
3
174/2008

Remonty 2008
Po przedstawieniu planów robót 

termomodernizacyjnych 
przyszedł czas na inne remonty, 
jakie czekają nasze budynki.

Na kilkunastu stronach bieżącego 
wydania publikujemy - początek str. 4 
- plany remontowo-konserwacyjne ro-
bót na osiedlach. W poszczególnych 
krateczkach zawarto setki prac, jakie 
w najbliższych miesiącach zostaną wy-
konane. Te lakoniczne i suche informa-
cje kryją w sobie dziesiątki czynności, 
jakie już wykonano, przygotowując za-
dania i jakie zostaną wykonane w trak-
cie robót. Pamiętajmy o tym i przeciw-
działajmy najdrobniejszym nawet prze-
jawom wandalizmu. Wszak remonty 
te i prace konserwacyjne płacone są 
z naszych kieszeni.

Wielki Konkurs 2007
Już wkrótce 21 wyłonionych w osie-

dlach spółdzielców regularnie opła-
cających należności za użytkowanie 
mieszkania i nieposiadających zale-
głości na koniec 2007 r. poinformowa-
nych zostanie indywidualnie o szczę-
ściu, jakie się do nich uśmiechnęło 
w losowaniu nagród Wielkiego Konkur-
su SSM. Siódemka z nich spotka się 
w finale finałów, by uczestniczyć w lo-
sowaniu nagród rzeczowych. Listę lau-
reatów, rzecz jasna, opublikujemy.

Na stronach:
Krajobraz po pożarze 
 – 7
Wandalu poczytaj  
 – 10
Szkody silnego wiatru  
 – 19
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OBY WSZYSTKIE DNI BYŁY DLA WAS

RADOSNE, BEZTROSKIE I BY ZAWSZE 
TOWARZYSZYŁ WAM UŚMIECH

I ZDROWIE

PANIOM, PANNOM W DNIU KOBIET

ŻYCZĄ

Rada Nadzorcza, Zarząd i RO SSM,  
oraz Redakcja „MS”

Mieszkańcy osiedla „Bangów” już 
wkrótce będą mogli zaśpiewać w nie-
co zmienionej formie: „20 lat minęło”, 
gdyż na początek lipca przypada wła-
śnie rocznica przekazania pierwszych 
kluczy do mieszkań. Z tej okazji Rada 
Osiedla na swoim lutowym posiedze-
niu podjęła decyzję o zorganizowaniu 

okolicznościowego festynu, który od-
będzie się tuż przez rozpoczęciem let-
nich wakacji, w sobotę 14 czerwca. 
Co prawda do tego wydarzenia po-
zostało jeszcze trochę czasu, jednak 
już dzisiaj samorząd z „Bańgowa” my-
śli o tym, jak przygotować się do jubi-
leuszu. 

W związku z 20-leciem RO zwraca 
się z apelem do wszystkich mieszkań-
ców, którzy dysponują jakimiś pamiąt-
kami, zdjęciami, innymi materiałami, 
zwłaszcza z pierwszego okresu funk-
cjonowania osiedla o kontakt z admi-
nistracją. Te dokumenty z pewnością 
posłużą do wzbogacenia kroniki naj-
młodszego z osiedli Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Redakcja 
„MS” również włączy się w obchody 
i na naszych łamach będziemy pre-
zentować archiwalia związane z dwu-
dziestoleciem „Bańgowa”. mig

20 lat Bańgowa – masz zdjęcia dostarcz!!!

Będzie festyn i okazja do wspomnień

W latach 70-tych Andrzej Rosiewicz śpiewał nuconą do dzisiaj piosen-
kę: „40 lat minęło jak jeden dzień”. Tymi słowami rozpoczynał się 

jeden z najpopularniejszych polskich seriali.
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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

MOJA SPÓŁDZIELNIA 3/2008

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Siemianowice Śl. ul. Boh. Westerplatte 20

informuje, że:
27 marca 2008 r. o godz. 1100

organizuje przetarg nieograniczony, na ustanowienie prawa odrębnej 
własności do lokali mieszkalnych położonych przy:

ul. Komuny Paryskiej 5/49 – o pow. 34,62 m2 cena rynkowa 63.600,00 zł

ul. Pocztowej 14b/32 – o pow. 33,20 m2 cena rynkowa 83.000,00 zł

Lokale będące przedmiotem przetargu można oglądać:
od 10. do 21. 03. 2008 r.

po uprzednim telefonicznym porozumieniu się i ustaleniu terminu z:
- Administracją os. „Centrum” nr tel. 032-2281-739 – dot. mieszkania

przy ul. Komuny Paryskiej 5/49).
- Administracją os. „Michałkowice” nr tel. 032-2285-738 – dot. lokalu

przy ul. Pocztowej 14b/32

Cenę wywoławczą stanowi wartość rynkowa mieszkania,
określona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego

przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wpłata wadium, w wysokości 10% ceny wywoławczej, przyjmowana jest 
w Kasie SSM przy ul. Boh. Westerplatte 20

do 27. 03. 2008 r. do godz. 1000

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.
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PLAN RZECZOWY ROBÓT REMONTOWO – KONSERWACYJNYCH
SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA 2008 ROK

OSIEDLE „CHEMIK”
Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ TERMIN

1 2 3 4 5

I ROBOTY DEKARSKIE

1
Alfreda Zgrzebnioka 52B:  
Walerego Wróblewskiego 63 i 61, 53A

remont pokrycia dachowego 590 m2 cały rok

2 Niepodległości 66D, C, 63, 60E remont pokrycia dachowego 770 m2 cały rok

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1 Alfreda Zgrzebnioka 52, Niepodległości 59D wykonanie nowej zabudowy na kontenery 2 szt. II kw.

2
Niepodległości 58A/5, 58E/23;  
Walerego Wróblewskiego 69/8, 13, 71/148

zwrot za wykładzinę PCV 210 szt. cały rok

III ROBOTY MALARSKIE

1
Alfreda Zgrzebnioka 25, 51-52;  
W. Wróblewskiego 59

malowanie klatki schodowej 6 szt. I-III kw.

2 Niepodległości 57-59, 61A, B, C, D, E, F malowanie klatki schodowej 14 szt. I-IV kw.

IV ROBOTY STOLARSKIE

1 Całość nieruchomości zwrot za wymianę okien PCV 392 szt. cały rok

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1 Niepodległości 58; W. Wróblewskiego 39-41 wymiana drzwi wejściowych 10 szt. I -III kw.

2 Według harmonogramu wymiana skrzynek pocztowych 709 szt. III kw.

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1 Alfreda Zgrzebnioka 51 przesunięcie punktu oświetl. zewnętrzn. 1 klatka II kw.

2 Walerego Wróblewskiego 61-63 remont instalacji odgromowej 13 kl. II kw.

3 Niepodległości 58A-G pomiary instalacji odgromowej 7 klatek I kw.

4 Niepodległośći 58, 59D
wykonanie nowego oświetlenia  

zewnętrznego
3 klatki III kw.

VII DŹWIGI – KONSERWACJA – REMONTY

1 Walerego Wróblewskiego 69, 71, 73 konserwacja dźwigów 9 szt.

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1 Całość nieruchomości legalizacja wodomierzy
2137 

mieszk.

2
Niepodległości 57-59, 58, 60, 64-66; W. Wró-
blewskiego 43, 45, 47, 49, 39-41, 51-53, 61-63

wymiana wodomierzy
1608 

mieszk.

3 W. Wróblewskiego 59, 63C, F, G, H, J, 53B, 53H wyprowadzenie gł. zaworu gazu
wszyst-

kie
III kw.

4 Niepodległości 64A, C; 66B, E; 61C; 60D-F, C remont instalacji gazowej poziomej całość cały rok

5 Niepodległości 58A, B, F, G; 57C; 59B-D, remont instalacji gazowej pionowej cały rok

6 Walerego Wróblewskiego 51D; 53A; 73 remont pionu ppoż. III kw.

IX CENTRALNE OGRZEWANIE – REMONTY

1 Całość nieruchomości utrzymanie ruchu c.o. na osiedlu cały rok

2 Walerego Wróblewskiego 69, 71, 73 wymiana podzielników cały rok

XI ROBOTY INŻYNIERYJNE

1 Walerego Wróblewskiego 41-39
remont chodnika w kierunku RENOMY 

oraz wykonanie nowego podłoża  
z kostki brukowej

50 m2 II kw.

2 Alfreda Zgrzebnioka 38-40, 39 remont chodnika 100 m2 cały rok

3
Alfreda Zgrzebnioka 51 poszerzenie parkingu 50 m2 cały rok

W. Wróblewskiego 61-63, Niepodległości 60 wykonanie zatoczki parkingowej 120 m2 cały rok
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1 2 3 4 5

XII DOMOFONY – KONSERWACJA – REMONTY

1 Całość nieruchomości konserwacja domofonów
2137 

mieszk.
cały rok

XIII SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

1 Całość nieruchomości
kontrola sprawności  

przewodów kominowych  
+ usunięcie zaleceń pokontrolnych

2.137 
mieszk.

cały rok

2 Całość nieruchomości przegląd instalacji gazowej
2.137 

mieszk.
cały rok

XIV ZIELEŃ + MAŁA ARCHITEKTURA

1 Całość nieruchomości pielęgnacja terenów zielonych cały rok

2 Niepodległości 61-63 wycinka drzew 25 szt.

OSIEDLE „CENTRUM”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ TERMIN
1 2 3 4 5

I ROBOTY DEKARSKIE

1 Ryszarda Gansińca 2, 10, Komuny Paryskiej 6 remont kapitalny dachu 750 m2 II-III kw.

2 Garaże Michałkowicka wymiana orynnowania 18 mb. cały rok

3 Komuny Paryskiej 5 remont pokrycia dachowego 450 m2 I-II kw.

4 Kolejowa 4 remont blacharki III kw.

5 Kolejowa 6 remont kapitalny dachu

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1
Brzozowa 12; Komuny Paryskiej 5, 13; 
Ryszarda Gansińca 6, 7 

remont balkonów 108 szt I-III kw.

