. Wł. Jagiełły 33-35. Wcze-
śniej odcinek ten był wyłożony płyta-
mi betonowymi pamiętającymi jesz-
cze czasy budowy osiedla. Jest to 
szansa na uporządkowanie terenu, 
a nowe miejsca postojowe z pewno-
ścią już wkrótce będą opanowane 
przez okolicznych właścicieli samo-
chodów. mig

Początek roku na „Węzłowcu” osiedlowa administracja wykorzystała 
do przeprowadzenia wielu prac remontowych wewnątrz budynków. To 

najlepszy czas na wykonanie szeregu prac konserwacyjnych i instalacyj-
nych, które nie zawsze są one widoczne gołym okiem. Natomiast z pewno-
ścią lokatorzy bardziej zwracają uwagę na prace malarskie prowadzone na 
klatkach schodowych. Ich efekt jest niemalże natychmiastowy.

Zimową porą powstaje  
nowy parking.
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Z tego rozwiązania są zadowole-
ni mieszkańcy, gdyż wiadomo, że te 
prace wpłyną korzystnie na końco-
wy wynik cieplny uzyskany na zakoń-
czenie sezonu grzewczego. Reduk-
cja kosztów ogrzewania to nie jedy-
na korzyść płynąca z wykonania tych 
robót. Renowacja zniszczonej elewa-

cji i zwiększenie odporności na czyn-
niki atmosferyczne są kolejnymi argu-
mentami dla wszystkich zwolenników 
dociepleń. Z roku na rok systematycz-
nie ich zresztą w naszej Spółdzielni 
przybywa. Wszyscy zdają sobie spra-
wę, że termomodernizacja to kosztow-
ny wydatek, który z biegiem czasu się 
zwraca. Mówią o tym chociażby bilan-
se cieplne sporządzane co roku przez 
Zarząd Spółdzielni, z których wyni-
ka, że lokatorzy SSM zużywają coraz 
mniej ciepła. Widać więc, że środ-
ki finansowe zainwestowane w docie-
plenia przekładają się na mniejsze 
rachunki za centralne ogrzewanie.

Ponadto, ich „skutkiem ubocznym” 
jest także bardzo pożądana zmiana 
oblicza domów. Docieplone budyn-
ki wyglądają jak nowe, co korzystnie 
wpływa na wizerunek osiedli mieszka-
niowych. W efekcie spółdzielcze blo-
ki pozytywnie wyróżniają się na tle 
pozostałych zasobów mieszkaniowych 
w naszym mieście. Dodajmy, że budzi 
to niekiedy zazdrość przypadkowych 
przechodniów.

Chociaż trudno dokładnie określić, 
na którym z osiedli mieszkaniowych 
na początku roku wykonano najwię-
cej prac dociepleniowych, to z pewno-
ścią w czołówce znajduje się osiedle 
„Michałkowice”, gdzie niedawno zakoń-
czono roboty przy ul. Stawowej 5. Na 
kolejnych dwóch budynkach – ul. Sta-

wowa 6 i 7 – trwają prace wykończe-
niowe. Słoneczne dni pozwalają rów-
nież na malowanie nowych elewacji. 
Duży stopień zaawansowania robót 
widać też przy ul. Pocztowej 14, gdzie 
jeszcze obecnie trwają one na ostat-
niej, południowej ścianie. Po położe-
niu styropianu i tynku przy korzystnych 
warunkach atmosferycznych przystę-
puje się również do malowania ele-
wacji. Roboty związane z zabezpie-
czeniem płyt acekolowych oraz malo-
waniem całego budynku są na finiszu 
przy ul. Kościelnej 36.

Znaczne tempo robót widoczne jest 
również na osiedlu „Tuwima”, gdzie 
dociepleniami objęto już wiele domów 
przy ul. Okrężnej i Korfantego. Aktu-
alnie trwa wymiana naświetli oraz ocie-
planie kolejnych ścian bloków przy ul. 
Okrężnej 2, 4 i 7. W ubiegłym roku 
prace wykonano na tych ścianach, 
które według opinii lokatorów były naj-
chłodniejsze. Po zakończeniu obec-
nych robót budynki te będą w pełni już 
odnowione. Podobnie sytuacja przed-
stawia się przy ul. Wojciecha Korfan-

tego 3, 6 i 7, gdzie kończą się docie-
plenia rozpoczęte w ubiegłym roku. 
W wymienionych dwóch ostatnich blo-
kach odnawia się również balkony. 

Z kolei na os. „Chemik” na finiszu 
znajdują się prace prowadzone od 
zachodniej strony przy ul. Niepodle-
głości 57-59. Niedawno docieplono też 
budynek przy ul. Niepodległości 61-
-63. W planach na ten rok osiedlo-
wa administracja ma też dokończe-
nie prac dociepleniowych na trzech 
wieżowcach przy ul. Walerego Wró-
blewskiego 69, 71 i 73. Ponieważ 
należą one do jednych z największych 
w naszej Spółdzielni, prace musiały 
być rozłożone na kilka lat. Wszystko 
wskazuje na to, że w tym roku będą 
już one w pełni odnowione.

Zmiany widać również przy ul. Kole-
jowej na os. „Centrum”. To najstar-
sze bloki w Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Wszystko wskazu-
je na to, że w roku, w którym przypa-
da 50-lecie SSM, ta część osiedla na 
nowo odzyska swój blask. Niedawno 
zakończono docieplenie bloków przy 
ul. Kolejowej 1 i 3, a aktualnie pra-
ce trwają na budynku nr 4. Świe-
żo wyremontowany przez ADM „Cen-
trum” chodnik z kostki brukowej bie-
gnący od ul. Kolejowej 1 do 5 dopeł-
nia obraz zmian.

Zimowa technologia
Warto przy tej okazji odnotować, że 

na osiedlach SSM m.in. na os. „Tuwi-
ma” i os. „Michałkowice” stosuje 
się nowatorską, acz już sprawdzoną 
technologię dociepleń umożliwiającą 

Doc iep len ia  n ie  bo ją  s i ę  ch łodu
Sprzyjające warunki atmosferyczne, jakie panują od początku roku, 

spowodowały, że na kilku osiedlach mieszkaniowych podjęto decyzję 
o realizacji dalszych prac dociepleniowych. Wiele z nich jest kontynuacją 
robót rozpoczętych jeszcze w 2006 roku. Łagodna zima sprawiła, że można 
już teraz ocieplać następne ściany budynków przeznaczonych do termo-
modernizacji w tegorocznym harmonogramie.

ul. Stawowa 6

ul. Pocztowa 14

ciąg dalszy na str. 10
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Chętnych jest tak dużo, że zaintere-
sowane osoby wpłacały już pierwsze 
zaliczki w ubiegłym roku. Trzeba pod-
kreślić, że Siemianowicka Spółdzielnia 

Mieszkaniowa buduje je wyłącznie ze 
środków finansowych przyszłych wła-
ścicieli. – Na ich budowę Spółdziel-
nia nie zaciąga żadnego kredytu, jak 
było jeszcze w latach 70. i 80. Wszyst-
ko finansują przyszli właściciele dom-
ków. Budynki oddawane są do użytku 
w stanie developerskim, tj. bez wykła-
dzin podłogowych, drzwi wewnętrz-
nych, białego montażu – podkreśla 
Marek Greiner, pełnomocnik Zarzą-
du SSM ds. inwestycji. Oprócz dom-
ków przy ul. Łokietka powstaje jeszcze 
budynek mieszkalny dla 16 rodzin.

Sprzyjające warunki atmosferycz-
ne spowodowały, że w ostatnich tygo-
dniach prace na budowie nabrały 
większego tempa. Aktualnie budow-

lani zakończyli stawianie ścian parte-
ru i kładzenie stropów żelbetonowych. 
Gdzieniegdzie widać już też pierwsze 
ścianki poddasza. Po ich wzniesieniu 

będzie można przystąpić do stawiania 
konstrukcji dachowej. – Dosyć łagod-
na zima spowodowała, że mogliśmy 
przyspieszyć roboty budowlane, któ-
rych nie można wykonywać w ujem-
nych temperaturach. Obecnie panują 
właściwie idealne warunki do tego typu 
prac. – mówi kierownik budowy z firmy 
„Domar”, która realizuje tę inwestycję. 

Z planowych 9 domków na rozpo-
częcie budowy czekają jeszcze dwa. 
Wcześniej bowiem trzeba dokład-
nie ukształtować teren. Ziemię, któ-
ra przy tej okazji jest pozyskiwana, 
odkłada się na hałdzie i będzie służyła 
ona do zagospodarowania terenu tak, 
aby później można było zasiać trawę 
i posadzić drzewa i krzewy. Dlatego 

właśnie na tym etapie budowy widocz-
ny jest jeszcze spory ruchu ciężaró-
wek, które przewożą ziemię potrzebną 
do ukształtowania terenu. 

Budynki wykonuje się w całości 
z materiałów tradycyjnych czy jak 
obecnie się mówi ekologicznych. Do 
budowy są używane pustaki ceramicz-
ne, drewno, cegły klinkierowe, dachów-
ki ceramiczne. Realizowane domy to 
budynki jednokondygnacyjne z użyt-
kowym poddaszem, niepodpiwniczo-
ne z dobudowanym pomieszczeniem 
gospodarczym z możliwością garażo-
wania. Są one wyposażone w instala-
cję wod.-kan., gazową i elektryczną. 
Ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową 
zapewnia dwufunkcyjny piec gazowy. 

W grudniu ubiegłego roku Spółdziel-
nia przekazała 10 domków, do których 
już wprowadzili się nowi właściciele. 
Podobnie jak te aktualnie wznoszone 
zostały szybko sprzedane. O kolejne 
pytają następni chętni. Jednak na os. 
„Węzłowiec” brakuje już nowych tere-
nów pod budownictwo. 

Również nie ma już wolnych mieszkań 
w ostatnim budowanym na tym osiedlu 
domu wielorodzinnym przy ul. Łokiet-
ka, gdzie pod koniec roku zamieszka 
16 rodzin. Mieszkania zostaną wypo-
sażone we wszystkie media z wyjąt-
kiem gazu. Będzie za to doprowa-
dzony prąd trójfazowy. Dla każdego 
mieszkania przewidziano garaż. Wokół 
bloku zaplanowano wykonanie parkin-
gu i miejsc z zielenią. mig

wykonywanie prac również w ujem-
nych temperaturach – do minus 5 
stopni Celsjusza, co znacznie wydłu-
ża sezon wykonywania dociepleń. Jej 
istotą jest stosowanie specjalnych zimo-
wych zapraw klejowych i tynkarskich 
o obniżonej do plus 1 temperaturze wią-
zania w połączeniu z dokładnym uszczel-
nieniem miejsca pracy i dogrzewaniem 
za pomocą nagrzewnic. Uszczelnienie to 
położenie na rusztowaniach „płaszcza” 
z folii sczepianej ze sobą zatrzaskami. 
Temperaturę wewnątrz tak wyizolowane-
go miejsca pracy podnoszą nagrzewnice 
olejowe o mocy od 20 do 30 kW pobie-
rające raptem od 90 do 180 W energii 
elektrycznej. Może to wydać się niepraw-
dopodobne, ale za folią, przy tempera-
turach powietrza około 0 stopni, wsku-
tek pracy nagrzewnic temperatura potra-
fi osiągnąć aż + 20 stopni i pracujący 

często paradują w koszulkach z krótkim 
rękawkiem.

Tomasz Musialski z firmy Protech 
powiedział nam, że wystarczy kilkugo-
dzinne grzanie, by odparować wodę, 
co zapewnia już prawidłowe wiązanie 
i daje wymagane parametry jakościowe 
położonej powłoki. Szef Protechu mówił, 
że na początku dniówki podłącza się 
nagrzewnice, by stworzyć odpowiedni 
mikroklimat – czytaj podnieść tempera-
turę – a następnie na zakończenie prac, 
w razie potrzeby i w ich trakcie, włącza 
je ponownie by zwiększyć cyrkulację 
powietrza i przyspieszyć suszenie. 