2 Ryszarda Gansińca 2 remont podestu przed klatką 10 m2

3 Ryszarda Gansińca 11 remont podjazdu dla inwalidów

4 Komuny Paryskiej 1, 3 wymiana drzwi wejściewych  
oraz zabudowanie wiatrołapu

2 szt. II kw.

III ROBOTY MALARSKIE

1 Komuny Paryskiej 3, Powstańców 54A malowanie klatki schodowej 2 klatki I-II kw.

IV ROBOTY STOLARSKIE

1 Dotyczy całego osiedla
wymiana stolarki okiennej,  

zwrot za wymianę okien PCV
cały rok

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1 Komuny Paryskiej 1, 3 wymiana skrzynek na listy 220 szt.

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1 Kolejowa 3 remont instalacji odgromowej 1 klatka II kw.

2 Krucza 2 wymiana słupa oświetleniowego 1 szt. II kw.

VII DŹWIGI – REMONTY

1 Dotyczy całego osiedla konserwacja i remonty dźwigów 20 szt. cały rok

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1 Komuny Paryskiej 3, 5 wymiana poziomów 2 klatki

2 K. Świerczewskiego 50; Powstańców 54C remont suchych pionów 2 klatki

IX CENTRALNE OGRZEWANIE – REMONTY

1 Dotyczy całego osiedla konserwacja i remonty instalacji c.o. cały rok

2 Według harmonogramu wymiana podzielników ciepła
na elektroniczne



6 MOJA SPÓŁDZIELNIA 3/2008

- Józefie, kiedy zaczęła się twoja 
przygoda z krzyżówkami?

- To było baaardzo dawno. Zaczęło 
się od rozwiązywania krzyżówek. Szło 
mi to bardzo łatwo. Wysyłałem rozwią-
zania do redakcji i dzięki temu wygra-
łem mnóstwo nagród, m.in. dwutygo-
dniowy wyjazd do Pragi, 1500 
złotych, adapter „Karolinka”, apa-
rat fotograficzny, dużo książek 
i wiecznych piór. Aż pewnego 
razu postanowiłem sam ułożyć 
krzyżówkę.

50 lat temu oprócz „Encyklo-
pedii Staropolskiej” Glogera nie 
można było kupić w księgarni 
pomocnych słowników czy in-
nych wydawnictw, więc na wła-
sny użytek ułożyłem swój słow-
nik wyrazów podzielonych we-
dług liczby liter i to właśnie on był 
moim pierwszym pomocnikiem 
przy układaniu krzyżówek. Pierwszą 
moją krzyżówkę zamieścił „Świat Mło-
dych” w 1958 roku. No i zaczęło się... 
Moje krzyżówki zaczęły zamieszczać 
też inne warszawskie czasopisma dla 
młodzieży. Z czasem zainteresowały 
się nimi tygodniki rolnicze wraz z „No-
wą Wsią”. W tym okresie poznałem 
wspaniałych redaktorów w Warszawie, 
gdzie często przebywałem. Zaczął się 
okres współpracy z redakcjami katolic-
kimi, takimi jak: „Za i Przeciw”, „WTK”, 
„Katolik”. Jak to bywa: przez znajomo-
ści do znajomości, moje krzyżówki za-
częły zamieszczać gazety wojskowe: 
„Bandera”, „Żołnierz Polski”, „Granica”, 
później „Morze”. Do końca życia bę-
dę pamiętał red. Bohdana Rudnickie-
go oraz red. Marię Machowską z „Za 
i Przeciw” i red. Jana Drelicha z cza-
sopism wojskowych, którzy przyjaźnie 
patrzyli na moje poczynania i udziela-
li wskazówek. W tym okresie także za-
mieszczałem krzyżówki w „Rozrywce” 
i „Szaradziście”.

Przyszedł czas, gdy wzięli mnie w re-
kruty. Dwa miesiące do przysięgi woj-
skowej to były najgorsze dla mnie mie-
siące, bo wybijali mi krzyżówki z gło-
wy. Pewnego razu z Warszawy do jed-
nostki w Katowicach przyszedł przekaz 
z honorarium za krzyżówki. Co zrozu-

miałe, wywołało to bardzo duże zdzi-
wienie wśród dowództwa, więc... za 
dobry charakter pisma zostałem pisa-
rzem w sztabie. Znów mogłem ukła-
dać krzyżówki. Miałem trochę nieprzy-
jemności, że jako szeregowiec Ludo-
wego Wojska Polskiego piszę do gazet 
kościelnych bez zezwolenia, ale ja tyl-
ko układałem krzyżówki, nie ujawnia-
łem tajemnic wojskowych, więc jakoś 
się uspokoiło. Dodatkowo w wojsku ro-
biłem krzyżówki dla naszej kompanii. 
Co tydzień któryś z żołnierzy za jej roz-
wiązanie dostawał w nagrodę dobową 
przepustkę.

- To byłeś ustawiony gość!
- Cieszyłem się z tego i cieszyli się 

żołnierze. Ale w wojsku nie dosłużyłem 
się nawet jednej belki.

- Po wojsku trzeba było jednak za-
jąć się czymś poważniejszym.

- Wróciłem do pracy w Zakładach 
Graficznych gdzie pracowałem jako 
drukarz. Nie wiem jak to jest. Wyuczy-
łem się zawodu w drukarni na Batore-
go, zlikwidowali drukarnię. Poszedłem 
na Kościuszki - i tę drukarnię zlikwido-
wali. Byłem w drukarni w Warszawie - 
zlikwidowali drukarnię. Potem praco-
wałem długie lata w Katowickich Zakła-
dach Graficznych - zakłady upadły. Po 
drodze były jeszcze dwie drukarnie, ale 
one też upadły. Wszędzie gdzie się po-
jawiałem, likwidowali drukarnię. Ostat-
nie 14 lat przed emeryturą pracowałem 
w katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. 
To była bardzo przyjemna praca ze stu-

dentami. Pomagałem im w realizowa-
niu ich projektów w drukarni ASP. Czu-
łem się jak ostatni Gutenberg w Pol-
sce. To była stara, tradycyjna drukar-
nia, w której czuło się zapach farby dru-
karskiej, gdzie drukowało się z drew-
nianych czcionek! Po wojsku ożeniłem 

się z dziewczyną z Katowic. Z Ire-
ną dochowałem się dwóch có-
rek - Danusi i Ani. Obie skończy-
ły szkoły muzyczne. A co najważ-
niejsze: moja ukochana wnuczka 
Julia, która chodzi do drugiej kla-
sy podstawówki już zaczyna roz-
wiązywać krzyżówki.

Po tym okresie mniejszego za-
angażowania w układanie krzy-
żówek pojawiły się nowe propo-
zycje i moje krzyżówki zamiesz-
czane były cały czas w „Pano-
ramie”, „Wieczorze”, „Górniku”, 
„Ekranie” „Dzienniku Zachodnim” 

i „Dzienniku Śląskim”, w wielu tygo-
dnikach lokalnych. Jeżeli chodzi o naj-
większy jednorazowy nakład z moimi 
krzyżówkami to były dodatki „Teraz Re-
laks” i „Teraz Zdrowie”, które wycho-
dziły razem z wszystkimi dziennikami 
w Polsce. Cieszyłem się przez klika lat, 
gdy wychodziła „Gryfka” tylko z moimi 
krzyżówkami. Sześć razy wydano moją 
krzyżówkę panoramiczną – po rozłoże-
niu papieru wielkości większej niż stół – 
zawierającą 900 wyrazów. To była fraj-
da. Wcześniej chyba nikt czegoś takie-
go w Polsce nie ułożył. Był okres, kiedy 
leżałem pół roku w szpitalu, ale wszyst-
kie krzyżówki wychodziły w normalnym 
terminie. W szpitalu wszyscy mi poma-
gali. Są też niemiłe wspomnienia. Kie-
dyś w „Panoramie” za krzyżówkę ero-
tyczną dostałem po uszach od star-
szych czytelniczek. W stanie wojen-
nym w jednej z krzyżówek dałem ha-
sło „Gdzie chleb, tam ojczyzna” – przy-
słowie ze „Słownika wyrazów obcych” 
Kopalińskiego. Oj, co się działo! Osob-
ny rozdział stanowią krzyżówki dla wy-
dawnictw specjalistycznych, na przy-
kład dla „Renault”, „Geant”, „Świat pi-
wa” a teraz dla „Phoenix Press”, „Ta-
bacco”, „Elektrociepłownie” i „Nestle” 
a ostatnio „Carrefour”.

- Czytelnik pomyśli, że robisz na 
tym wielką kasę.

- Są redakcje, które zwlekają z ho-
norarium, są też takie, które nie płacą 
i nie wysyłają nagród Czytelnikom. Na-
prawdę, układam krzyżówki, bo lubię 

Największa krzyżówka nie mieściła się na stole

P ó ł  w i e k u  z  k r a t k a m i
Rozmowa z Józefem Urbańczykiem, autorem wszystkich krzyżówek publikowanych w „MS”

F
oto M

arian R
yglew

icz
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Do tej pory sprawca podpalenia nie 
został ujęty przez siemianowicka Poli-
cję, a blockersi, kibole jak schodzili się 
do bloku, tak schodzą nadal. – Potra-
fią być tak aroganccy, że dzwonią o 9 
wieczorem na domofon i mó-
wią: Policja, proszę otworzyć! 
Kto z lokatorów uwierzy, że 
to nieprawda? – mówi z roz-
goryczeniem jeden z miesz-
kańców tego bloku. Budynek 
przy ul. Okrężnej to wielopię-
trowy blok, w którym mieszka 
kilkadziesiąt rodzin.