Jak się dowiedzieliśmy, piszemy 
tak na wszelki wypadek, by uspo-
koić bardziej wścibskich obserwa-
torów, energię elektryczną potrzeb-
ną do tych prac firma pobiera za 
pośrednictwem licznika. mig

Łagodna zima sprzyja budowie domów
Parę miesięcy temu rozpoczęła się kolejna duża inwestycja na osie-

dlu „Węzłowiec”. Jest nią kontynuacja budowy domków jednorodzin-
nych, którą od kilku lat realizuje Siemiaowicką Spółdzielnie Mieszkaniową. 
W tym roku będzie oddanych do użytku 9 dwurodzinnych domków.

Nagrzewnice + specjalne zaprawy  
= zimowa technologia.

Zima nie przerwała prac przy budowie domków na os. „Węzłowiec”

Doc iep len ia  n ie  bo ją  s i ę  ch łoduciąg dalszy 
ze str. 9
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Koszty ogrzewania, 
podzielniki, 

ciepła woda na Komuny
- Co roku „Moja Spółdzielnia” publiku-

je analizę kosztów centralnego ogrze-
wania w poszczególnych budynkach 
i osiedlach mieszkaniowych. Szcze-
gólnie chodzi mi o budynek przy ul. 
Komuny Paryskiej 1. Czy w tym roku 
te materiały będą w gazecie przedsta-
wione? – pyta Paweł Grzesiek z os. 
„Centrum”. Ponadto, Czytelnik prosi 
o wyjaśnienie, jak prawidłowo powin-
ny być zamontowane podzielniki kosz-
tów ogrzewania, gdyż w jego miesz-
kaniu na różnych grzejnikach znaj-
dują się na różnych wysokościach. 
Spółdzielca zainteresowany jest rów-
nież informacją na temat planowa-
nego w budynkach przy ul. Komuny 
Paryskiej 1, 3 i 5 remontu przewodów 
spalinowych i nowego sposobu dopro-
wadzenia do mieszkań ciepłej wody. 
Mieszkaniec zwraca uwagę, że wielu 
lokatorów ma w łazienkach płytki cera-
miczne, które przy tego typu remon-
tach mogą zostać uszkodzone.

ZARZĄD SSM: Zamierzamy opu-
blikować w „MS” zestawienie kosz-
tów ogrzewania po zakończeniu se-
zonu grzewczego 2006/2007. Ze 
względu na łagodną zimę koszty te 
winny stanowić ciekawy materiał 
porównawczy. Przy okazji informu-
jemy, że koszt ogrzewania budyn-
ku przy ul. Komuny Paryskiej 1 za 
2006 rok wyniósł 1,90 zł za m kw. 
powierzchni użytkowej. Zasada 
montowania podzielników kosztów 
ogrzewania polega na umiejscowie-
niu ich na wysokości 75% od do-
łu grzejnika, przyjmując za punkt 
odniesienia środek urządzenia po-
miarowego. Opisana sytuacja mo-
że mieć miejsce w przypadku, gdy 
posiada Pan w mieszkaniu różne ty-
py grzejników, ale zasada ta odno-
si się do wszystkich tego typu urzą-
dzeń. Przyjmując zgłoszoną uwa-
gę, pracownik Spółdzielni spraw-
dzi, czy podzielniki są prawidłowo 
zamontowane. Ponadto, ze wzglę-
du na występujące w budynku przy 
ul. Komuny Paryskiej 1, 3, 5 znacz-
ne problemy z utrzymaniem we wła-
ściwym stanie technicznym prze-
wodów spalinowych podjęto decy-
zję o ich wyłączeniu z eksploata-

cji. Jednocześnie nastąpi zmiana 
sposobu uzyskiwania ciepłej wo-
dy polegająca na wykonaniu w bu-
dynkach instalacji centralnej cie-
płej wody, która będzie dostarcza-

na z kotłowni gazowej. Cała insta-
lacja rozprowadzająca ciepłą wo-
dę w budynku zostanie poprowa-
dzona w klatce schodowej, a inge-
rencja w mieszkanie ograniczy się 
praktycznie do poprowadzenia do 
łazienki tylko jednej rurki, co po-
winno zminimalizować ewentualne 
uszkodzenia wykafelkowanych ła-
zienek. Roboty te powinny zostać 
zrealizowane najpóźniej do końca 
października br. Przyjęte przez Za-
rząd SSM rozwiązanie polegające 
na zmianie sposobu uzyskiwania 
ciepłej wody wydaje nam się naj-
bardziej optymalne. Pozwoli to roz-
wiązać w tych budynkach problem 
właściwego odprowadzania spalin 
gazowych i uniknąć sytuacji związa-
nych z występującymi przypadkami 
podtrucia tlenkiem węgla stanowią-
cym zagrożenie dla zdrowia i życia 
mieszkańców.

Chodnik i śmietniki
- W budynku przy ul. Wróblewskie-

go 41 mieszkam od początku jego 
powstania i właściwie do dzisiaj nie 
mamy tam chodnika. Biegnąca wzdłuż 
bloku droga jest bardzo wąska, a jadą-
ce samochody mają tam duży kłopot 
z mijaniem się. Natomiast zimą, gdy 
leży na poboczu dużo śniegu, dojście 
do budynku jest bardzo utrudnione, 
pomimo że dozorczyni robi, co może 
– zauważa Alfred Badura z os. „Che-
mik”. Spółdzielca zwraca też uwagę na 
nie najlepszy stan techniczny śmietni-
ka i składa wniosek o wykonanie jego 
zadaszenia, gdyż lokatorzy zamiesz-
kujący wyższe kondygnacje są ska-
zani na oglądanie widoku zawartości 
pojemników na odpady. Kolejny wnio-
sek dotyczy przeprowadzenia przy-
cinki drzew rosnących przy „Reno-
mie”, gdyż w okresie wiosenno-jesien-
nym zasłaniają one dostęp światła do 
mieszkań. Ostatnie pytanie naszego 

Czytelnika dotyczy drogi dojazdowej 
do garaży przy ul. Niepodległości 63. 
Kto odpowiada za jej stan technicz-
ny, ponieważ występuje na niej wiele 
kolein, w których systematycznie zbie-
ra się woda.

ZARZĄD SSM: Od oddania budyn-
ku do użytku droga dojazdowa ma 
charakter ciągu pieszo-jezdnego. 
Wykonanie dodatkowego chodni-
ka wzdłuż tego ciągu wiązałoby się 
z koniecznością likwidacji znacznej 
części pasa zieleni znajdującego 
się przed budynkiem. Niemniej Ra-
da Osiedla „Chemik” rozważy moż-
liwość wykonania takiego chod-
nika, ale nie wcześniej niż w roku 
2008. ADM „Chemik” planuje na te-
renie całego osiedla przeprowadze-
nie jeszcze w bieżącym roku prac 
poprawiających wygląd śmietników. 
Roboty te polegać będą na uzu-
pełnieniu ubytków, pomalowaniu 
ścian śmietnika i wykonaniu ewen-
tualnych zadaszeń. Również wcze-
sną wiosną administracja doko-
na prześwietlenia drzew rosnących 
przy „Renomie”. Prosimy o kon-
takt z ADM-em w celu szczegółowe-
go określenia wielkości wykonania 
tych prac. Utrzymanie drogi dojaz-
dowej do garaży przy ul. Niepodle-
głości leży w gestii ADM „Chemik”. 

Kable na klatkach 
schodowych

- Kto zezwala w Spółdzielni na kła-
dzenie różnego rodzaju kabli technicz-
nych na ścianach klatki schodowej. 
Przypomina to prawdziwą pajęczynę 
i nie przyczynia się do poprawy estety-
ki budynku. Jako przykład chcę podać 
parter budynku przy ul. Powstańców 
54 C, gdzie po ścianach biegną prze-
wody Internetu, telewizji kablowej, 
telekomunikacyjne itp. Co prawda są 
one prowadzone w listwach zabezpie-
czających, ale we własnym domu nikt 
by sobie nie pozwolił na takie rozwią-
zania – twierdzi mieszkanka os. „Cen-
trum”.

A.D. (Imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Pojawiające się 

na klatkach schodowych nie tylko 
w tym budynku, ale na terenie ca-
łej Spółdzielni, tego typu przewo-
dy są konieczne, gdyż zabezpie-

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

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

ciąg dalszy na str. 18
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KUPON ad SILESIA -  20% rabatu
Imię i nazwisko ...................................................

ulica .....................................................................

kod i miejscowość ..............................................

telefon ..................................................................

dane dodatkowe (np. pojazdu) .................................
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Serwis samochodowy

*Wszelkich informacji o promocji udzielają doradcy techniczni Serwisu 
pod nr. telefonu 032-229-18-40, 032-229-17-90

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 19.00; w sobotę 8.00 - 14.00
ul. ks. Jana Kapicy 10

41-106 Siemianowice Śl.


W naszym serwisie Twoje pieniądze mają większą wartość

Tylko u nas 1 litr oleju silnikowego za 1 zł*

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

 Silesia to uto oskonałe dla Ciebie

„Tu samochód Ci powie jakie jego zdrowie!”
Uczestnicy programu, zarejestrowani na podstawie

danych osobowych zawartych na załączonym
kuponie, skorzystają do 30. 04. 2007 r. z 20% rabatu

na usługi serwisowe bez części zamiennych*

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

41-106 Siemianowice Śląskie, do 30. 04. 2007 r.
 *promocje nie ulegają łączeniu
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– Być może na tak duże zaintereso-
wanie miał wpływ brak śniegu, a może 
„RENOMA” staje się coraz bardziej 
popularna wśród młodzieży. Przez cały 
okres ferii mieliśmy prawie 100% wyko-
rzystanie torów, co cieszy, bo wiado-
mym jest, że w tym czasie na pew-

no rodzice nie musieli się martwić, że 
coś złego przytrafi się ich pociechom, 
nawet jeżeli nie wiedzieli, że ich dziecko 
jest u nas – podkreśla z zadowoleniem 
Katarzyna Brol, szefowa „RENOMY”.

Przez dwa tygodnie, od poniedział-
ku do piątku, w godzinach od 11.00 
do 17.00 na dzieci i młodzież szkolną 
czekało 6 torów, z których mogli sko-
rzystać po zniżkowej cenie, zgodnie 
z ofertą, jaką na czas zimowych waka-
cji przygotował dla nich Zarząd Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Młodzież wykorzystała tę szan-
sę znakomicie, gdyż chętnych do gry 
w bowling nie brakowało, a czasem 
było ich zbyt dużo, więc niektórzy 
musieli pogodzić się z losem i zamó-
wić tor w innym dniu. Tłok robił się rów-
nież przy stołach bilardowych i cymber-
gaju. Uprawnieni do zniżki – należało 
posiadać ważną legitymację szkolną – 
często przychodzili tu w towarzystwie 
swoich rodziców, kolegów i koleżanek 
z klasy lub podwórka, gdyż z jednej 
strony zawsze to milej pograć ze zna-
nymi sobie osobami, a z drugiej koszt 
wynajęcia toru rozkłada się na kilka 

osób i tym bardziej nie stanowi obcią-
żenia dla pojedynczej kieszeni.

– W Siemianowicach Śląskich bra-
kuje typowego klubu dla młodzieży, 
więc „RENOMĘ” traktujemy jako miej-
sce naszych spotkań. W czasie roku 
szkolnego zwykle przychodzimy tutaj 

w weekendy, teraz mamy więcej czasu 
i zaglądamy też w inne dni tygodnia. 
Chętnie ze znajomymi gram w bowling 
– mówi 18-letnia Kamila Węglorz.

Emocji związanych z rzucaniem kulą 
do ustawionych o kilkanaście metrów 
dalej kręgli nie brakowało. Większość 
młodych miłośników bowlingu podcho-
dziła do tego jak do dobrej zabawy 
i nikt nie przejmował się tym, że niekie-
dy kula nie trafiała w żaden kręgiel lub 
przekroczyło się wyznaczona linię i był 
wtedy spalony. Za to, gdy udało się 
zrobić strike’a – czyli strącić za pierw-
szym razem 10 kręgli, radości i tumul-
tu było co niemiara. Ogromną zaletą tej 
formy rozrywki jest to, że stanowi ona 
świetną ofertę dla całej rodziny.

– Jestem w „RENOMIE” pierw-
szy raz, gdyż mieszkam w Rewalu, 
w małej miejscowości nad Morzem 
Bałtyckim. Przyjechałem w odwiedzi-
ny do mojej kuzynki, która tutaj mnie 
zaprosiła. W ogóle to pierwszy raz gra-
łem w bowling i bardzo mi się spodo-
bał. Chyba miałem dobry wynik, gdyż 
zdobyłem 115 pkt. Bardzo przyjemne 
miejsce, panuje fajna atmosfera, jest 

też dużo młodzieży – twierdzi Krzysz-
tof Dejrzakalski.

Wiele osób podkreśla, że kręgiel-
nia „RENOMA” ma swój klimat i nie-
powtarzalną atmosferę. Nie bez zna-
czenia są niższe niż w innych tego 
typu miejscach ceny za wynajem toru. 
To wszystko przyciąga tutaj nie tylko 
pasjonatów kręgli z Siemianowic Ślą-
skich, ale też z innych miast, bo wie-
ści o renomowanej zabawie w „RE-

NOMIE” dawno już wyszły poza grani-
ce nie tylko miasta, ale i województwa. 
Sympatycy „RENOMY” przychodzą tu 
nie tylko dla bowlingu. Dużym powo-
dzeniem cieszy się również dart, cym-
bergaj, piłkarzyki i bilard.

– Jestem stałym bywalcem „RENO-
MY”, zaglądam tutaj przynajmniej raz 
w tygodniu. Najczęściej gram w bow-
ling i darta wraz z moimi znajomymi 
Januarym i Martyną – mówi kilkuna-
stoletni Karol Geppert z Bytkowa.

Niepowtarzalny klimat, miła atmos-
fera i nowoczesna muzyka płynąca 
z głośników sprzyjają kilkugodzinnym 
spotkaniom młodzieży w „RENOMIE”. 
Jej pracownicy podchodzą do nich bar-
dzo tolerancyjnie. Gdy ktoś zgłodnieje, 
wyrażają zgodę na zamówienie pizzy 
i przywiezienie jej do lokalu.

– W naszej kafejce młodzi ludzie naj-
częściej zamawiają soki i colę. Lubią 
też słuchać dobrej muzyki. Jest trochę 
gwarno, ale nam to nie przeszkadza, 
najważniejsze, że dobrze i bezpiecz-
nie się bawią i spędzają swój wolny 
czas – uważa pani Barbara, pracow-
nik „RENOMY”.

Za miesiąc Święta – złóż życzenia swym P.T. Klientom, zaoferuj im coś ekstra.
Ogłoś się w „MS” – dotrzesz do 12 500 mieszkań. 

Ogłoszenia przyjmujemy do 20 marca. Szczegóły i cennik str. 13

Ferie w „RENOMIE” Ferie w „RENOMIE” Ferie w „RENOMIE”

W i ę c e j  c h ę t n y c h  n i ż  t o r ó w

Blisko 500 godzin spędziły dzieci i młodzież na torach kręgielni „RENO-
MA” podczas ferii zimowych. Takiego oblężenia bowlingowych torów 

dawno już tutaj nie było. Chętni musieli wcześniej dokonywać rezerwacji, 
żeby oszczędzić sobie czekania w kolejce.

W minione zimowe ferie dart, bilard i tory do gry w bowling przeżyły oblężenie.
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Otóż, gdy 22 lutego, pod-
czas finału finałów Wielkie-
go Konkursu SSM losowano 
kolejność wybierania nagród 
wśród siódemki finalistów, 
siedzący za stołem laure-
aci wyciągali kolejno losy 
z cyframi: 1, 2, 3, 4. Już po 
trzecim losującym wszyscy 
zastanawiali się, czy aby 
losy zostały dobrze wymie-
szane – a zostały i to kil-
ka razy – zaś, gdy czwarta 
osoba, a była nią p. Graży-
na Blokisz, zanurzyła rękę 
w przeźroczystym naczy-
niu i odwijając los, stwier-
dziła, że jest tam cyferka 
4... wszyscy się uśmiechnęli 
i kręcili głowami z niedowie-
rzeniem.

Kontrolująca wyjmowanie 
losów p. Aleksandra Pra-
delok, członek komisji kon-
kursowej, powiedziała nam: 
Widziałam, jak poszczegól-
ne osoby wyciągały losy 
z pojemnika a to z lewej stro-
ny, a to z prawej, a to z dołu 
i... zdziwiona słuchałam, jak 
obwieszczają, jaki numer 
przypadł im w udziale.

Wielki Konkurs SSM 
ma strukturę dwuczłono-
wą. Pierwsza część prze-
prowadzana jest w osie-
dlach, gdzie pod bacznym 
okiem komisji, w skład któ-
rej wchodzą przedstawi-
ciele Rady danego osiedla 
i z udziałem jakiegoś miesz-
kańca wybiera się 3 osie-
dlowych laureatów spośród 
wszystkich lokatorów niepo-
siadających w danym osie-
dlu zaległości na 31. 12. 
2006 r. Z tej trójki jedna oso-
ba przechodzi do Wielkie-
go Finału i uczestniczy mię-
dzy innymi w tak emocjo-
nującym losowaniu nagród 
rzeczowych. Pozostałe 14 
osób wyłonione w osiedlach 
za regularne płacenie czyn-
szu uhonorowanych zosta-
ło trzymiesięcznym zwolnie-
niem z kosztów eksploata-
cji. Drugim ewenementem 
finału było to, że p. Stefa-
nia Olszycka kilka lat temu 
była już laureatem Wielkie-

go Konkursu na swoim osiedlu i na 3 miesiące była zwolnio-
na z opłaty eksploatacyjnej. Taka sytuacja przydarzyła się 
również pierwszy raz.

Witając zebranych w imieniu Zarządu SSM, Zbigniew 
Lekston, wiceprezes ds. technicznych, powiedział: Jest 
mi bardzo miło i jestem zaszczycony, że mogę się spotkać 
z grupą mieszkańców nie tylko wzorowych, bo regularnie 
wnoszących opłaty, ale też mających ogromne szczęście 
w losowaniu. W ubiegłorocznej edycji konkursu uczestniczy-
ło łącznie 9424 spółdzielców nieposiadających zaległości, 

co stanowi 77,2% wszyst-
kich zamieszkałych. Dla 
podkreślenia faktu, że nale-
życie do grupy szczęśliw-
ców i dla zaspokojenia cie-
kawości podam, ile w każ-
dym osiedlu było uczestni-
ków. I tak: osiedle „Centrum” 
– 1246, osiedle „Tuwima” 
– 1460, osiedle „Michałko-
wice” – 1384, osiedle „Mło-
dych” 1449, osiedle „Węzło-
wiec” – 1514, osiedle „Ban-
gów” – 627 i osiedle „Che-
mik” – 1747. Mam nadzieję, 
że przygotowane nagrody, 
a są one niezmienne od lat, 
spełnią oczekiwania i będą 
cieszyć Was w Waszych 
domach. Życząc szczęścia 
w tym finałowym losowaniu, 
pozwolę sobie przedstawić 
jego zasady. Losujecie Pań-
stwo kolejność wybierania, 
a więc osoba z karteczką nr 
1 ma największą możliwość 
wyboru, ale też i najwięk-
szy problem, bo wszystkie 
nagrody są bardzo atrakcyj-
ne i właściwie o tej samej 
wartości. Zbigniew Lekston 
mówił, że dotychczasowe 
edycje konkursu dowiodły, 
że działa on mobilizująco na 
zamieszkałych. Odnosząc 
się przy okazji do dłużników, 
stwierdził, że Zarząd dziwi 
się tym wszystkim, którzy 
niepłacenie czynszu traktu-
ją jak kredyt bankowy, gdyż 
jest to kredyt szczególnie 
drogi, bo najwyżej oprocen-
towany z oferowanych przez 
wszystkie instytucje finanso-
we. Podkreślił też, że sytu-
acja – mimo nadal dużego 
bezrobocia w naszym mie-
ście – poprawiła się i wiele 
osób wie już, że niepłace-
nie nie popłaca. To zaś cie-
szy nas, mówię to w imie-
niu wszystkich zamieszka-
łych, gdyż Spółdzielnia musi 
terminowo dokonywać płat-
ności na rzecz innych pod-
miotów, a samych podat-
ków odprowadza się blisko 
2 miliony złotych.

Z kolei Jacek Knitter, 
zastępca prezesa ds. eko-
nomiczno-f inansowych, 

Wielki Konkurs SSM Wielki Konkurs SSM Wielki Konkurs SSM

Nieobliczalny losciąg dalszy ze str. 1

Nieprawdopodobną kolejność losowania obrazuje 
zdjęcie. Siedzący od prawej uczestnicy wyciągali jeden 

za drugim losy z numerami: 1, 2, 3, 4 i 7.

Finaliści Wielkiego Konkursu SSM
za terminowe wnoszenie opłat czynszowych w 2006 r.

Kolejność wg wylosowanych numerów
i wybrana nagroda

Osiedle „CENTRUM”
- Kazimiera WOJNO, ul. Jana Pawła II 21 – odkurzacz.

Osiedle „MICHAŁKOWICE”
- Jan JASKUŁA, ul. Przyjaźni 38 – telewizor.

Osiedle „BAŃGÓW”
- Zbigniew BERNAT, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 45 – 

wieża HIFI.
Osiedle „MŁODYCH”

- Grażyna BLOKISZ, ul. Niepodległości 24 – kuchenka 
mikrofalowa.

Osiedle im. Juliana TUWIMA
- Irena MAJEWSKA, ul. Okrężna 6 – radiomagnetofon.

Osiedle „CHEMIK”
- Stefania OLSZYCKA, ul. W. Wróblewskiego 43 – mikser.

Osiedle „WĘZŁOWIEC”
- Gabriela LIPA, ul. Władysława Jagiełły 3a – 

odtwarzacz DVD.

My już wiemy! ciąg dalszy na str. 16
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potwierdzając uwagi przed-
mówcy, powiedział: Jestem 
bardzo zadowolony, że 
mogę spotkać się naresz-
cie z osobami regularnie 
płacącymi, gdyż z racji peł-

nionych obowiązków widuję 
zwykle tych, którzy zalega-
ją z płatnościami, i z którymi 
muszę prowadzić czasami 
mało sympatyczne, a wręcz 
przykre rozmowy uzmysła-
wiające konsekwencje nie-
płacenia. Gratuluję Państwu 
szczęścia w dotychczaso-
wym losowaniu i życzę go 
również teraz. Dodał tak-
że, że w Spółdzielni pro-
wadzi się szereg czynno-
ści dyscyplinujących, m.in. 
w tej sali odbywają się spo-
tkania z dłużnikami. Władze 
SSM znają więc dobrze pro-
blemy i rzeczywiście przy-
kre jest, gdy rozmawia się 
z ludźmi dotkniętymi przez 
los, a wie się o takich, co 
mogą, a nie chcą płacić. 
Działamy jednak według 
określonych prawnych pro-
cedur i pewnych spraw nie 
da się błyskawicznie wyeg-
zekwować. Systematycz-
nie więc, gdy nie pomagają 
rozmowy, kierujemy sprawy 
do sądu, a w takim przypad-
ku należność rośnie o bli-
sko 60%. Podjęliśmy rów-
nież współpracę z Krajowym 
Rejestrem Długów. Konse-
kwencje trafienia do rejestru 
są dotkliwe, gdyż uniemoż-
liwiają realizowanie sporej 
ilości indywidualnych spraw 
– stwierdził Jacek Knitter.

Po niecodziennym losowa-

niu okazało się, że nawet 
ostatnia z osób jest zado-
wolona z tego, co pozosta-
ło i przypadło jej w udziale – 
był to odtwarzacz DVD – bo 

w domu tego sprzętu wła-
śnie nie ma. Tak więc jesz-
cze raz potwierdziło się, że 
uczestnicy wybierali to, co 
jest im potrzebne (świadczy-
ły o tym zadowolone miny), 
bo swego czasu taki odtwa-
rzacz ani chybi znalazłby 
w pierwszej kolejności swe-
go właściciela.

Spotkanie finałowe Wiel-
kiego Konkursu to zawsze 
możliwość porozmawiania 
w kameralnej atmosferze 
o problemach Spółdzielni, 
konkursie i zasadności jego 
organizowania. Nie inaczej 
było podczas tego finału. 
Uczestnicy na dzień dobry 
zgodnie stwierdzili, że byli 
baaardzo zaskoczeni otrzy-
manym zawiadomieniem, 
że są w ścisłym finale i że 
uczestniczyć będą w loso-
waniu nagród i spotkaniu 
z Zarządem SSM. Pan Jan 

Jaskuła kilkakrotnie podkre-
ślał, że czynsz płaci regular-
nie od 30. lat i tu... dowiadu-
je się, że jest w finale – Było 
mi bardzo miło – stwierdził.