– Pan jest z „Mojej Spółdziel-
ni”? Poznałem pana, bo wi-
działem kiedyś na osiedlowym 
zebraniu. Niech pan napisze, 
żeby mieszkańcy nie dali się 
zastraszyć tej wykolejonej mło-
dzieży. Im będzie nas więcej, 
tym oni będą słabsi. Dzwonimy 
na Policję i Straż Miejską, ale 
to nie przynosi żadnego skutku na dłuż-
szą metę – dodaje inny starszy mieszka-
niec domu, proszący o anonimowość.

Gdy doszło do podpalenia dwóch piw-
nic, ogień uszkodził przyłącze energe-
tyczne. W efekcie przez blisko dwa dni 
lokatorzy byli pozbawieni prądu i cen-

tralnego ogrzewania, a przypomnijmy, 
że był to początek stycznia. Jeszcze dłu-
żej trwało szacowanie strat przez osie-
dlową administrację. W sumie koszty 
usunięcia awarii to ponad 20 tysięcy 

złotych. Będą one pochodzić wyłącz-
nie z budżetu nieruchomości, na któ-
rej znajduje się ten budynek. A więc 
Spółdzielnia nie przekaże ich z jakiegoś 
ogólnego funduszu, na który składałyby 
się opłaty wnoszone przez blisko 12,5 
tysiąca członków SSM, tylko o te środ-

ki trzeba będzie pomniejszyć aktualny 
fundusz remontowy nieruchomości. Mo-
że te nowe realia finansowe przemówią 
do wyobraźni lokatorów, którzy muszą 
zrozumieć dotkliwą prawdę, że za tego 
typu zdarzenia płacą oni sami. I przede 
wszystkim muszą liczyć na samych sie-
bie i swoją odwagę przeciwstawiania 
się zjawisku wandalizmu.

Trzeba dodać, że mieszkańcy 
z Okrężnej już zareagowali. Na stycz-
niowe posiedzenie Rady Osiedla „Tu-

wima” przybyli całą delega-
cją. Wspólnie z administra-
cją, Zarządem SSM, samo-
rządem osiedlowym ustalono, 
że do piwnicy będą zamonto-
wane nowe, metalowe drzwi. 
Uzgodniono, że w godzinach 
20.00 – 8.00 będą zamykane 
przez dozorcę na klucz i nikt 
nie będzie miał wtedy do tych 
pomieszczeń dostępu. Można 
też zauważyć większą czuj-
ność ze strony mieszkańców. 
Gdy wchodziliśmy do piwnicy, 
aby przyjrzeć się skutkom po-
żaru, jeden z lokatorów mówi: 
- Tam nie ma nikogo, po co 
pan tam wchodzi?.

Na razie wielkość strachu można 
pomnożyć przez liczbę osób obawia-
jących się reagować. Ale odwaga ma 
ten sam przelicznik, a może nawet 
rośnie wprost proporcjonalnie do 
sytuacji, w których mówią oni: stop 
wandalizmowi. mig

Im będzie nas więcej, tym oni będą słabsi

Krajobraz po pożarze
Od groźnego pożaru, jaki na początku stycznia br. wybuchł w piwnicy 

przy ul. Okrężnej 5, minęło kilka tygodni. Zamieszkali tam nazbyt 
dobrze pamiętają to zdarzenie i wielu z nich ma poczucie, że mieszkają na 
bombie z opóźnionym zapłonem.

Nowe solidne drzwi do piwnicy i zwiększona czujność 
mieszkańców, to efekt pożaru w skutek którego z dymem 

poszło 20 tysięcy zł z funduszu wyłącznie tej nieruchomości.

sobie łamać głowę. Wolę krzyżówki niż 
naszą politykę.

- Dopiero od niedawna używasz do 
pracy komputera...

- Tak, dwa lata temu maszynę do pi-
sania zastąpiłem komputerem. Jest to 
wygodniejsze dla redakcji i dla moich 
sąsiadów, bo już nie stukam głośno 
w nocy w klawisze maszyny do pisania 
i mogę swoje prace wysyłać mailem.

- Jednak trzeba podkreślić, że nie 
wspierasz się żadnymi programa-
mi do układania krzyżówek. Wszyst-
kie krzyżówki wymyślasz sam. A nie 
jest to łatwe. Wiem bo sam parokrot-
nie z konieczności tego próbowa-
łem. To swoistego rodzaju sztuka. 
Tym bardziej, że Twoje krzyżówki 
nie należą do najłatwiejszych i nig-
dy się nie powtarzają.

- Ręka sama nakreśla diagram, 
a wyrazy wprost same układają się 
w kratkach. Trzeba wzrokiem wodzić 
od miejsca wpisywania i już myśleć, 

jak te kratki polecą dalej. Czy to sztu-
ka? Myślę, że poniekąd tak. To rodzi 

się z zamiłowania i z pewnością nie 
jest to dar, który ma każdy człowiek. 
Najlepszą porą na układanie jest go-
dzina druga w nocy, bo jest cichutko 
i nikt mi nie przeszkadza. A krzyżów-
ki mogę ułożyć łatwe, średnio trudne 
i bardzo trudne. jak sobie ktoś życzy.

- Dzięki Tobie przeszliśmy krótki 
kurs historii polskiej prasy. Wymie-

niłeś tytuły, które u starszych wywo-
łają wspomnienia, ale młodym od-
biorcom nic nie powiedzą. Czy pró-
bowałeś doliczyć się gazet i czaso-
pism, dla których układałeś krzyżów-
ki i zagadki?

- Zrobiłem takie jubileuszowe podsu-
mowanie. Jest to 140 tytułów, w któ-
rych zamieściłem 14.150 różnego ro-
dzaju zadań szaradziarskich.

- Czy moda na tradycyjne krzyżów-
ki nie przemija? Teraz są modne róż-
ne jolki, sudoku i inne wynalazki.

- Moda na krzyżówki trwa i nie po-
winna przeminąć, a jolki i sudoku tak-
że układam. Martwi mnie tylko, że te-
raz duże wydawnictwa „klepią” krzy-
żówki z programów komputerowych 
(mam na myśli te krzyżówki panora-
miczne). To jest trochę takie. Wolę 
nie mówić.

Dziękuję za rozmowę. Życzę Tobie, 
aby spod Twojej ręki wyszło jeszcze 
co najmniej kilka kolejnych tysięcy 
krzyżówek.

Rozmawiał: Marian Ryglewicz

Pół  wieku…
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Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ TERMIN
1 2 3 4 5

XI ROBOTY INŻYNIERYJNE

1 Garaże Michałkowicka wykonanie dodatkowej studni
kanalizacyjnej

1 szt.

2 Jana Pawła II 18 utwardzenie terenu wokół śmietnika 10 m2 III kw.

3 Jedności 1 remont placu - zagospodarowanie 288 m2 III-IV kw.

4 Komuny Paryskiej 6 remont wjazdu 50 m2

5 Kolejowa 2, 4 remont chodnika i dojścia do budynku 120 m2 III kw.

6 Krucza 2-2A remont schodów 10 stop. II-III kw.

7 Michałkowicka 17-23A zabudowanie przejścia między klatkami

8 Powstańców 46A-54A remont parkingu i drogi osiedlowej 500 m2 II-III kw.

9 Spokojna; gen. Karola Świerczewskiego 46 remont chodnika 243 m2 II-III kw.

XII DOMOFONY – REMONTY

1 Dotyczy całego osiedla
konserwacja i remonty instalacji

domofonowej
cały rok

2 Ryszarda Gansińca 2-7
remont instalacji domofonowej oraz

wymiana kasety

3 Michałkowicka 23, 23A wymiana instalacji domofonowej

XIII SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

1 Dotyczy całego osiedla sprawdzenie stanu tech. budynku

2 Dotyczy całego osiedla
kontrola przewodów 

wentylacyjno-spalinowych
1.522 

mieszk.
cały rok

3 Dotyczy całego osiedla sprawdzenie szczelności inst. gazowej
1.522 

mieszk.
cały rok

XIV ZIELEŃ + MAŁA ARCHITEKTURA

1 Dotyczy całego osiedla konserwacja zieleni

2 Ryszarda Gansińca zagospodarowanie placu zabaw

OSIEDLE im. JULIANA TUWIMA

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ TERMIN
1 2 3 4 5

I ROBOTY DEKARSKIE

1 Wojciecha Korfantego 15A, B, 16A, B, 17 A, B kapitalny remont dachu 1.200 m2 II kw.

2 Garaże
kapitalny remont dachów
z wymianą orynnowania

20 szt. cały rok

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1 Leśna 13, 15
zabudowa schodów z położeniem płytek 
klinkierowych przy wejściu do budynku

II kw.

2 Wojciecha Korfantego 9A
remont klatki schodowej z wymianą drzwi 

na kondygnacjach
II kw.

3 Hermana Wróbla 7A, B, C, D
zamurowanie okienek na ostatniej

kondygnacji

4
Wojciecha Korfantego; Hermana Wróbla;
Okrężna

remont balkonów, posadzek i tynków 
w mieszkaniach

cały rok

III ROBOTY MALARSKIE

1 Wojciecha Korfantego 9A malowanie klatki schodowej z holami 1 klatka I kw.

2 Hermana Wróbla 6A malowanie klatki schodowej 1 klatka I kw.

PLAN RZECZOWY ROBÓT REMONTOWO – KONSERWACYJNYCH NA 2008 R. ciąg dalszy ze str. 5
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1 2 3 4 5

IV ROBOTY STOLARSKIE

1 Według protokołów wymiana okien drewnianych cały rok

2 Według protokołów zwrot za okna PCV cały rok

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1 Wojciecha Korfantego 9A wymiana drzwi wejściowych do budynku 2 szt. II-III kw.

2 Wojciecha Korfantego 1A, B, C wymiana drzwi wejściowych do budynku 3 szt. I kw.

3 Według harmonogramu montaż skrzynek pocztowych 640 szt. cały rok

4 Wszystkie nieruchomości drobne naprawy

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1 ks. Jana Kapicy nowe oświetlenie uliczne na parkingu 2 szt. III kw.

2 Wojciecha Korfantego 14, 15, 16; Leśna 13 pomiary i remont instal. odgromowej 4 bud.
wg  

harmon.

3
Okrężna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15;  
Leśna 13, 15

pomiary skuteczności zerowania
572 

mieszk.

VII DŹWIGI – KONSERWACJA

1 Wszystkie nieruchomości remont i konserwacja 59 szt. cały rok

2 Hermana Wróbla 6A; Wojciecha Korfantego 4A odnowienie kabiny 2 szt. IV kw.

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1 Wszystkie nieruchomości udrożnienie przyłączy kanalizacyjnych cały rok

2
Okrężna 2, 3, 6, 7, 8;
Wojciecha Korfantego 1A-C, 2A-C, 4A, B, 9C

wymiana pionów zimnej wody
wymiana pionów zimnej i ciepłej wody

cały rok

3 Hermana Wróbla 1-9; W. Korfantego 1-17 uzdatnianie wody cały rok

IX CENTRALNE OGRZEWANIE – KONSERWACJA I REMONTY

1 Wszystkie nieruchomości remont i konserwacja,  
przygotowanie do sezonu grzewczego

I/III/IV kw.

2 Wszystkie nieruchomości wymiana odpowietrzników

X SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

1 W. Korfantego 1-17; Okrężna 1 – 15;  
H. Wróbla 1-9; ks. Jana Kapicy 5; Leśna 7, 13, 15

próba szczelności inst. gaz. i went.
1.927 

mieszk.
zg. z har-

mon.

2 Wszystkie lokale użytkowe, próba szczelności inst. gaz. i went.

XI ROBOTY INŻYNIERYJNE

1 Leśna 7, 7A, 7B
wykonanie nowego chodnika  

wraz z wejściami do bud. i schodami
50 m2 II kw.

2 Okrężna 4/6 
wykonanie nowego chodnika 

 wraz ze schodami
10 m2 III kw.

3 Okrężna 8 wykonanie nowego chodnika 10 m2 III kw.

XII DOMOFONY – KONSERWACJA

1 Wszystkie nieruchomości remont i konserwacja cały rok

2 Wojciecha Korfantego 9A kapitalny remont instalacji domofonowej 1 klatka I kw.

XIII WENTYLACJA – KONSERWACJA

1 Wszystkie nieruchomości remont i konserwacja wentylacji 164 szt. cały rok

XIV ZIELEŃ + MAŁA ARCHITEKTURA

1 Wszystkie nieruchomości 3. krotne koszenie trawy,cięcie żywopłotu II-IV kw.

2 Wszystkie nieruchomości usuwanie,nasadzanie,przycinka drzew IV kw.

3 Place zabaw naprawa urządzeń zabawowych II-III kw.
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Już wkrótce 10 właścicieli otrzy-
ma klucze do nowych garaży, 

które od kilku miesięcy buduje się 
przy ul. Przyjaźni 46 na os. „Michał-
kowice”.

Łagodna zima pozwoliła nieco na 
przyspieszenie tych prac, które jesie-
nią ub. r. rozpoczęły się z pewnym 

opóźnieniem ze względu na skom-
plikowane procedury prawne związa-
ne z aktami własności przylegających 
do SSM terenów. W sumie po zmia-
nie projektu, parę miesięcy temu roz-

poczęto budowę. Ich realizacja od po-
czątku budziła duże zainteresowanie 
okolicznych mieszkańców, wśród któ-

rych szybko znaleźli się chętni na 
ich posiadanie. Zresztą inwestycja jest 
prowadzona ze środków finansowych 
przyszłych właścicieli.

Aktualnie garaże są w stanie suro-
wym, jednakże jak tylko pozwoli na to 
aura, ekipa budowlana przystąpi do 
robót tynkarskich i prac wykończenio-
wych. Dodajmy, że będzie to już drugi 
zespół garażowy w tym rejonie. Pierw-
szy, na podobną liczbę boksów przy ul. 
Przyjaźni 44, powstał 2 lata temu i od 
razu znaleźli się chętni do ich kupna. 
Mieszkańcy zyskali wtedy dodatkowo 
nowy parking wybrukowany kostką.

Zrealizowane inwestycje znacząco 
przyczynią się do uporządkowania tej 
części osiedla „Michałkowice”, która 
wcześniej przypominała nieco „księży-
cowy” krajobraz. mig

 Dotarli do nich i przeprowadzili z ni-
mi rozmowy. Chłopcy się wyparli, ale 
rozmowa wywarła na nich wrażenie. 
Na jak długo, zobaczymy, ale wie-
dzieć winni, że mają się mieć 
na baczności, bo przestali być 
anonimowi i są pod dyskretną 
kuratelą.

Tak więc kilku młodzianów 
już wie, że dla nich żarty się 
skończyły. Warto, by tę in-
formacje przyswoili sobie in-
ni pseudomalarze, bo jest tyl-
ko kwestią czasu, jak posy-
pią się wiadomości, kto i co 
oraz o której zniszczył, a tym 
samym mogą spodziewać się 
niespodziewanych wizyt w mieszka-
niach.

Jeszcze trochę a pęknie niechęć do 
składania zeznań przez mieszkańców 

i sprawcy doczekają się zasłużonej ka-
ry. Czas już pracuje na ich niekorzyść.

Wniosek taki nasuwa się po obser-
wacji zachowań mieszkańców budyn-

ku przy ul. Okrężnej 5, gdzie pożar 
w piwnicy – czytaj str. 7 – wygenero-
wał straty w wysokości ok. 20 tysięcy 
złotych. Te pieniądze, jak informowa-
liśmy, już zostały odpisane z funduszu 
remontowego tej nieruchomości. Tam 
obecnie panuje wzmożona czujność, 
a sami mieszkańcy stwierdzają: Im bę-
dzie nas więcej, tym oni będą słabsi. 
Nic dodać i nic ująć, a czas najwyższy 
powiedzieć głośne dość tym wszyst-
kim, którzy celowo bądź z głupoty nisz-
czą wspólny dobytek. Im głośniej na-
sze „dość” będzie rozbrzmiewać, tym 
szybciej dotrze do wandali.

Niestety, w minionym czasie na osie-

dlach zanotowano kolejne zniszczenia. 
Te także zmniejszą fundusze poszcze-
gólnych nieruchomości.

„BAŃGÓW”
- ul. Marii Skłodowskiej-Curie 71, 73 

 – popisane cokoły elewacji, zniszczo-
no 8 koszy na śmieci i 24 skrzynki na 
reklamy.

„CENTRUM”
- ul. Powstańców 34 – plac zabaw, 

powyrywano deseczki z lokomotywy 
i wagoników.

„CHEMIK”
- ul. Walerego Wróblew-

skiego 67 – ponownie poma-
lowano przejście pomiędzy pa-
wilonami,

- ul. Niepodległości 59D – 
zniszczono nowe drzwi wej-
ściowe.

„MŁODYCH”
- ul. Niepodległości 24, 30, 

32, Walerego Wróblewskie-
go 4, 8, al. Młodych – poma-

lowano szczyty budynków.
„TUWIMA”

- ul. Wojciecha Korfantego 1A – 
włamano się do tablicy bezpieczniko-
wej, skradziono bezpieczniki, pozba-
wiono mieszkańców prądu w klatce 
schodowej i mieszkaniach; 

- ul. Leśna 15; ul. W. Korfantego 
3B, 7B, 9C, 10C – „grafitti” na ścia-
nach;

- ul. W. Korfantego 9C – zniszczono 
skrzynkę telefoniczną.

„WĘZŁOWIEC”
- przy garażach GPZ skradziono 

2 pokrywy ze studzienek kanalizacyj-
nych. pes

Kolejne 10 garaży w Michałkowicach

W a n d a l u  p o c z y t a j
Funkcjonariusze sekcji kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Siemia-

nowicach Śl. – poinformowała „MS” nadkomisarz Izabela Rom, oficer pra-
sowy KMP – poszli śladem wskazania przez jednego mieszkańców młodych 
ludzi, których zauważył on w miejscu, gdzie coś przy ścianie kombinowali, 
a następnie pojawiły się tam bohomazy.

Czy to się może podobać?



11MOJA SPÓŁDZIELNIA 3/2008

Zapomniani 
przy obchodach...