Finaliści mówiąc o konkur-
sie, podkreślali, że jako ci, 
do których szczęście się tak 
uśmiechnęło, są oczywiście 
zadowoleni z jego organizo-
wania, chociaż docierają do 
nich głosy, iż jest to zbęd-
na inicjatywa, bo nagradza 
się za obowiązek płacenia 
czynszu, czyli za coś, co 
każdy zamieszkały winien 
natychmiast czynić z chwi-
lą, gdy planuje domowe 
wydatki. Skoro jednak kon-
kurs daje wymierne efekty, 

to należy go zdecydowanie 
kontynuować, bo w dzisiej-
szych czasach liczy się każ-
da pozyskana na czas zło-
tówka. Pani Irena Majew-
ska z os. „Tuwima” dodała 
przy tym, że należałoby roz-
ważyć ewentualność propor-
cjonalnego typowania laure-
atów w zależności od ilo-
ści uczestniczących w nim 
osób na każdym osiedlu, bo 
tak większe szanse mają 
zawsze mieszkańcy Bańgo-
wa, gdyż jest to najmniej-
sze osiedle. Mówiąc o kry-
teriach, Zbigniew Lekston 
wyjaśnił, że tak swego cza-
su przyjęto i jeszcze nikt nie 
negował takiego podziału, 
ale warto się nad pomysłem 
zastanowić i dodał, bo krą-
żą różne opinie, że z kon-
kursu są wyłączeni z defini-
cji wszyscy pracownicy SSM 
oraz wybrani do Rad Osie-
dli. Pani Irena pytała też, 
czy nie można przyspie-
szyć prac dociepleniowych 
budynków przy ul. Okrężnej, 
bo po ociepleniu ścian ewi-
dentnie zmniejszają się płat-
ności za ciepło, a pan Zbi-
gniew Bernat z os. „Bań-
gów” poruszył problem nie-
zamykających się w jego 

ciąg dalszy ze str. 15
Wielki Konkurs SSM Wielki Konkurs SSM Wielki Konkurs SSM

Nieobliczalny los

Laureaci Wielkiego Konkursu SSM
wylosowani na poszczególnych osiedlach

- zwolnieni z kosztów eksploatacji
w opłacie czynszowej -

Osiedle „CHEMIK”
- Witold DĄBKOWSKI, ul. Alfonsa Zgrzebnioka 38a,
- Małgorzata WOŹNIK, ul. Walerego Wróblewskiego 73.

Osiedle „CENTRUM”
- Andrzej WANOT, ul. Powstańców 54a,
- Irena PAJĄK, ul. Kolejowa 4.

Osiedle im. Juliana TUWIMA
- Danuta WASZEK, ul. Hermana Wróbla 5b,
- Zenobia KACZOROWSKA, ul. W. Korfantego 9b.

Osiedle „MICHAŁKOWICE”
- Barbara WYRWA, ul. Przyjażni 48b,
- Edyta STAŚ, ul. Przyjażni 50a.

Osiedle „MŁODYCH”
- Stanisław GLAZER, ul. Jana Stęślickiego 1,
- Jan KIEBEL, Plac Skrzeka i Wójcika 6b.

Osiedle „WĘZŁOWIEC”
- Ewa SZYBURSKA, ul. Władysława Jagiełły 9c,
- Helena URBANEK, ul. Władysława Jagiełły 39b.

Osiedle „BAŃGÓW”
- Piotr URBANIAK, ul. Władysława Reymonta 4,
- Anna MACHNA, ul. Karola Szymanowskiego 2.

Jako pierwsza wybierała p. Kazimiera Wojno 
i zdecydowała się na odkurzacz. 
Nagrodę wręcza Jacek Knitter.

Co wybrać? – dość długo zastanawiała się 
p. Grażyna Blokisz.
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budynku drzwi. Wyjaśniając te sprawy, 
Z. Lekston podkreślił, że harmonogram 
termomodernizacji jest tak napięty, że 
jakikolwiek ruch może się odbyć tylko 
na zasadzie przełożenia terminu wyko-
nania prac na innym budynku. Żadnej 
innej ewentualności i szansy na zmia-
ny nie ma. My przyjęliśmy dwa podsta-
wowe kryteria: energochłonność domu 
na podstawie zużycia ciepła i stan ele-
wacji. Zadanie, które realizujemy – 
mówił – pociąga wydatkowanie gigan-
tycznych środków i już na etapie two-
rzenia programu, mimo wrodzonego 

optymizmu, wiele osób sceptycznie 
patrzyło na przyjęte terminy. A dodać 
w tym miejscu muszę, że oprócz tego 
SSM sukcesywnie, również za ogrom-
ne pieniądze, wymienia dźwigi osobo-
we, a mamy ich 198. Odnosząc się do 
kwestii drzwi, wyjaśnił, że na Bańgowie 
do wymiany pozostało jeszcze tylko 9. 
drzwi, więc zapewne już wkrótce i ten 
problem zniknie. Uczestnicy z dezapro-
batą mówili też o dewastacjach.

Gdy tak swobodnie wymieniano 
poglądy, czas upłynął szybko. Spotka-
nie odbyło się przy kawie i ciastkach, 
ale – chyba zagrały emocje – nienaru-
szone pozostały na stołach. Na zakoń-
czenie sympatycznej uroczystości fina-
liści podziękowali wszystkim organiza-
torom za włożony wkład pracy w prze-
prowadzenie konkursu, tym bardziej, 
że do ich dyspozycji był również samo-
chód tak by mogli odwieźć nagro-
dy. Z tej pomocy skorzystał skwapliwie 
posiadacz nowego telewizora.

Tekst i zdjęcia: Piotr Sowisło

Wielki Konkurs SSM Wielki Konkurs SSM Wielki Konkurs SSM

Nieobliczalny 
los

– Jesteśmy inicjatorami turnieju imie-
nia naszego wieloletniego przyjaciela, 
byłego kierownika osiedlowej admini-
stracji. Mamy nadzieję, że dzięki temu 
spotkaniu dojdzie do jeszcze większej 

integracji Rad Osiedlowych. Cieszę się, 
że przy tej okazji możemy uczcić pamięć 
naszego kolegi – powiedział szef RO 
„Węzłowiec” Wiesław Jaźwiec.

Roman Majnusz był wieloletnim kie-
rownikiem administracji os. „Węzłowiec” 
oraz pełnomocnikiem ds. remontowych 
Zarządu SSM. Wiele osób pamięta 
go jako pomysłodawcę nowych roz-
wiązań. – Gorąco popierał ideę utwo-
rzenia monitoringu na naszym osie-
dlu. Widać, że ten pomysł się spraw-
dził. Osobiście mogłem się o tym nie-
dawno przekonać, gdyż dzięki zapi-
som kamery mogłem ustalić sprawcę 
stłuczki mojego samochodu. Poprzez 
udział w turnieju chcę uczcić pamięć 
p. Romana – dodał Karol Szelest, 
członek RO „Węzłowiec”.

Turniej jego imienia postanowiono 
zorganizować nie tylko dlatego, że był 

wyróżniającą się postacią w Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Od 
samego początku był bowiem gorącym 
orędownikiem powstania kręgielni i póź-
niej przez kilka lat pełnił funkcję wicepre-

zesa Siemianowickiego Stowarzyszenia 
Bowlingowego. Przypomniał o tym pre-
zes SSM, Stanisław Kowarczyk, któ-
ry dokonał uroczystego otwarcia turnie-
ju i dodał: – Roman potrafił korzystać 
z życia, ale też wiele od siebie wyma-
gać. Natomiast kierownik DK „Chemik”, 
Zbigniew Krupski stwierdził: - Każ-
dy taki turniej pomoże nam go wspomi-
nać. Proponuję, aby uczcić jego pamięć 
minutą ciszy, słuchając jego ulubionej 
piosenki w wykonaniu Roya Orbisona. 
Gdy na sali nastała cisza, z głośników 
popłynęła piosenka „California Blue”. 
O Romanie Majnuszu przypominało też 
jego duże zdjęcie, które organizatorzy 
ustawili pomiędzy pucharami przezna-
czonymi dla zwycięzców turnieju.

Później rozpoczął się turniej z udzia-
łem drużyn z Rad Osiedli: „Węzło-
wiec”, „Chemik”, Młodych” „Tuwima”, 

„Michałkowice” oraz Zarządu SSM. 
Przez ponad dwie godziny zespoły zło-
żone z 4 – 5 zawodników rywalizowa-
ły w sportowej atmosferze o zwycię-
ski laur. W sumie przypadł on Zarzą-
dowi SSM, który wyprzedził druży-
nę RO „Węzłowiec” Kolejne miej-
sca zajęli: 3. RO „Chemik”, 4. RO 
„Młodych”. 5. RO „Tuwima”, 6. RO 
„Michałkowice”.

Zacięta walka do samego końca 
trwała o tytuł najlepszego zawodnika 
turnieju. Dopiero ostatnie rzuty zade-
cydowały o zwycięstwie w tej klasy-
fikacji. Wygrał ją Bogdan Seweryn 
– 280 pkt., 2. miejsce zajęła Halina 
Napora – 279, a 3. Michał Franke.

W lutym odbyło się też Walne Zebra-
nie Siemianowickiego Stowarzysze-
nia Bowlingowego podczas którego 
wybrano nowe jego władze. W skład 
Zarządu SSB weszli: Mariusz Łazow-
ski – prezes, Jacek Kałuża – wice-
prezes, Maciej Palczewski – skarb-
nik. Podczas zebrania postanowiono 
cyklicznie organizować turnieje, któ-
re jeszcze bardziej spopularyzowałyby 
ten sport wśród mieszkańców. Ponad-
to, dla członków Stowarzyszenia będą 
odbywały się również cyklicznie dodat-
kowe turnieje. mig

I Turniej Bowlingowy im. Romana Majnusza
Do dobrej tradycji integracji Rad Osiedli z Bytkowa należy organizowa-

nie bowlingowych turniejów w „RENOMIE”. Tym razem rola gospoda-
rza przypadła działaczom samorządowym z osiedla „Węzłowiec”, którzy 
postanowili wykorzystać tę sytuację i zaproponowali wszystkim, by 15 
lutego uczestniczyli w I Turnieju Bowlingowym im. Romana Majnusza.
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czają naszym mieszkańcom możli-
wość korzystania z instalacji telefo-
nicznej, telewizji kablowej i interne-
towej. Niestety, nie ma innego spo-
sobu zabezpieczenia dostępu do 
tych „zdobyczy” cywilizacji, jak po-
przez wyrażenie zgody przez Zarząd 
SSM na ułożenie kabli w odpowied-
nich rynienkach. Zadaniem admini-
stracji osiedlowych jest dopilnowa-
nie, aby te instalacje w jak najmniej-
szym stopniu pogarszały estetykę 
klatek schodowych.

Kiedy naprawią 
i zaliczka za gaz

- Po przeczytaniu artykułu o dewa-
stacjach w ostatnim wydaniu „MS” pra-
gnę nadmienić, że w budynku przy ul. 
Komuny Paryskiej 5 od grudnia ub.r. 
mamy zniszczone drzwi wejściowe, 
które zamykamy za pomocą sznur-
ka. Ponadto, dewastacji uległa szaf-
ka, gdzie znajduje się zawór instalacji 
gazowej – zauważa Zygmunt Bartosz. 
Lokator prosi również o podanie infor-
macji w sprawie planowanego remon-
tu instalacji ciepłej wody w budynku, 
gdyż krąży już wokół tego sporo nie-
domówień. Chodzi o wyjaśnienie kosz-
tów ponoszonych przez mieszkań-
ców. Jeżeli będą zlikwidowane piecy-
ki łazienkowe, to lokatorzy będą mie-
li mniejsze indywidualne zapotrzebo-
wanie na gaz, a wielkość jego zużycia 
mają już rozpisaną w formie zaliczek 
przez spółkę gazownictwa.

ZARZĄD SSM: Z przykrością po-
twierdzamy, że opisane przez Pana 
dewastacje miały miejsce, co zmu-
sza administrację do ponownej wy-
miany drzwi wejściowych, która po-
winna nastąpić jeszcze w tym mie-
siącu. Ponadto, informujemy, iż 
w bieżącym roku planowane są ro-
boty dociepleniowe przy ul. Komu-
ny Paryskiej 5 od północnej i za-
chodniej strony, łącznie z przebu-
dową naświetli klatki schodowej 
oraz zmodernizowaniem balkonów. 
Pozostaje jednak pytanie, czy wy-
konane roboty nie staną się przed-
miotem kolejnych dewastacji. Li-
czymy więc na pomoc lokatorów 
w przeciwdziałaniu tego typu nega-
tywnym zjawiskom. O planowanym 
wykonaniu instalacji ciepłej wody 

w budynku piszemy w jednej z po-
wyższych odpowiedzi, a problem 

wysokości ustalonych zaliczek za 
gaz można rozwiązać, występując 
do Górnośląskiej Spółki Gazownic-
twa z wnioskiem o ich zmniejszenie 
po zlikwidowaniu piecyków łazien-
kowych. mig

Czy można liczyć 
na obniżkę?

Witam!
Chciałbym się dowiedzieć, czy po 

zainstalowaniu fotokomórek, dzięki 
którym spółdzielnia zaoszczędzi pie-
niądze (bo wiadomo, że światło nie 
będzie się palić wtedy, gdy nikogo 
nie będzie na korytarzu), lokatorzy 
mogą się spodziewać obniżki czyn-
szu? (z logicznego i nie tylko punk-
tu widzenia jest to oczywiste). A tak-
że chciałbym się dowiedzieć, dlacze-
go ok. godziny 4.10 rano nie pali się 
światło na piętrze nawet wtedy, gdy 
ktoś wychodzi z domu na korytarz? 
Liczę na odpowiedź.

Pozdrawiam mecenasrabik@poczta
ZARZĄD SSM: Oczywistym jest, 

że podstawowym celem zmiany 
systemu oświetlenia na klatkach 
schodowych jest zmniejszenie sta-
le rosnących kosztów zużycia ener-
gii elektrycznej. Nie należy się jed-
nak spodziewać obniżki czynszu 
w pozycji koszty eksploatacji, a je-
dynie można liczyć na opóźnienie 
terminu wprowadzenia kolejnej ko-
rekty w tej pozycji czynszu lub też 
korekty o mniejszej wartości. Dzia-
łanie oświetlenia uruchamiane-
go za pomocą czujników ruchu nie 
jest zależne od pory dnia czy nocy. 
Być może przyczyną niezadziałania 
oświetlenia o 4.10 – szkoda, że nie 
podał Pan, w jakim budynku – mo-
gła być awaria tej instalacji, a może 
kolejna dewastacja?

Od redakcji: Przypominamy wszyst-
kim nadsyłającym pytania, uwagi 
o konieczności podawania bliższych 
danych w sytuacjach jak wyżej. Nikt 
nie jest w stanie odnieść się szcze-
gółowo do konkretnego przypadku, 

gdy nieznana jest dokładna lokaliza-
cja. W przyszłości takie e-maile nie 
będą rozpatrywane. Kolejny raz infor-
mujemy, że zawsze można zastrzec 
dane do wiadomości redakcji. Wystar-
czy dopisać: Dane osobowe nie do 
publikacji.

W windach i na korytarzach 
nie palimy!!!

Witam!
Serdecznie, chciałam podziękować 

za umieszczenie na tablicy informa-
cyjnej przy ulicy Niepodległości infor-
macji o zakazie palenia na klatkach 
schodowych;-) jednak mam proś-
bę, czy można umieścić coś takie-
go również w windzie?? Niektórzy są 
tak bezczelni, że tam też palą, a ja 
nie mam zamiaru wąchać czyjegoś 
smrodu, przepraszam za wyrażenie, 
ale taka jest prawda. Rano wycho-
dzę z dziećmi do szkoły, czy tak ma 
dalej być, żeby one też się truły?? 
Bo już od rana niektórzy wychodzą 
z papierosem z domu tak, jakby tam 
nie mogli go wypalić. Mam tego dosyć! 
Ludzie, czy nie możecie wytrzymać, 
aż wyjdziecie z bloku na dwór?? Cięż-
ko wam wytrzymać tę minutę?? Mam 
nadzieję, że to się zmieni, bo nie mam 
zamiaru wdychać razem z dziećmi tru-
cizny, bo komuś tak jest wygodniej.

Pozdrawiam i dziękuję.
Mieszkanka ul. Niepodległości.

ZARZĄD SSM: W pełni zgadzamy 
się z Pani opiniami nt. palenia ty-
toniu na klatkach schodowych czy 
w windach. Osiedlowe administra-
cje mogą nakleić w windach znacz-
ki o zakazie palenia tytoniu – ta-
kie działania były już podejmowane, 
gdyż zakaz taki wynika m.in. z in-
strukcji użytkowania dźwigów. Jed-
nak rodzą się pytania:

1. Jak długo taka informacja pozo-
stanie niezerwana?

2. Czy konieczne jest przypomi-
nanie korzystającym z wind o tak 
oczywistym zachowaniu i powstrzy-
maniu się od palenia na czas korzy-
stania z dźwigu osobowego?

Saldo na koncie 
w Spółdzielni

W ciągu roku dostajemy indywidu-
alne zawiadomienia o zmianie czyn-

ciąg dalszy na str. 20

ciąg dalszy ze str. 12

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

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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szu. Tym razem w lutym ta wiado-
mość przyszła dwukrotnie, datowana 
25 stycznia i 1 lutego. Tylko w ostat-
niej informacji mieszkaniec ma od-
liczyć lub doliczyć (4 pozycje) np. 
nadpłatę za c.o. w styczniu, nadpła-
tę z rocznego rozliczenia c.o., niedo-
płaty z rozliczenia wody, niedopła-
ty z tytułu zmiany cen wody od stycz-
nia. Ostatnio, chcąc dowiedzieć się, 
jak wygląda ogólny stan mojego kon-
ta w Spółdzielni, musiałem kilkakrot-
nie dzwonić, by uzyskać tę informa-
cję. Niestety, w dziale czynszów czę-
sto telefon jest zajęty. I nic dziwne-
go, skoro wielu lokatorów chce tam 
się doinformować. Kiedyś Spółdziel-
nia podawała, od czasu do czasu, 
stan konta konkretnego mieszkania. 
Czy w dobie komputerów jest to takie 
trudne, zamieścić na indywidualnym 
wydruku o zmianie czynszu stan kon-
ta, podając, ile jest zadłużenia bądź 
ile nadpłaty na konkretny miesiąc? 
Przecież wystarczy trzy słowa „SAL-
DO NA DZIEŃ xxx = 0,00zł”. Wydaje 
mi się, że ta informacja jest potrzeb-
na dla lokatora. Wiem, że potrafimy 
sobie wszystko doliczyć lub odliczyć. 
Jednak robi to na wydrukach wiele 
firm, nawet telewizja kablowa, która 
pobiera regularnie te same opłaty, co 
drugi miesiąc podaje saldo. W przy-
padku Spółdzielni przy tylu dopłatach 
bądź niedopłatach każdorazowo po-
winna być ta informacja, gdzie moż-
na sobie porównać czy sprawdzić 
nasz stan konta w Spółdzielni.

G. B. – moich danych proszę  
nie drukować publicznie w gazetce.

ZARZĄD SSM: Wydruk sald w za-
kresie opłat czynszowych jest oczy-
wiście możliwy po przetworzeniu 
wszystkich operacji dotyczących 
poprzedniego miesiąca. Natomiast 
w związku z wymianą podzielników 
kosztów ogrzewania z wyparkowych 
na elektroniczne, spływ rozliczeń 
z tytułu zużycia energii cieplnej jest 
nieco opóźniony, co w ostatnim cza-
sie uniemożliwiło podanie właści-
wych i aktualnych sald.

Czynimy starania, aby terminy wy-
syłki zawiadomień o zmianach opłat 
poszczególnych składników czyn-
szowych lub zawiadomień o rozlicze-
niach centralnego ogrzewania i wody 
umożliwiały wydruk również aktual-
nych sald. Pragniemy zaznaczyć, że 
do osób, u których występują ujemne 
salda czynszowe, wysyłamy odpo-
wiednie zawiadomienia dodatkowo.

Wejścia na ZHP - cd.
Krytyczny list zamieszczony w gazet-

ce SSM nr 2 dotyczył wejść do budyn-
ków przy ulicy ZHP 3 - 6 oraz uli-
cy Zubrzyckiego, a nie parterów tych 

budynków, które zaczynają się za 
drzwiami zewnętrznymi, co do których 
nie zgłaszałam żadnych krytycznych 
uwag. Faktycznie były odnawiane.

Jeżeli SSM nadal uważa, że wejścia 
do bloków są „schludne i czyste”, to 
w takim razie mamy bardzo odmienne 
poczucie czystości i estetyki.

Z poważaniem Jola  
– mieszkanka Osiedla

ZARZĄD SSM: Dziękujemy za 
sprecyzowanie uwag zgłoszonych 
w poprzedniej korespondencji (czy-
taj „MS” 2/2007) i ponownie informu-
jemy, że wejścia do budynków przy 
ul. ZHP i Zubrzyckiego ujęto do mo-
dernizacji w planie termomoderni-
zacyjnym SSM, w pozycji zabezpie-
czenia elewacji z płyt acekolowych. 
Harmonogram przewiduje wykona-
nie prac:

- 2007 r. – budynki przy ul. Sza-
rych Szeregów, J. Stęślickiego,

- 2008 r. – budynek ZHP 1-2,
- 2009 r. – budynki ZHP 3 – 6 

i Franciszka Zubrzyckiego.

Do Pani Joli!!!
Siemianowice Śląskie, 13. 02. 07 r.

Pan Redaktor
„Mojej Spółdzielni”

Odpowiedź dla Pani Joli z osiedla 
„Młodych” ul. ZHP

Tak się składa, że jestem mieszkan-
ką ul. ZHP i wraz z sąsiadami jeste-
śmy oburzeni wypowiedzią wymienio-
nej Pani Joli w sprawie brudu i obra-
zu slumsów ul. ZHP (wg PWN slums – 
zaułek, dzielnica nędzy) Bardzo żału-
ję, że tej Pani przyszło żyć w takiej 
dzielnicy.

Uważam, że powinna przeprosić 
Panią, która dba o porządek naszej 
ulicy i ul. Zubrzyckiego, można ją spo-
tkać o każdej porze dnia. Jest to Pani 
Hołda, której my bardzo dziękujemy. 
Na marginesie można tylko dodać, że 
porządek nie zależy tylko od admini-
stratora, ale głównie od lokatorów.

Proszę, aby ta Pani nie powoływała 
się i nie pisała w imieniu grupy miesz-
kańców ZHP, gdyż jest to wyssane 
z palca, trzeba się podpisać, chociaż-

by tylko do wiadomości redakcji.
Ponadto, Pani Jola może się prze-

prowadzić z tych SLUMSÓW do wio-
dącej prym Spółdzielni „Piast”

Z poważaniem lokatorka z ZHP 5
Dane do wiadomości Spółdzielni.

Od redakcji: Dziękujemy za nadesła-
ny tradycyjną drogą list i czekamy na 
dalsze opinie zamieszkałych w budyn-
kach przy ZHP i Zubrzyckiego.

Projekt planu raz jeszcze
Witam. W załączniku dostarczam 

moje ostateczne spostrzeżenia i uwagi 
do projektu przebudowy placu pomni-
kowego. Proszę o publikację mojego 
listu, gdyż wiele osób czeka na odpo-
wiedź Zarządu SSM i redakcji „MS” na 
przekazane w liście przez moją osobę 
zapytania.