Na redakcyjny dyżur zgłosił się pan 
Adam Górecki, który od 1960 roku 
był prezesem Spółdzielni Mieszkanio-
wej Kopalni „Michał”. Zresztą jego oso-
ba pojawia się w kilku opracowaniach 
przygotowanych z okazji 50-lecia SSM. 
Pełnił tę funkcję aż do czasu połącze-
nia jej z SM Kopalni „Siemianowice”. 
W 1973 roku otrzymał dyplom przodu-
jącego działacza ruchu spółdzielcze-
go. – Mam poczucie, że zapomniano 
o mnie przy okazji 50-lecia SSM. W Ra-
dzie Osiedla działałem do końca lat 70-
-tych, potem musiałem się wycofać ze 
względu na obowiązki zawodowe. Z in-
formacji podanych przez „MS” wynika, 
że odznaczenia otrzymało wiele osób 
znacznie młodszych ode mnie. A ja 
wraz z innymi kolegami działałem cał-
kowicie społecznie. Wydaje mi się, że 
nie tylko o mnie zapomniano z tamtego 
okresu. Uważam, że jeżeli nawet zapo-
mniał o tym Zarząd SSM, to zadaniem 
Rady Nadzorczej było sprawdzenie listy 
działaczy zasłużonych dla SSM – mó-
wił, były prezes SM Kopalni „Michał”

ZARZĄD SSM: Na 50-letnią działal-
ność spółdzielczości mieszkaniowej 
w Siemianowicach Śląskich, a szcze-
gólnie na okres lat 1957 – 1971, skła-
da się historia kilku podmiotów. By-
ły to: Górnicza SM działająca przy 
Kopalni „Siemianowice”, RSM przy 
Hucie „Jedność”, SM „Chemik” po-
wstała przy Zakładach Azotowych 
w Chorzowie, a także SM przy Ko-
palni „Michał”. W wyniku połącze-
nia tych wszystkich spółdzielni w lip-
cu 1971 roku powstała SSM. Sto-
sunkowo najmniej w przygotowa-
nych opracowaniach wspomina się 
tym ostatnim podmiocie. Cieszymy 
się, że pan, jako Prezes SM przy ko-
palni „Michał”, skierował naszą uwa-
gę na te „zapomniane” karty z na-
szej wspólnej historii. Zwracamy się 
więc z prośbą o pomoc w przygoto-
waniu opracowania dotyczącego hi-
storii SM przy kopalni „Michał”. Cho-
dzi tu przede wszystkim o datę jej po-
wstania, pierwsze władze, z czyjej ini-
cjatywy doszło do jej założenia, jakie 
zasoby mieszkaniowe zrealizowała 
lub przejęła, a także okoliczności za-
kończenia jej działalności. Chętnie za-
poznamy się z ewentualnymi doku-

mentami, które są w Pana posiada-
niu. Na przestrzeni całej działalności 
spółdzielczości mieszkaniowej w mie-
ście przewinęły się setki osób, które 
pełniły w organach samorządowych 
wszystkich tych spółdzielni wiele 
ważnych funkcji. Zdajemy sobie spra-

wę, iż przy okazji obchodów 50-lecia 
wiele z tych osób, które zasłużyły na 
wyróżnienie, zostało pominiętych. Nie 
sposób jednak przy okazji takiego ju-
bileuszu wyróżnić wszystkich, któ-
rzy na to w większym lub mniejszym 
stopniu zasłużyli. Mamy nadzieję, iż 
udostępnione materiały i wspomnie-
nia pozwolą w przyszłości na bardziej 
precyzyjne przedstawianie naszej 
wspólnej historii, a także osób, któ-
re się do niej przyczyniły. Sądzimy, że 
pisząca aktualna historię SSM redak-
cja gazety „MS” włączy się w pomoc 
w przygotowaniu takiej retrospekcji. 
Liczymy na to, że opublikowanie na 
łamach „MS” pańskich wspomnień 
lub innych działaczy z tamtego okre-
su ocali od zapomnienia tę niewątpli-
wie ważną kartę historii Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Opłaty za windy
- Słyszałam, że Spółdzielnia planuje 

wprowadzić nowe zasady opłat za win-
dy, które odnosiłyby się do powierzch-
ni mieszkalnej, a nie jak dotychczas 
liczby osób w mieszkaniu. Obecny sys-
tem jest o wiele bardziej sprawiedliwy, 
a ja nie mam emerytury górniczej, aby 
płacić coraz więcej za czynsz. Miesz-
kam wraz z mężem na 58 mkw., nato-
miast w innych takich samych miesz-
kaniach przebywa po 4 czy 5 osób. To 
chyba jasne, że oni powinni płacić wię-
cej za korzystanie z windy – twierdzi 
Edeltrauda Bruch z os. „Młodych”

ZARZĄD SSM: Obowiązek roz-
liczania kosztów dźwigów oso-
bowych w budynkach mieszkal-
nych według powierzchni użytko-
wych mieszkań nakładają przepi-
sy z 15 grudnia 2006 r. w ustawie 
o zmianie ochrony praw lokato-
rów. Jednakże z wyjaśnienia mini-
stra budownictwa wynika, iż spół-

dzielnie mieszkaniowe mogą stoso-
wać inny sposób rozliczeń wynika-
jący z regulaminów wewnętrznych 
spółdzielczych. W naszej Spółdziel-
ni obowiązuje system rozliczania 
kosztów eksploatacji i remontów 
dźwigów osobowych w odniesie-
niu do ilości osób zameldowanych 
w mieszkaniu. Nie zamierzamy do-
konywać jakichkolwiek zmian w tej 
zasadzie. Rozważamy jednak ko-
nieczność dokonania zmiany w roz-
liczeniu według wielkości udziału 
danej nieruchomości dla osób, któ-
re dokonały przekształcenia miesz-
kania w odrębną własność i nie 
pozostały członkami Spółdzielni. 
W stosunku do nich, naszym zda-
niem, winna być zastosowana zasa-
da określona we wspomnianej usta-
wie, gdyż nie dotyczą ich regulami-
ny stosowane dla członków Spół-
dzielni. Przypomnijmy, że więcej pi-
sano na ten temat w„MS” 3 i 4/2007.

Ile jeszcze podwyżek?
- Ile będzie jeszcze podwyżek czyn-

szu w Spółdzielni w tym roku? Oprócz 
stawki eksploatacyjnej wzrósł wywóz 
śmieci, podobno woda też idzie w gó-
rę. Mój mąż ma I grupę inwalidzką 
i jest zwolniony z opłaty za abonament 
telewizyjny. Czy w związku z tym mu-
simy płacić za tzw. azart? Ponadto, 
niedawno dokonałam zamiany miesz-
kania w bloku, jednak dalej posia-
dam tę samą piwnicę. Jaki więc nu-
mer mieszkania powinien widnieć na 
drzwiach do mojej piwnicy? Chyba to 
ważne, gdyż niedawno w naszym blo-
ku doszło do groźnego pożaru – pyta 
lokatorka z ul. Okrężnej 5.

E. S. (imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Nie planujemy 

w bieżącym roku jakichkolwiek pod-
wyżek czynszu tzn. dotyczących wy-
łącznie opłat eksploatacyjnych i re-
montowych, które są zależne od 
Spółdzielni. Trudno jednak prze-
widzieć, czy nie wzrosną jeszcze 
w 2008 roku takie opłaty, jak: cen-
tralne ogrzewanie, ciepła woda, gaz, 
prąd czy zimna woda i odprowadze-
nie ścieków. Są to opłaty ustalane na 
innych zasadach, na które SSM nie 
ma wpływu. Nie można też uważać, 
iż w przypadku tych opłat wzrasta 

ciąg dalszy na str. 14

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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Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ TERMIN
1 2 3 4 5

XV LEGALIZACJA WODOMIERZY

1 Wszystkie nieruchomości odczyt i rozliczenie wodomierzy

2
Wojciecha Korfantego 1, 2, 4;  
Hermana Wróbla 1, 2

wymiana wodomierzy 536 szt. III kw.

3 Leśna 7, 7A, 7B wymiana wodomierzy 43 szt. III kw.

XVI WYMIANA PODZIELNIKÓW

1 Hermana Wróbla 1-9; ks. Jana Kapicy 5
wymiana podzielników kosztów c.o.  

na elektroniczne
2.025 
szt.

IV kw.

OSIEDLE „MICHAŁKOWICE”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ TERMIN
1 2 3 4 5

I ROBOTY DEKARSKIE

1 Wyzwolenia 14 remont dachu II kw.

2 Obrońców Warszawy 1, 2, 2a, 9 j.w.

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1 Jana Hadamika 7 naprawa tynków elewacji i kominów II kw.

2 Przyjaźni 34-36 montaż blach w okienkach piwnicznych II kw.

3 Przyjaźni 44-46 remont balkonów

III ROBOTY MALARSKIE

1 Stawowa 6 malowanie elewacji

2 Stawowa 11, 11a; Pocztowa 15 malowanie kl. schod. 3 klatki

3 Przyjaźni 34-36 malowanie parterów. 5 klatek

4 Garaże gen. Władysława Sikorskiego 4 malowanie elewacji 30 szt.

IV ROBOTY STOLARSKIE

1 Według protokołów wymiana okien drewnianych cały rok

2 Według protokołów zwrot za okna PCV cały rok

3 Przyjaźni 34-36 wymiana okien na kl. schod. 25 szt.

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1 Pocztowa 15 wymiana drzwi wejściowych do budynku 1 szt. II-III kw.

2 Przyjaźni 8-10, 34-36, 38-42 wymiana drzwi wejściowych do budynku 18 szt.

3 Według harmonogramu montaż skrzynek pocztowych cały rok

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1 Przyjaźni 38-52; Pocztowa 11-15 remont oświetlenia zewnętrznego 2 szt. III kw.

2

garaże gen. Władysława Sikorskiego 4;  
J. Hadamika 7; gen. Wł. Sikorskiego 2, 4; 
Emilii Plater 21; Wyzwolenia 6-10;  
Kościelna 34-36; Przyjaźni 8-10, 18-22, 24-26, 
38-42, 48-50, 52

pomiary i remont instal. odgromowej
zg.  

z harmon.

VII DŹWIGI – KONSERWACJA

1 Wszystkie nieruchomości remont i konserwacja cały rok

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1 Przyjaźni 34-36, 38-42, 44-46, 48-50, 52
montaż zaworów 

gazowych podpionowych
60 cały rok

PLAN RZECZOWY ROBÓT REMONTOWO – KONSERWACYJNYCH NA 2008 R. ciąg dalszy ze str. 9
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Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ TERMIN
1 2 3 4 5

IX CENTRALNE OGRZEWANIE – KONSERWACJA I REMONTY

1 Wszystkie nieruchomości
remont i konserwacja za cały rok, przy-

gotowanie do sezonu grzewczego
I-III-IV 

kw.

2 Wszystkie nieruchomości wymiana odpowietrzników

X SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

1 Wszystkie nieruchomości próba szczelności inst. gaz. i went.
zg. z har-

mon.

2 Według potrzeb 
drobne naprawy inst. gaz. przy próbach 

szczelności gazu

XI ROBOTY INŻYNIERYJNE

1 Przyjaźni 38-52
remont chodnika, montaż ławek, remont 

konstrukcji zabezpieczeń bramek na 
boisku

200 m2 II kw.

2 Przyjaźni 8-22; Kościelna 36 (place zabaw) remont chodnika, montaż ławek 230 m2 III kw.

3 Kościelna 36 remont nawierzchni asfaltowej 30 m2 III kw.

4 Przyjaźni 24-26; Kościelna 36
demontaż placu zabaw z płyt żelbetono-

wych, wykonanie klombów,
remont oświetlenia zewnętrznego

5 Stawowa 11, 11a remont chodnika

6 Wyzwolenia 6-10
remont nawierzchni chodnika, wykonanie 

placu zabaw

7 Przyjaźni 44-46 wykonanie parkingu

XII DOMOFONY – KONSERWACJA

1 Wszystkie nieruchomości remont i konserwacja cały rok

XIII WENTYLACJA – KONSERWACJA

1 Wszystkie nieruchomości remont i konserwacja wentylacji cały rok

2 Przyjaźni 34-36, 38-42, 44-46, 48-52, 52 montaż nasad typu H 384

3
Pocztowa 8-14; gen. Władysława Sikorskiego 
1; Stawowa 11

4 Marii Dąbrowskiej 1; Walentego Fojkisa 3-5

5 Przyjaźni 18-22, 24-26 remont silników went.

XIV ZIELEŃ + MAŁA ARCHITEKTURA

1 Wszystkie nieruchomości 3-krotne koszenie trawy, cięcie
żywopłotu

II/IV kw.

2 Wszystkie nieruchomości usuwanie, nasadzanie, przycinka drzew IV kw.

3 Place zabaw naprawa urządzeń zabawowych II/III kw.

XV LEGALIZACJA WODOMIERZY

1 Wszystkie nieruchomości odczyt i rozliczenie wodomierzy

XVI WYMIANA PODZIELNIKÓW

1 Według harmonogramu wymiana podzielników kosztów c.o.
na elektroniczne

2.025 
szt.

IV kw.

OSIEDLE „MŁODYCH”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ TERMIN
1 2 3 4 5

I ROBOTY DEKARSKIE

1 Boh. Westerplatte 6; Al. Młodych 7, 11 remont kapitalny dachu 570 m2 II kw.
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czynsz, należy raczej mówić o wzro-
ście kosztów utrzymania mieszkania. 
Opłata za tzw. azart wynika z obo-
wiązku jej regulowania na rzecz ope-
ratora telewizji kablowej. Ewentualne 
zwolnienie z niej dla osób posiada-
jących I grupę inwalidzką należy wy-
łącznie do decyzji dostawcy sygnału, 
czyli UPC. Przy zamianie mieszka-
nia w praktyce należało również do-
konać zamiany przynależnej do nie-
go piwnicy. Jeżeli do tego nie doszło 
proponujemy umieścić aktualny nu-
mer zgodny z mieszkaniem, w któ-
rym Pani przebywa.

Rozkopane osiedle 
i jesteśmy pomijani

- Kto w Spółdzielni wydaje decyzję 
pozwalającą na rozkopanie przed zi-
mą osiedla „Młodych” w celu położe-
nia nowej sieci przez firmę zajmującą 
się internetem? Wiadomo, że nie uda 
się tych prac szybko zakończyć i robo-
ty potrwają aż do wiosny. Ponadto, je-
stem zaskoczony planem moderniza-
cji przedstawionym w ostatnim „MS”. 
Znów nasz budynek przy ul. Szarych 
Szeregów został pominięty. Nie wiem, 
dlaczego blok przy ul. Stęślickiego 
jest odnowiony, z kolei nasz nie zo-
stał zakwalifikowany. Na klatce scho-
dowej okna są już w tak złym stanie 
technicznym, że w każdej chwili może 
dojść do jakiejś tragedii – uważa Jó-
zef Matysik.

ZARZĄD SSM: Uważamy, że sto-
sunkowo łagodna zima nie prze-
szkadza w wykonywaniu robót ziem-
nych związanych z układaniem kabli 
światłowodowych na terenie osie-
dla. Wydaje nam się, że zakończe-
nie tych robót przed okresem wio-
sennym ograniczy negatywne skut-
ki prowadzonych rozkopów. Dodaj-
my, że podobne prace prowadzone 
są na innych osiedlach mieszkanio-
wych: „Tuwima”, „Chemik”, „Węzło-
wiec”. W uaktualnionym planie ro-
bót dociepleniowych budynek przy 
ul. Szarych Szeregów nie został po-
minięty. Roboty związane z zabez-
pieczeniem i odnowieniem kolory-
styki w tym planie ujęto na 2010 rok. 
W pierwszej kolejności prace te bę-
dą wykonywane w budynkach przy 
ul. ZHP 3-6, gdyż występują tam 
częste przypadki zalewania miesz-
kania od strony balkonów. W związ-
ku z tym, podjęto decyzję o wcze-

śniejszym wykonaniu robót moder-
nizacyjnych właśnie w tym budyn-
ku. ADM „Młodych” dokonuje okre-
sowo przeglądu stanu techniczne-
go w klatkach schodowych oraz ich 

bieżącej konserwacji. W przypadku 
stwierdzenia konieczności wymiany 
któregoś z okien, przystępuje się do 
tych prac. Na ten rok zaplanowano 
wymianę kilku takich okien. Podob-
nie było w poprzednich latach. 

Zsyp czy kontenery?
My, niżej podpisani lokatorzy bloku nr 

6 przy ul. Okrężnej, prosimy o udostęp-
nienie zsypu zgodnie z projektem bu-
dowlanym. Jak wykazuje lista z podpi-
sami skierowana do ADM „Tuwima”, 
większość mieszkańców nie wyraziła 
zgody na jego zamknięcie. Wystawienie 
kubłów na śmieci przy samym wjeździe 
na ulicę Okrężną jest niefortunne, nie-
estetyczne i stanowi wątpliwą wizytów-
kę osiedla. Lokatorzy, których okna wy-
chodzą na stronę, gdzie oprócz widoku 
na parking samochodowy (został on za-
łożony bez zgody i uprzedzenia o tym 
fakcie mieszkańców), są narażeni na 
wdychanie i zapach spalin. Ponadto, są 
oni „uszczęśliwieni” widokiem i zapa-
chem kubłów z odpadami. Zaznaczyć 
należy, że te kontenery są przeważnie 
otwarte, bo „szperacze” od świtu pene-
trują w nich, rozpruwając worki z odpa-
dami. A wieczorem i rankiem pomiędzy 
kubłami buszują szczury. Udostępnia-
jąc lokatorom zsypy, należy jedynie wy-
kazać więcej starania gospodarzy bu-
dynku o dopilnowanie częstszej dezyn-
fekcji i opróżniania kubłów, aby odpady 
nie spadały na podłoże.

Jednocześnie prosimy o obsadzenie 
parkingu od strony południowej drzew-
kami, aby odgrodzić mieszkańców od 
świateł samochodowych i spalin (moż-
na np. jarzębinami).

Lokatorzy z ul. Okrężnej 6.
ZARZĄD SSM: Jak zawsze przy 

okazji likwidacji zsypu występują 
kontrowersje, polegające na braku 
jednomyślności wśród lokatorów. 
Część z nich popiera takie działania, 
inni z kolei są przeciwni. Warto jed-
nak zaznaczyć, że zawsze zamknię-
cie zsypu wpływa na poprawę wa-
runków zamieszkania, gdyż likwidu-

je się, szczególnie w okresie letnim, 
źródło powstawania przykrych zapa-
chów oraz miejsce gromadzenia się 
w budynku gryzoni. Niestety, wią-
że się to też z pewnymi niewygoda-
mi, gdyż śmieci trzeba wynosić do 
pojemników znajdujących się na ze-
wnątrz budynków. W celu ostatecz-
nego rozwiązania problemu, ADM 
os. „Tuwima” przeprowadzi swo-
iste referendum wśród jego miesz-
kańców z ul. Okrężnej 6 z pytaniem: 
kto jest za utrzymaniem obecnego 
stanu, a kto za przywróceniem zsy-
pu. Wynik tej ankiety stanie się dla 
administracji podstawą do wyda-
nia wiążących decyzji. Dodajmy, iż 
w wielu budynkach SSM mieszkań-
cy po początkowych protestach czę-
ści z nich, ostatecznie zaakcepto-
wali nowe rozwiązania. Chcemy za-
znaczyć, że w sumie o tym, czy zsyp 
będzie dalej działać, zadecydują sa-
mi zainteresowani.  mig

Parking Jagiełły i...
Witam i przechodzę do konkretów:
1. Co Spółdzielnia zamierza zrobić 

ze zlikwidowanym parkingiem strzeżo-
nym przy ul. Jagiełły 35.

2. W jaki sposób zostanie rozwiąza-
ny problem parkujących tam samo-
chodów, gdyż, jak wiadomo, obecnie 
wszystkie miejsca parkingowe są zajęte 
(czy powstaną nowe parkingi – jak tak, 
to gdzie i czy nie odbędzie się to kosz-
tem terenów zielonych na osiedlu).