Pozdrawiam. DESPERADO
W odpowiedzi udzielonej w poprzed-

nim wydaniu „MS” przez Zarząd SSM 
i redakcję dotyczącą przesłanych prze-
ze mnie uwag do planu przebudowy 
placu pomnikowego na osiedlu „Mło-
dych” rozpoczynam od przytoczenia 
następującego cytatu zarządu SSM: „...
Natomiast na pewno na placu odbywa-
ły się osiedlowe festyny, zaś w ostat-
nich latach przeprowadza się tam sze-
reg imprez towarzyszących świętu 
Bytkowa... Te imprezy spotykają się 
z pozytywnym przyjęciem, a uczestni-
czą w nich dziesiątki, setki mieszkań-
ców os. „Młodych”...”. Odnosząc się 
do tego fragmentu odpowiedzi Zarzą-
du SSM, dochodzę do wniosku, że naj-
prawdopodobniej od 25 lat mieszkam 
na innym osiedlu, niż to wyżej opisane. 
Owszem, kiedyś odbywały się na tutej-
szym placu pomnikowym coroczne 
festyny osiedlowe z udziałem „gwiazd” 
disco – polo oraz turnieje piłkarskie, 
ale było to około siedmiu lat temu. Od 
tego czasu nie przypominam sobie 
tego „szeregu imprez towarzyszących 
świętu Bytkowa, w których uczestni-
czą setki mieszkańców osiedla”. Zgo-
dzić mogę się jedynie z tym, iż na pla-
cu pomnikowym odbyły się zawody 
rowerowe i festiwal gier i zabaw dla 
najmłodszych z okazji III święta Bytko-
wa. Zarząd SSM wspomina w swojej 
odpowiedzi o rewitalizacji placu. Sło-
wo rewitalizacja jest zmianą, przeobra-
żeniem nie tylko budynków i terenu, 
ale również zmianą mentalności spo-
łeczności zamieszkującej dany obszar, 
przeobrażeniem całej przestrzeni. Nie 
nazywajmy rewitalizacją wybrukowa-
nia kostką kawałka placu, postawienia 

ciąg dalszy ze str. 18

ciąg dalszy na str. 22
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wodotrysku wraz z kilkoma ławkami 
i stołami do gry w szachy. Przebudo-
wa i zagospodarowanie placu pomni-
kowego jest po prostu poprawą este-
tyki, aranżacją lub tzw. małą architek-
turą. Warto przy okazji przebudowy 
placu pomnikowego zastanowić się 
nad sąsiadującymi z nim boiskami do 
piłki nożnej. Jeżeli mamy mieć nowy 
plac z przyjętą funkcją rekreacyjno – 
wypoczynkową, to należy zadbać rów-
nież o ten teren, który oprócz ustawio-
nych bramek nie ma z boiskiem nic 
wspólnego (wystające z ziemi kamie-
nie na obu boiskach nie tyle prze-
szkadzają w grze, ale przyczyniają się 
do bolesnych upadków, tworzące się 
zapadające koryto na większym z nich 
aż prosi się o wyrównanie oraz leżą-
ce na terenie obu boisk psie odchody 
zostawione przez psy właścicieli nie-
zważających na tabliczki zakazujące 
tego procederu). Czy tak ma wyglą-
dać boisko do gry w piłkę nożną??? 
Jeśli chodzi zaś o amnezję Zarządu 
SSM w sprawie organizowania festy-
nów wyborczych, to nie trzeba wcale 
daleko sięgać pamięcią, gdyż w roku 
2006 odbył się tam przedwyborczy 
wiec ówczesnej Pani Komisarz Mia-
sta. Wracając do projektu przebudowy 
placu pomnikowego – korygując błąd 
redakcji w legendzie projektu, widzę, 
że miejsce pod scenę znajdować się 
będzie na przeciwległym końcu pla-
cu w stosunku do siedzeń w ukła-
dzie amfiteatralnym. Między sceną 
a miejscami siedzącymi stanie fontan-
na. W przypadku jakiejkolwiek impre-
zy ludzie siedzący na ławkach w ukła-
dzie amfiteatralnym będą oddaleni od 
sceny, a widok występujących arty-
stów będzie im zasłaniać ustawiona 
na środku fontanna. Czy to jest logicz-
ne rozwiązanie??? Dlaczego w odpo-
wiedzi Zarządu SSM i redakcji nie 
było wzmianki o fontannie? Chciałem 
uzyskać informację, czy będzie to fon-
tanna z prawdziwego zdarzenia, czy 
będzie tylko kolejnym wodotryskiem 
(informacja o tym, że będzie ona „w 
kształcie koła, z zespołem gejzerów, 
i obmurowania niskim murkiem” jest 
dla mnie oczywista. Jednak w tych 
szczątkowych informacjach brak jest 
konkretów – do planu przebudowy 
placu powinien być dołączony projekt 

koncepcyjny fontanny wraz z koszto-
rysem tej inwestycji). Kończąc moje 
uwagi i przemyślenia, mam nadzie-
ję, że na nowo przebudowanym placu 

pomnikowym każdy mieszkaniec znaj-
dzie coś dla siebie, a miejsce przezna-
czone pod scenę będzie wykorzysta-
ne częściej niż raz w roku.

Mam też cichą nadzieję, że młodzież 
tutejszego osiedla doczeka się na tym 
placu imprez dla tego przedziału wie-
kowego. Nie chcę tutaj wypowiadać 
się za całą młodzież osiedla, ale więk-
szość moich znajomych ma dosyć 
festynów z udziałem „gwiazd” disco – 
polo i śląskich kapel wraz z nędznymi 
kabaretami, wręczania sobie wzajem-
nie „laurów Bytkowa” i innych statu-
etek tak, jak ma to miejsce np. na Ryn-
ku Bytkowskim. Uważam, że repertuar 
tego typu może podobać się pewnej 
części młodzieży i starszych miesz-
kańców, ale to tylko obrazuje, na jakim 
poziomie się znajdujemy i jakim pozio-
mem kultury i rozrywki „karmi się” 
mieszkańców Siemianowic Śląskich. 
Można to określić jednym humory-
stycznym hasłem - „Zespół zgrany – 
trąbka, pompka i organy”.

Pozdrawiam DESPERADO
ZARZĄD SSM: Kolejny raz w imie-

niu Rady Osiedla „Młodych” bar-
dzo serdecznie dziękujemy za tak 
obszerne uwagi dotyczące prze-
budowy tzw. placu pomnikowego. 
Niewątpliwie część Pana sugestii 
i uwag zostanie uwzględniona. In-
formujemy przy okazji, że w połą-
czeniu z projektem wykonana zo-
stanie makieta przyszłego kształ-
tu tego placu. Zapraszamy zatem 
ponownie do zgłaszania uwag po 
jej przedstawieniu. Ma Pan rację, 
że patrząc całościowo, należy my-
śleć również o zagospodarowa-
niu terenu przylegającego do pla-
cu. Informujemy w tym miejscu, że 
boisko z jego wszystkimi manka-
mentami, o których Pan wspomi-
na, nie jest położone na terenie bę-
dącym własnością SSM, lecz na-
leży do miasta. W ubiegłym roku, 
o czym pisano w „MS”, z inicjatywy 

Zarządu SSM przedstawiono wła-
dzom Siemianowic Śląskich pro-
pozycję wykorzystania tego terenu 
na kompleks sportowo-rekreacyj-
ny z prawdziwego zdarzenia wraz 
ze wstępnym określeniem możliwej 
do wykonania infrastruktury. Z po-
siadanych obecnie informacji wy-
nika, że w budżecie miasta na 2007 
rok zapewniono kwotę prawdopo-
dobnie ok. 60 tysięcy złotych na 
wykonanie niezbędnej dokumenta-
cji, która, jak sądzimy, również zo-
stanie przekazana mieszkańcom 
do zaopiniowania.

Pana uwagi o poziomie artystycz-
nym zespołów występujących w ra-
mach Święta Bytkowa pozostawia-
my bez komentarza, bo z gusta-
mi się nie dyskutuje. Z Pana opi-
nią zapoznaliśmy władze Stowarzy-
szenia Przyjaciół Bytkowa i zosta-
liśmy upoważnieni do przekazania 
informacji, iż może Pan zostać za-
proszony do Komitetu Organizacyj-
nego kolejnego święta, tak by oso-
biście móc włączyć się zarówno 
w pozyskiwanie środków finanso-
wych, jak i uczestniczyć w kształto-
waniu programu i w doborze wyko-
nawców, repertuaru oraz wesprzeć 
organizacyjnie szczupłą ilość osób 
przygotowujących całkowicie spo-
łecznie te imprezy. Prosimy o prze-
kazanie za pośrednictwem „MS” 
potwierdzenia – lub nie – chęci włą-
czenia się w te działania i przesła-
nie adresu, nr telefonu do kontaktu 
bezpośredniego.

Od redakcji: No cóż, pamięć bywa 
zawodna. Przypomnijmy wobec tego, 
że od pierwszego Święta Bytkowa 
w 2004 roku na terenie osiedla „Mło-
dych”, w okolicach placu pomnikowe-
go odbywały się imprezy towarzyszą-
ce czy to sportowe, czy stricte rekre-
acyjno-zabawowe. Archiwalne zapiski 
z ich przebiegu znaleźć można m.in. 
w „MS” nr 10/2004, 10/2005. Z oka-
zji Święta Bytkowa w tych latach prze-
prowadzono ich łącznie kilkanaście, 
a były to m.in.: rowerowe tory spraw-
nościowe, zawody pływackie na pły-
walni Zespołu Szkół Sportowych, tur-
nieje koszykówki, zawody w piłce siat-
kowej plażowej dla młodzieży i doro-
słych, gry i zabawy sprawnościowe dla 

ciąg dalszy ze str. 20

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

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

ciąg dalszy na str. 24
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najmłodszych, konkursy tańca i minili-
sty przebojów – słowem, działo się 
sporo. Trudno zgodzić się ze stwier-
dzeniem, że mieszkańców celowo kar-
mi się specjalnym doborem wykonaw-
ców, bo prawa zabawy na festynach 
są proste i chociażby z racji, iż jest to 
impreza plenerowa, gdzie ludzie non 
stop przemieszczają się z miejsca na 
miejsce i nikt nie oczekuje, by wystę-
powały tam orkiestry kameralne, sym-
foniczne czy supermuzycy jazzowi. 
Sądzimy, że chyba niezamierzenie 
uraził Pan dziesiątki, setki ludzi, któ-
rym takie występy się podobają, któ-
rzy z drobnymi zastrzeżeniami bar-
dzo pozytywnie oceniają organizację 
i dobór wykonawców, przekazując te 
opinie w kontakcie z dziennikarzem, 
a że jednemu podoba się to, innemu 
tamto, to od dawna wiadomo, że jesz-
cze się taki nie urodził, coby wszyst-
kim dogodził.

Tak na marginesie przypominamy, 
że w ubiegłym roku chętni i spragnie-
ni bardziej wysublimowanego kon-
taktu z kulturą mogli zaspokoić swo-
ją potrzebę i uczestniczyć na Ryn-

ku Bytkowskim w koncercie poetycko-
-muzycznym, miejscami o zabarwie-
niu wodewilowym. To, że osób było 
mało, składamy na karb paskudnej 
pogody, jaka występom w tym dniu 
towarzyszyła – czytaj „MS” 10/2006.

I jeszcze jedno. Pojęcie rewitalizacja 
(łac. re+vita – dosłownie: przywróce-
nie do życia, ożywienie) jest stosowa-
ne najczęściej w odniesieniu do części 
miasta lub zespołu obiektów budowla-
nych, które w wyniku przemian gospo-
darczych, społecznych, ekonomicznych 
i innych, utraciły częściowo swoją pier-

wotną funkcję i przeznaczenie. Rewita-
lizacja jest w tym znaczeniu zespołem 
działań z zakresu budownictwa, plano-
wania przestrzennego, ekonomii i polity-
ki społecznej, których celem jest dopro-
wadzenie do ożywienia, poprawy funk-
cjonalności, estetyki, wygody użytkowa-
nia i jakości życia. Tym samym trudno 
zgodzić się z Panem, że można rewita-
lizować mentalność, która raczej może 
zmienić się w następstwie przebudo-
wy przestrzeni, jako jeden z oczekiwa-
nych skutków podjętych działań. Rzecz 
jasna, jeżeli kogoś razi wyraz rewitaliza-
cja w odniesieniu do tak małego wycin-
ka przestrzeni, to można nazwać podej-
mowane działania przebudową, aranża-
cją etc., ale i tak zakładanym skutkiem 
będzie m.in. poprawa jakości życia, co 
być może dopiero w efekcie doprowadzi 
do pożądanych zmian mentalnych, np. 
ograniczy dewastacje – bo coś jest ład-
ne – zmieni zachowania i np. wydziera-
nie się zastąpią spokojne rozmowy.

ciąg dalszy ze str. 22

Podpisz się - pisząc, przedstaw - gdy dzwonisz! 
Szanowni PT Czytelnicy

Nasza rubryka łączności z Wami 
cieszy się sporym powodzeniem, 

czego dowodem interesujące pyta-
nia, spostrzeżenia, uwagi i wnioski 
kierowane za naszym pośrednictwem 
do władz Spółdzielni. Jednak bardzo 
często zdarza się, że interweniujące lub 
zabierające głos w jakichś sprawach 
osoby nie podają nam swych danych 
– wyjątkowo w bieżącym numerze 
praktycznie wszyscy sygnowali swoimi 
nazwiskami nadesłane spostrzeżenia 
i zastrzegali pozostawienie ich do wia-
domości redakcji. Takie podejście jest 
dla nas całkowicie zrozumiałe i nie budzi 
żadnych wątpliwości. Gorzej, gdy ktoś 
domaga się wyjaśnień i nie ma odwagi 
się podpisać. Państwa dane nie są ani 
nam, ani Zarządowi SSM potrzebne.

Uważamy, że tak, jak przedstawia-
my się nieznajomym podczas pierw-
szego spotkania, co należy do do-
brego tonu, tak też należy przedsta-
wić się, pisząc, czy też telefonując 
do nas. A że to przedstawienie się 
będzie miało formę podpisu, to jest 
już drugorzędne.

Od czasu do czasu zdarza się także, że 
ktoś pisze do nas i domaga się indywidu-
alnej odpowiedzi i szczegółowych wyja-
śnień, mimo że poruszona sprawa ma 
szerszy wymiar. Informujemy więc, że 
nie udzielamy indywidualnych odpo-
wiedzi tym bardziej, że często przed-
stawione życzenie, bardziej brzmiące 
jak żądanie, wymaga szperania w dzie-
siątkach dokumentów i pochłania 
mnóstwo czasu. Jeżeli kogoś coś indy-
widualnie interesuje, to winien udać się 

do księgarni, biblioteki, archiwów i poszu-
kać odpowiedzi samodzielnie. Zapewne 
zbędne jest dodanie, że kopalnią informa-
cji jest internet.

Prosimy więc o nienadsyłanie pytań 
z zastrzeżeniem, że mają nie być pu-
blikowane, bo takich dopisków nie bę-
dziemy respektować, o ile sprawa do-
tyczyć będzie większej ilości osób, 
które również nurtują podobne wątpli-
wości i które w sąsiedzkich pogadusz-
kach o takich problemach debatują.

Przypominamy również, by w przy-
padkach, gdy niezbędne jest przeka-
zanie danych osobowych w celu wyja-
śnienia całkowicie indywidualnej spra-
wy obowiązkowo podawać cały adres 
i dopisać zdanie o wyrażeniu zgody na 
odtajnienie swych danych.

Redakcja „MS”
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Tak, seks stano-
wi ważny element 
w Twoim życiu. Part-
nerka nie powinna 

jednak oczekiwać od Ciebie roman-
tycznych wzlotów. Nie będziesz wzdy-
chał, zapewniał o miłości. Za to w łóż-
ku jesteś bardzo dobry i potrafisz roz-
palić nawet najbardziej zimną kobietę.

Spod znaku Byka 
wywodzą się najbar-
dziej wierni kochan-
kowie. Byk nie lubi 

zmian w żadnej dziedzinie życia, 
zazwyczaj poprzestaje więc na jednej 
partnerce pod warunkiem, że mu pod 
względem seksu odpowiada. Oczeku-
je od kobiety inicjatywy.

Pan Bliźniak lubi 
urozmaicenie. Czę-
sto zmienia partner-
ki, bywa, że ma kilka 

żon. W seksie ceni sobie szczególnie 
oryginalność, wymyślne formy. Jeśli 
trafi na kobietę, która potrafi sprostać 
jego wymaganiom, zazwyczaj pozo-
staje przy niej na dłużej.

Pod znakiem Raka 
rodzą się najbardziej 
romantyczni kochan-
kowie. Dla Raka oboj-

ga płci ważny jest nie tylko sam akt, ale 
cała otoczka. Potrafi być bardzo pomy-
słowy. Jeśli cenisz sobie delikatność, 
subtelność, powinnaś poszukać part-
nera, który ma słońce w Raku.

Pan Lew nie lubi 
łatwych zdobyczy, 
o kobietę potrafi wal-
czyć, nie interesują go 

panie łatwe, takie, które już po kil-
ku dniach znajomości są gotowe na 
wszystko. Wybiera kobiety atrakcyjne, 
ubierające się modnie, które zaspaka-
jają jego wrodzoną próżność.

Kobiety spod zna-
ku Panny nie są zbyt 
zmysłowe, a seks 
traktują często jako 

obowiązek, czym zrażają do sie-
bie męża. Mężczyźni urodzeni pod 
tym znakiem bardziej od seksu cenią 
u kobiet oszczędność, gospodarność.

Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Wagi, 
jesteś w sprawach 
seksu bardzo wyma-

gający. Nie zadowoli Cię „technika”, 
oczekujesz od partnerki umiejętności 
okazywania uczuć, piękna ich wyraża-
nia, subtelności.

Jest to najbardziej 
seksowny ze wszyst-
kich znaków Zodia-
ku. Seks w życiu 
Skorpiona jest bar-

dzo ważny, a możliwości ma wprost 
nie do wyczerpania. Seks u Skorpiona 
jest bardzo ważnym motywem postę-
powania w życiu.

Pan Strzelec ceni 
sobie przyjemności, 
jakie daje seks, ale 
nie stanowi to naj-
ważniejszej sprawy 

w jego życiu. Partnerki dobiera jednak 
starannie i jeśli jego wybór jest trafny, 
na pewno będzie to długi związek.

Wśród Kozioroż-
ców przeważają 
ludzie, którzy jeśli się 
zakochają, bardzo 

uporczywie i umiejętnie dążą do tego, 
żeby zdobyć wzajemność wybranej 
osoby. Jeśli im się to uda, nie szukają 
już więcej, umacniają taki związek.

Wśród spraw, które 
pasjonują ludzi spod 
znaku Ryb, seks nie 
zajmuje pierwszego 

miejsca, chociaż nie można powie-
dzieć, że nie przywiązują do niego 
żadnej wagi. Ryby na pewno jednak są 
lepszymi rodzicami niż kochankami.

Wodnik w spra-
wach seksu podobny 
jest nieco do Bliźnia-
ka. Także w tej dzie-

dzinie życia lubi oryginalność i ocze-
kuje od partnera dużej pomysłowości. 
Jest nie tylko dobrym kochankiem, ale 
także świetnym partnerem życiowym.

Budyń z warzyw
30 dag kalafiora, 20 dag brokułów, 

ziemniak, cebula, 15 dag pomidorów, 
100 ml mleka, 50 dag sosu beszamelo-
wego, 2 jajka, 6 dag startego sera żół-
tego, ząbek czosnku, gałka muszkato-
łowa, 6 łyżek oleju, sól, pieprz. Kala-

fior, brokuły, ziemniaka w skórce gotować 
osobno 15 minut. Posiekaną cebulę przy-
smażyć w 3 łyżkach oleju, dodać obra-
ne pomidory i dusić 15 minut. Ziemniaka 
obrać, zmiksować z kalafiorem i pomido-
rami. Doprawić pieprzem, solą, startą gał-
ką muszkatołową. Dodać połowę żółtego 
sera, jajka i 35 dag sosu beszamelowe-
go. Masę wyłożyć do natłuszczonej for-
my, przykryć. Piec w piekarniku 45 minut 
w temp. 190 st. Rozgnieciony czosnek 
podsmażyć na oleju, wyjąć. Włożyć bro-
kuły, smażyć 2 minuty. Dodać mleko, 
resztę sosu i sera. Kremem polać budyń.

Kuleczki w pomidorach
15 dag mięsa mielonego, 1 jajko, łyż-

ka tartej bułki, łyżeczka musztardy, 2 łyż-
ki oleju, 25 dag porów, 25 dag krojonych 
pomidorów z puszki, łyżka koncentratu 
pomidorowego, 50 ml rosołu, mieszanka 
suszonych ziół włoskich, sól, pieprz. Do 
mielonego wbić jajko, dodać bułkę tar-
tą i musztardę. Przyprawić solą, pieprzem 
i suszonymi ziołami. Dokładnie wymieszać 
i uformować małe kuleczki. Rozgrzać olej, 
obsmażyć kuleczki (10 minut na średnim 
ogniu). Pory pokroić w plasterki. Wyjąć 
usmażone mięso, w tym samym tłuszczu 
poddusić pory. Dodać koncentrat, pomido-
ry z puszki i podlać rosołem. Doprowadzić 
do wrzenia. Gotować na wolnym ogniu 
5 minut. Przyprawić do smaku solą, pie-
przem i ziołami. Do sosu włożyć kuleczki. 
Podawać ze świeżym pieczywem.

Cebula nadziewana
6 dużych cebul, 25 dag mięsa mielo-

nego, 5 dag ryżu, 1/2 szklanki śmieta-
ny, łyżka masła lub margaryny, natka 
pietruszki, koperek, sól, pieprz, szczyp-
ta cynamonu. Cebule obrać, umyć 
i wrzucić do lekko osolonego wrząt-
ku. Gotować 2-3 minuty. Wyjąć, osą-
czyć. Wyciąć otwory i wydrążyć środ-
ki łyżeczką. Do mięsa dodać opłuka-
ną i posiekaną natkę, koperek i wydrą-
żoną cebulę. Wymieszać z ugotowa-
nym na sypko ryżem, doprawić solą 
i pieprzem. Nadzieniem napełnić cebu-
le, ułożyć w naczyniu i podlać wodą. 
Wstawić do mocno nagrzanego pie-
karnika i zapiekać, aż cebula się zru-
mieni. Przed końcem pieczenia polać 
śmietaną wymieszaną z cynamonem.

Czy jesteś 
seksowny?
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Część roku szkolne-

go; 8. Mały pokój; 9. Śmietanka towa-
rzyska; 10. Karność, dyscyplina; 11. 
Jedna druga całości; 12. Rozpylacz; 
13. Droga usłana śniegiem; 14. Pod-
stawowy warunek; 16. Pewna suma 
pieniędzy; 19. Wielki w hucie; 20. 
Roślina oleista; 21. Samochód; 22. 
Na dziurze; 23. Przetarg, licytacja; 28. 
Taczka dwukołowa; 31. Ratunek; 32. 
Cześć, sława; 33. Chwilowy nastrój; 
34. Dawny styl; 35. Żerdź; 36. Totolo-
tek; 37. Stała opłata urzędowa.

PIONOWO: 1. Przed niedzielą; 2. 
Praca; 3. Omasta; 4. Imię żeńskie; 
5. Rodzaj kamizelki bez rękawów; 6. 
Po prostu nasze Siemianowice Ślą-
skie; 7. Skrót podpisu; 14. Uiszcze-
nie należności; 15. Osoba krytycznie 
odnosząca się do wszystkiego; 17. 
Wytężenie wszystkich sił dla doko-
nania czegoś; 18. Teatr, widowisko 
w gwarze śląskiej; 24. Rączka, ręko-
jeść; 25. Część nośna spadochronu; 
26. Może być fotograficzny; 27. Uczu-
cie przygnębienia; 28. Chęć, zapał; 
29. Działo; 30. Czarny Ląd.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 15 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do dnia 16 III 2007 r. - na adres 
SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 
z dopiskiem Redakcja „Moja Spół-
dzielnia” - krzyżówka nr 3/2007. 

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 2/2007 z hasłem – Kiedy luty, obuj 
buty otrzymują: I nagroda – Janina 
SIKORA, zam. ul. W. Wróblewskiego 
55; II nagroda – Tadeusz RACZYŃ-
SKI, zam. ul. Al. Młodych 12; III 
nagroda – Rafał ŁAKOMY, zam. 
ul. Grunwaldzka 3B. Zwycięzcom 
gratulujemy i zapraszamy (z dowo-

dem osobistym) do działu GZM po 
odbiór nagród. Kolacja przy świe-
cach dla 2 osób (po uzgodnieniu 
terminu) w restauracji „ALOHA”, 
ul. W. Wróblewskiego 67 - nagrodę 
główną - ufundowała Restauracja 
„ALOHA”. Fundatorem pozostałych 
nagród jest Siemianowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa.