3. W jaki sposób zostanie rozwiąza-
ny dojazd służb ratowniczych do bu-
dynków przy ulicy Jagiełły (samocho-
dy parkują pod drzwiami śmietników 
oraz na drogach dojazdowych – no, 
ale gdzieś zaparkować trzeba)

4. Czy istnieje możliwość zamonto-
wania progów zwalniających przy bu-
dynku Jagiełły 35, gdyż obecnie po wy-
budowaniu domów przy ulicy Mieszka 
skończył się spokój mieszkańców Ja-
giełły 33 i 35, ponieważ samochody 
„nowobogackich” nie zważają na fakt, 
iż z klatek tych bloków wychodzi się 
wprost na ulicę i pędzą 30-40 km/h.

5. Gdzie można będzie wyprowa-
dzać psy, aby sobie swobodnie pobie-
gały (jak wiadomo, wkrótce ruszy bu-
dowa domów na całych byłych polach 
rolnych już na terenie Chorzowa).

6. Czy kiedykolwiek powstanie plac 
zabaw dla dzieci z prawdziwego zda-
rzania (taki jak na ulicy Łokietka), 
bo obecnie po demontażu urządzeń 

ciąg dalszy ze str. 11

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW
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zgodnie z dyrektywami unijnymi trud-
no to nazwać placem zabaw, a plac 
przy stawie również jest w katastro-
falnym stanie, choć prawdę mówiąc 
można było tam zamontować kamerę. 
Oczywiście, pewnie Państwo napiszą, 
że można korzystać z placu na ulicy 
Łokietka, ale już kilka razy zwrócono 
uwagę ludziom z ulicy Jagiełły, że jest 
to teren prywatny i mieszkańcy nie ży-
czą sobie, aby dzieci hałasowały lub 
tymczasowo parkowały samochody.

7. Co dalej z tzw. obwodnicą Siemia-
nowic, która miała odciążyć zakorko-
waną ulicę Wróblewskiego, gdzie stę-
żenie spalin przekracza dopuszczal-
ne normy. Wątpię, żeby ona kiedykol-
wiek powstała tym bardziej, że jak już 
wspomniałem, na terenach, na któ-
rych miała przebiegać, powstaną ko-
lejne domy dla „nowobogackich”.

8. I już na sam koniec, kiedy przesta-
ną jeździć samochody ciężarowe ulicą 
Jagiełły 33 i 35, dojeżdżając na budo-
wę i niech Spółdzielnia nie pisze, że 
nie jeżdżą, gdyż mają wytyczoną dro-
gę na końcu osiedla.

Pozdrawiam i liczę na rzetelną od-
powiedź.  butibuma@...pl

ZARZĄD SSM: Zlokalizowany 
przy ul. Jagiełły parking strzeżo-
ny uruchomiono wyłącznie na za-
sadzie tymczasowości, gdyż teren 
był przeznaczony pod budownic-
two mieszkaniowe. SSM rozpoczy-
na tam budowę kolejnych domów 
i stąd konieczność jego likwidacji. 
Jednocześnie przygotowywany jest 
parking strzeżony przy dwupozio-
mowym zespole garaży. Z miejsc 
tam utworzonych korzystać będą 
mogli dotychczasowi użytkownicy 
zlikwidowanego parkingu.

Problem braku miejsc parkingowych 
występuje w całej Spółdzielni, więc 
i w tym rejonie nie jesteśmy w stanie 
zaspokoić oczekiwań i potrzeb.

Przypominamy, że w tej części osie-
dla wykonano zatoczki parkingowe 
wzdłuż nowo wybudowanej drogi do-
jazdowej do domków jednorodzin-
nych, co na pewno gwarantuje moż-
liwość parkowania pojazdów w ilości 
przybliżonej do tej, jaka była na po-
przednim parkingu.

Zgadzamy się z Panem, że coraz 
częściej pojawia się problem dojazdu 
pojazdów uprzywilejowanych, ratow-

niczych do budynków z uwagi na ta-
rasowanie dróg przez kierowców. Pro-
blem ten jest nieustannie analizowa-
ny i wymaga wszechstronnych dzia-
łań, w tym jakże istotnego zdrowego 

rozsądku kierowców a zarazem miesz-
kańców, którzy winni uwzględnić to, że 
zastawiając dojazd, mogą go taraso-
wać dla siebie lub swych bliskich, gdy 
będą w potrzebie – nikomu tego nie 
życzymy. Z doświadczenia wiemy, że 
nawet oznakowanie nie odnosi pożą-
danego skutku. Apelujemy tym samym 
do wyobraźni wszystkich zaintereso-
wanych, do spojrzenia na problem nie-
co dalej niż koniec własnego nosa.

Docelowo dojazd do wszystkich bu-
dynków jednorodzinnych zapewniony 
jest od ul. Wł. Jagiełły przez teren, na 
którym obecnie znajduje się zaplecze 
budowy. Przy odpowiednim zabezpie-
czeniu w zapory całkowicie wyeliminu-
jemy możliwość przejazdu osiedlowy-
mi uliczkami przez tam zamieszkałych.

Jak Pan zapewne się domyśla, 
na działalność inwestycyjną mia-
sta Chorzowa nie mamy najmniej-
szego wpływu i nie jesteśmy stanie 
nic w tej materii uczynić. Psy moż-
na wyprowadzać do pobliskiego 
WPKiW lub do Parku Bytkowskiego.

W sprawie obwodnicy Siemiano-
wic Śl. tzw. zachodniej nie może-
my udzielić żadnej informacji i pro-
ponujemy zwrócić się bezpośrednio 
do UM, który jest odpowiedzialny 
za rozwiązanie m.in. ruchu samo-
chodowego płynącego ul. Walerego 
Wróblewskiego.

SSM rozpoczyna budowę kolejnych, 
ostatnich już 6 domków jednorodzin-
nych i jeszcze przez jakiś czas będzie 
się odbywał ruch samochodów do-
jeżdżających do budowy. Termin za-
kończenia prac przewidywany jest na 
koniec października br. Za powstałe 
utrudnienia i niedogodności wszyst-
kich mieszkańców przepraszamy.

W bieżącym roku w planie remon-
towym osiedla zapewniona jest 
kwota na doposażenie wszystkich 
osiedlowych placów zabaw w urzą-
dzenia spełniające rygorystycz-

ne normy użytkowania przez dzie-
ci. Prace te winny zostać zakończo-
ne do 1 czerwca. Przy okazji wyja-
śniamy jednoznacznie, że plac za-
baw przy ul. Władysława Łokietka 
jest ogólnodostępny i czyjekolwiek 
stwierdzenia, że jest to teren pry-
watny, są absolutnie nieuprawnione.

Aneksy a ochrona danych
Dnia 30-01-2008 o godz. 8:54 Wi-

told Daszkiewicz napisał(a): > W dniu 
wczorajszym o godzinie 16.10 córka 
dozorczyni roznosiła aneksy podwy-
żek dla lokatorów, jest to niedozwo-
lone, ponieważ jest ochrona danych 
osobowych, a może jeszcze niedłu-
go zięć albo wujek będzie roznosił. Na 
aneksach jest nazwisko imię i adres, 
więc jest to łamanie prawa przez ADM 
oraz dozorczynię i w związku z tym 
składam powiadomienie do Prokura-
tury o popełnieniu przestępstwa. Jest 
to czyn karany grzywną lub ogranicze-
niem wolności. Takie wiejskie prakty-
ki stały się już normą w ademie i spół-
dzielni.  Witold Daszkiewicz.

PS w zeszłym roku córka dozorczyni 
zostawiła mój aneks u sąsiadów.

ZARZĄD SSM: Nie podzielamy Pa-
na poglądu, że zawiadomienie o tre-
ści dotyczącej wszystkich miesz-
kańców a zawierające adres, imię 
i nazwisko byłoby naruszeniem 
ustawy o ochronie danych osobo-
wych. Przyjęty przez Spółdzielnię 
sposób dostarczania takich infor-
macji, które trudno zaliczyć do da-
nych tzw. wrażliwych, podyktowa-
ny jest jedynie zmniejszeniem kosz-
tów, jakie należałoby ponieść za 
wysłanie takich pism przez pocztę.

Postawić barierki
Witam.

Zwracam się z wnioskiem o ustawie-
nie barierek przy krawężniku na zjeź-
dzie z parkingu obok bloków Jagieł-
ły 11 i 13. Parkowane tam auta dewa-
stują trawnik (zdjęcie 1), jak również 
utrudniają przejazd. Wnioskuję tak-
że o obudowanie barierkami bezpo-
średniego sąsiedztwa znaku – nomen 
omen – „zakaz zatrzymywania się” 
przy klatce Jagiełły 11C, tak, aby unie-
możliwić parkowanie w sposób poka-
zany na zdjęciu 2. 

ciąg dalszy na str. 18

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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Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ TERMIN
1 2 3 4 5

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1
Szarych Szeregów 1-4;  
Jana Stęślickiego 1-2, 3-6

stawianie ścianek przy wymianie okien Cały rok

2 ZHP 4, 5, 6; Franciszka Zubrzyckiego 1-3 estetyzacja wejść do klatek schodowych 6 III kw.

3 Walerego Wróblewskiego 2-4, 6-8 budowa śmietnika 2 III kw.

III ROBOTY MALARSKIE

1 ZHP 4, 5, 6; Al. Młodych 1-2 malowanie klatki schodowej 5 II-III kw.

2 Niepodległości 26-28 malowanie klatek schodowych 2 I kwartał

IV ROBOTY STOLARSKIE

1 Całe osiedle według wniosków zwroty za okna 730 Cały rok

2 ZHP 11
wymiana okien w piwnicy  

oraz w maszynowni
12 II kwartał

3 Niepodległości 26-28 wymiana okien na klatkach schodowych 21 I kwartał

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1 Według harmonogramu wymiana skrzynek pocztowych

2 Szarych Szeregów 1-4 wymiana drzwi wejściowych na dach 4 II kw.

V ROBOTY ELEKTRYCZNE

1 Al. Młodych 1-2, 3-7; 10-15, Skrzeka 5-7 pomiary instalacji elektrycznej 343 II-III kw.

2
Franciszka Zubrzyckiego 1-3;  
Niepodległości 22-24

pomiary instalacji odgromowej 3

VII DŹWIGI – KONSERWACJA – REMONTY

1 Całe osiedle konserwacja dźwigów 63 szt. cały rok

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1 Franciszka Zubrzyckiego 1-2-3 czyszczenie pionów kanalizacyjnych 9 III kw.