Rozmawiają dwie sąsiadki:
- Dlaczego twój mąż tak głośno wczo-

raj na ciebie krzyczał?
- Bo nie chciałam mu powiedzieć, na 

co wydałam wszystkie pieniądze.
- A dziś rano?
- Bo mu wreszcie powiedziałam.

  
Mąż nad ranem wraca do domu, po 

całej nocce gry w pokera. Żona zaczy-
na robić mu wyrzuty, a mąż spokoj-

nie na to:
- Już nie musisz się więcej dener-

wować z mojego powodu. Pakuj swoje 
rzeczy. Przegrałem cię w karty i nale-
żysz teraz do mojego kumpla...

Żona zaczyna wrzeszczeć:
- Ty chamie! Jak można w ogóle 

wpaść na taki wstrętny pomysł!?!
- A myślisz, że mi było łatwo, paso-

wać przy czterech asach z ręki...
  

Jasiu pyta ojca:
- Tato, ile kilometrów ma Nil?
- Nie wiem.
- A kto to był Jan Henryk Dąbrow-

ski?

- Nie wiem.
- A stolicą, jakiego państwa jest 

Madryt?
- Nie wiem.
- Jasiu nie męcz tatusia – prosi matka.
- Nie strofuj dziecka, kochanie. Jak 

się nie będzie pytał, to niczego się nie 
dowie.

  
Wchodzi student na egzamin do pro-

fesora. Otwiera walizkę, wyciąga trzy 
flaszki wódki, stawia na stole. Wyciąga 
indeks i mówi:

- Proszę TRZY pokwitować.
A profesor na to:
- Dwie biorę.
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Przypominamy, że na adres: gzm@ssm.z.pl
można nadsyłać pocztą elektroniczną BEZPOŚREDNIE UWAGI, PROBLEMY

dotyczące działu GZM

mi na skakance oraz brać 
udział w różnych konkur-
sach. Zajęłam 3 miejsce 
w plastycznym konkursie 
oraz 3 w śpiewaniu, gdzie 
wykonywałam piosenkę pt. 
„Piszesz mi w liście” zespo-
łu „Raz Dwa Trzy”

12-letni Wojtek Matysiak 
z osiedla „Chemik”: – Naj-
chętniej gram w tenisa sto-
łowego i piłkarzyki, zają-
łem nawet pierwsze miejsce 
w turnieju. Dobrze wspo-
minam wyjazd w góry do 
Ustronia, gdzie dużo space-
rowaliśmy.

6-letnia Nikola Berendt:
– Bardzo jest tutaj ładnie. 

Lubię grać w kręgle, piłka-
rzyki i malować. W konkur-
sie plastycznym moja praca 
z letnim krajobrazem zosta-
ła nawet wyróżniona, co 
bardzo mnie ucieszyło.

Zorganizowanie ferii 
w Domu Kultury „Chemik” 
nie byłoby możliwe bez 
pomocy sponsorów. Do nich 
należeli: Urząd Miasta Sie-
mianowice Śląskie, Siemia-
nowicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa, Stowarzyszenie 
„Nasz Dom”, dyrektor ZSS 
nr 1 Mirosław Wyszyński, 
który udostępnił nieodpłatnie 
krytą pływalnię dla uczestni-
ków zajęć oraz inne organi-
zacje społeczne, jak np. sie-
mianowicki LOK. 

Natomiast w godzinach 
popołudniowych do „Chemi-
ka” przychodziła młodzież 
gimnazjalna i licealna,

by pograć w bilard, 
tenisa stołowego
czy też posiedzieć w kawia-

rence. Codziennie o godz. 
1600 w Domu Kultury gościła 
również grupa 50. dzieci z naj-
uboższych rodzin z pobliskich 
szkół podstawowych. Czekał 
na nich ciepły posiłek ufun-
dowany przez firmę Sławo-
mira Ogiermana „Catering 
Group Polska”. Dzieci w ser-
decznej i rodzinnej atmosfe-
rze mogły wspólnie spędzić 
ze sobą wolny czas i zapo-
mnieć o swoich troskach.

A gdy nadszedł czas po-
żegnania gościnnych mu-

rów DK „Chemik”, nie-
które oczka jego tego-
rocznych zimowych pod-
opiecznych się spociły, 
a dzieciaki obiecywały so-
bie solennie, że już w wa-
kacje letnie na pewno zno-
wu się tu spotkają.

Konkurs piosenki:
1. Edyta Sperling,

Martyna Kurzyca,
Adrian Wieczorek.

2. Patrycja Jagieła,
Patrycja Kulisa,
Marta Wypych,
Andżelika Kurawska.

3. Julia Monkiewicz,
Alina Kachel.

Wyróżnienie: Dorota Kaź-
mierczak, Gosia Klimczok, 
Ola Mońka, Wiktoria Jagieła.

Zawody gry w kręgle:
1. Patrycja Anioł.
2. Marta Kraczla.
3. Wojtek Matysik.

Zawody w skokach
na skakance – „żabka”:
1. Marta Kulej.
2. Marta Wypych.
3. Edyta Sperling.
Wyróżnienie: 
Dorota Kaźmierczak, 
Dominika Kowalska.
Turniej gry w piłkarzyki:

Chłopcy:
1. Michał Zamorski,

Wojtek Matysik.
2. Tomek Faltin,

Maciek Kordys.
3. Kamil Pilaszkiewicz,

Kordian Bil.
Dziewczęta:

1. Patrycja Kulisa,
Andżelika Kurowska.

2. Martyna Kurzyca,
Edyta Sperling.

3. Dominika Kowalska,
Gosia Klimczok.

Konkurs plastyczny:
Kategoria wiekowa

6-11 lat:
1. Julia Markiewicz.
2. Martyna Kurzyca.
3. Alina Kachel.

Kategoria wiekowa
11-14 lat:

1. Monika Malarek.
2. Nikola Pełka.
3. Karolina Michalak

i Ola Mońka.
Wyróżnienie: Nikola  

Berendt.
 mig

Gry planszowe i „Piotruś” też miały  
swoich zwolenników.

Zdjęcie jest mylące, bo... piłkarzyki  
to nie tylko ulubiona gra chłopców.

Ferie w „Chemiku”ciąg dalszy ze str. 28



Uczestnicy zajęć mogli tam 
przychodzić od godziny 900 
do 1400. Już od pierwszego 
dnia były wspólne zabawy, 
wyjścia w plener, konkursy. 
Dzieci miały okazję wyżyć 
się plastycznie, potańczyć 
i co dla wielu z nich najważ-
niejsze, zawrzeć nowe przy-
jaźnie i znajomości. Blisko

czterdziestka 
dzieciaków

nie kryła zadowolenia ze 
wspólnie spędzanego cza-
su. Wiele z nich podkreśla-
ło, że podczas ostatnich 
dni w szkole przed feria-
mi odliczało chwile, kiedy 
będą mogły przyjść na pół-
kolonie, bo tutaj się czują 
jak w domu. Warto podkre-
ślić, że w grupie były dzie-
ci w różnym wieku od 6 do 
14 lat. Nikomu to 
jednak nie prze-
szkadzało, a starsi 
potrafili zaopieko-
wać się młodszymi.

- Na nasze zaję-
cia staraliśmy się 
przyjąć wszystkie 
za in te resowane 
dzieci, również te, 
które nie mieszkają 
w zasobach SSM. 
Dużo radości spra-
wiła im wycieczka 
w góry. Tym razem 
ze względu na spo-
rą grupę młodszych 
dzieci zrezygnowaliśmy 
z pieszego podejścia na 
Równicę. W górach korzy-
stano z uroków zimy, nato-
miast gdy byliśmy w cen-
trum Ustronia, wszyscy 
podziwiali pierwsze zwiastu-
ny wiosny – stwierdził Zbi-
gniew Krupski, szef „Che-
mika”.

Każdy dzień rozpoczynał 
się od sprawdzania obecno-
ści i spotkania z wychowaw-
cami. Wtedy też
omawiano plan dnia 

i inne szczegóły
organizacyjne oraz odpo-

wiadano na różne pytania: 

np. co zabrać ze sobą na 
pływalnię? Później był czas 
na zabawy ruchowe, które 
dzieci od początku bardzo 
polubiły. A kto poczuł się tym 

znudzony, miał do dyspo-
zycji piłkarzyki, tenis stoło-
wy lub mógł posiedzieć przy 
stoliku i pogadać na waż-
ne tematy. Wszyscy podkre-
ślali dobre warunki stworzo-
ne przez kierownictwo domu 
kultury i możliwość wspólne-
go spędzania czasu. 

Organizatorom zależało 
na tym, by nie tylko zago-
spodarować dzieciom wol-
ny czas, ale przede wszyst-
kim pomóc w rozwijaniu ich 
zainteresowań i umiejętno-
ści. Po każdym dniu spę-
dzonym w „Chemiku” było 
o czym mówić

i  uczestnicy żywo 
komentowali

wszystko, co działo się 
na zajęciach świetlicowych. 
Ciekawą formę spędzenia 

czasu zaprezentowało Mło-
dzieżowe Biuro Pracy, któ-
re poprzez pokaz slajdów, 
wspólne rysunki zachęca-
ło dzieci do rozwijania róż-
nych umiejętności, któ-
re w przyszłości mogą im 
pomóc wybrać najlepszy dla 
siebie zawód. Ponadto, były 
wspólne wyjścia na space-
ry i do Państwowej Straży 
Pożarnej w Siemianowicach 
Śląskich, gdzie można było 
zapoznać się z najnowszy-
mi urządzeniami i sprzętem 
gaśniczym.

Za udział w różnych kon-
kursach rozdawano nagrody 

w postaci słodyczy, masko-
tek, wisiorków i innych 
gadżetów. Te nagrody dopin-
gowały dzieci do uczestnic-
twa w zabawie, a nad nimi 
czuwały 2 panie wychowaw-
czynie, studentki pedagogiki 
po ukończonych odpowied-
nich kursach do prowadze-
nia tego typu zajęć. 

– Jestem dzisiaj pierwszy 
dzień na tych zajęciach i od 
razu bardzo mi się spodo-
bało. Szybko poznałam dwie 
nowe koleżanki Olę i Patry-
cję – mówiła 8-letnia Domi-
nika Filipowicz.

– A ja najchętniej gram 
w szachy, warcaby i domino. 
Podobało mi się na wycieczce 
w Ustroniu i podoba gdy cho-
dzimy na pływalnię – dodał 
7-letni Patryk Jędrysiak. 

Z kolei 12-let-
ni Patryk Anioł 
z osiedla „Węzło-
wiec” już od kil-
ku lat regularnie 
chodzący w cza-
sie ferii do „Che-
mika” zaznaczył: – 
To już moje 5 pół-
kolonie. Poznałem 
tutaj wielu nowych 
kolegów, z którym 
chętnie spędzam 
czas. Bardzo lubię 
grać w tenisa sto-
łowego. 

Inne dzieci po-
wiedziały:

7-letnia Ania Dermin 
z osiedla „Młodych”: – Pierw-
szy raz jestem w „Chemiku” 
na takich zajęciach. Najbar-
dziej lubię się bawić z kole-
żankami, chętnie razem gra-
my skakanką. Zajęłam też 
pierwsze miejsce w zawo-
dach biegowych, które były 
rozegrane podczas jednego 
ze spacerów.

11-letnia Aleksandra 
Mońka z osiedla „Centrum”: 
– Lubię chodzić z panią 
wychowawczynią na spa-
cery, grać z koleżanka-

Ferie w „Chemiku”

Dzieci, które nigdzie nie wyjechały podczas lutowej przerwy w nauce, nie miały czego żałować. Po raz kolejny 
mogły skorzystać z bogatej oferty, jaką specjalnie dla nich na ten czas przygotował kierownictwo Domu Kul-

tury „Chemik”. Co prawda pogoda w tym okresie była nijaka, ale paradoksalnie uczestnicy tych zajęć przez dwa 
tygodnie nie narzekali na nudę i brak pozytywnych doznań. Kierownictwo ośrodka jeszcze raz pokazało, że za 
niewielkie pieniądze można zaproponować dzieciom moc atrakcji i oderwać ich od komputera i telewizora zapew-
niając przy tym bezpieczne spędzenie wolnego czasu.

Skakanka, prosty i od lat niezastąpiony przyrząd zabawowy.

Starsi i młodsi – grupa w komplecie.  
Dla wszystkich pamiątkowe zdjęcie na całe życie

ciąg dalszy na str. 27