2
Franciszka Zubrzyckiego 1, 2, 3; Pl. Skrzeka 
- Wójcika 5A, B, 6A, B, 7A, B

wymiana wodomierzy  
- likwidacja wężyków

542
I-II kwar-

tał

3 Niepodległości 22-24
wymiana wodomierzy  
- likwidacja wężyków

120 IV kwartał

4 Pl. Skrzeka - Wójcika 5A, B remont instalacji suchych pionów 1 III kw.

IX CENTRALNE OGRZEWANIE – KONSERWACJA I REMONTY

1 Całe osiedle
utrzymanie ruchu  

centralnego ogrzewania
59

2 Szarych Szeregów 1-2-3-4 remont rozdzielaczy 4 I kwartał

3 Według harmonogramu
wymiana podzielników wyparkowych  

na elektroniczne

1
Niepodległości 22-24, 26-28;
Szarych Szeregów 1-4

wymiana automatów  
z zaworami odcinającymi kulowymi

II kwartał

2
ZHP 1-6; Stęślickiego 2, 3-5-6;  
Pl. Skrzeka - Wójcika 5-7

II kwartał

3
Franciszka Zubrzyckiego 1-3;  
Walerego Wróblewskiego 2-4, 6-8

II kwartał

XI SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

1 Całe osiedle
przegląd wentylacji, próby szczelności 

gazu

XII ROBOTY INŻYNIERYJNE

1 Niepodległości 26-28 remont chodnika 158 m2

PLAN RZECZOWY ROBÓT REMONTOWO – KONSERWACYJNYCH NA 2008 R. ciąg dalszy ze str. 13
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1 2 3 4 5

XIII DOMOFONY – KONSERWACJA – REMONTY

1 Całe osiedle konserwacja domofonów+ remonty

XIV WENTYLACJA – KONSERWACJA- REMONTY

1
Franciszka Zubrzyckiego 1-3; Pl. Skrzeka - 
Wójcika 5-7; ZHP 1-6;

konserwacja wentylacji

2 Niepodległości 22-32; W. Wróblewskiego 2-8 konserwacja wentylacji

3 Al. Młodych 3-7, 10-15; Boh. Westerplatte 4-12 remont nasad i kominów

XV ZIELEŃ + MAŁA ARCHITEKTURA

1 Całe osiedle
pielęgnacja terenów zielonych,  

drzew i krzewów

OSIEDLE „BAŃGÓW”
Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ TERMIN

1 2 3 4 5

I ROBOTY DEKARSKIE

1
Władysława Reymonta 6, 56; Marii Skłodow-
skiej-Curie 53; Karola Szymanowskiego 5

całkowita wymiana poszycia dachu  
- system pap termozgrzewalnych

480 m2 II-III kw.

2 Marii Skłodowskiej-Curie 63, 65
naprawa rynien odpływowych  
z mieszkań 2 poziomowych

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1 Całe osiedle
uszczelnienia złącz płyt elewacyjnych

– według potrzeb
II-III kw.

2
Władysława Reymonta 4, 10, 12, 34, 38;  
Marii Skłodowskiej-Curie 1, 13, 15, 17, 47, 53, 
57, 59; Karola Szymanowskiego 1

uszczelnienie  
+ czyszczenie zadaszeń balkonów

15 szt.

3
Władysława Reymonta 26-36;  
Marii Skłodowskiej-Curie 7-15, 21-23

naprawa cokołów balkonów – wg potrzeb

4
Władysława Reymonta 26-36;  
Karola Szymanowskiego 1-9, 4-14

remont balkonów 9 szt.

5 Władysława Reymonta 26, 28, 30, 46, 48 remonty wejść

6 Marii Skłodowskiej-Curie 69a, b naprawa wejść do budynków

7 Marii Skłodowskiej-Curie 79a montaż rynien odpływowych – 1 pion

8 Marii Skłodowskiej-Curie 89 remont balkonów 1 szt.

III ROBOTY MALARSKIE

1 Marii Skłodowskiej-Curie 27, 31, 35 malowanie klatek,wejść i piwnic II-III kw.

2 Marii Skłodowskiej-Curie 17, 19, 21, 23 malowanie wejść do budynków

IV ROBOTY STOLARSKIE

1 Całe osiedle wymiana okien 175 szt. I-IV kw.

2
Marii Skłodowskiej-Curie 19, 21-23, 25-33, 
35-39, 47-57

wymiana tablic ogłoszeń 15 szt.

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1 Marii Skłodowskiej-Curie 47, 49, 51, 53 wymiana drzwi wejściowych 4szt I-IV kw.

2 Marii Skłodowskiej-Curie 1-5;  
K. Szymanowskiego 2, 4

naprawa drzwi

3 Wł. Reymonta 14-24, 26, 38-48, 50-56,
Marii Skłodowskiej-Curie 25-33, 35-45, 47-59

wymiana skrzynek na listy 351 szt.

4 Marii Skłodowskiej-Curie 61, 63, 69a, b, 71a, 
b, 83, 85

wymiana drzwi wejściowych 8 szt.

5 Marii Skłodowskiej-Curie 87a, b, 89 naprawa drzwi

6 Marii Skłodowskiej-Curie 69a-75, 87a-89 montaż skrzynek 84 szt.
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Przy okazji chciałbym poruszyć te-
mat braku kanału „TVP Kultura” 
w podstawowym pakiecie oferowa-
nym przez UPC. Jak informują media, 
już jakiś czas temu Polska Izba Komu-
nikacji Elektronicznej doprowadziła do 
uzgodnień między TVP, a operatora-
mi sieci odnośnie bezpłatnego dostar-
czania tego kanału. Dlaczego więc do 
dziś nie ma go w kablówce dominują-
cej na naszych osiedlach?

***
W przypadku wykorzystania tekstu 

na łamach „MS” proszę o zachowa-
nie danych osobowych do wiadomości 
Redakcji i przy okazji załączam ser-
deczne pozdrowienia dla Pana Piotra.

ZARZĄD SSM: Nadesłane przez 
Pana zdjęcia obrazują aż nadto, że 
wykonanie w tych miejscach ba-
rierek jest ze wszech miar celowe 
i zasadne. ADM w najbliższym cza-
sie zabuduje takie barierki, co win-
no uniemożliwić parkowanie na 
trawnikach. Z posiadanych przez 
nas informacji wynika, że uzgod-
nienie dotyczące bezpłatnej re-
transmisji Kanału TVP Kultura do-
tyczy zaniechania pobierania opłat 
za korzystanie przez telewizje ka-
blowe, co nie oznacza, że operato-
rzy TV kablowej nie ponoszą okre-
ślonych kosztów jego nadawania 
do mieszkańców. Przesłanie sy-
gnału do odbiorców w ramach tzw. 
pakietu podstawowego musiałoby 
się odbyć kosztem jednego z do-
tychczas nadawanych programów 
– czytaj należałoby zrezygnować 
z jednego programu w tym pakie-
cie. Pytanie, z jakiego i czy zgodzą 
się na taki krok inni? W ramach 
pełnego pakietu dostępnego na 
wszystkich osiedlach problemu te-
go nie ma i TVP Kultura dociera do 
mieszkań.

* * *
Dziękuję za pamięć i pozdrowienia, 

szczerze je odwzajemniam 
– Piotr Sowisło

Błoto z budowy
Szanowna Redakcjo, 

W związku z budową „bliźniaków” 
na osiedlu „Węzłowiec” od kilku lat 
przy końcu ul. Jagiełły funkcjonuje ba-
za firmy budowlanej. Stwarza to pew-
ne problemy dla mieszkańców okolicz-
nych bloków – wszyscy staramy się do 
tego podchodzić ze zrozumieniem.

Niemniej jednak, jedna sprawa wy-
maga poruszenia. Otóż, ciężarówki 
wyjeżdżające z budowy nie wyjeżdża-
ją bezpośrednio na ulicę Jagiełły, lecz 
skręcają w drogę dojazdową do ga-
raży i dopiero przy pętli autobusowej 
skręcają „na asfalt”

W rezultacie gruntowa droga dojaz-
dowa do garaży, której stan już wcze-
śniej był daleki od doskonałości, jest 
skutecznie „rozjeżdżana”. Na drodze 
pojawiła się warstwa błota z kół cięża-

rówek – dojście do garaży „w czystych 
butach” jest niemalże niemożliwe.

Wiadomo, że prowadzący roboty bu-
dowlane jest zobowiązany do utrzy-
mania w czystości dróg, które zanie-
czyścił w związku z prowadzonymi 
pracami. Czy Spółdzielnia jest w sta-
nie to wyegzekwować?

Na kiedy jest planowany koniec prac 
budowlanych w tym rejonie i likwidacja 
bazy? Czy po zakończeniu prac droga 
dojazdowa zostanie naprawiona?

Przy tej okazji pozwolę sobie zadać 
dwa dodatkowe pytania.

1. Czy zmieni się układu dróg w tym 
rejonie osiedla w związku z wybudo-
wanymi domami? – obecnie cały ruch 
do nowych domów odbywa się wąski-
mi uliczkami bezpośrednio przed blo-
kami nr 33 lub 39.

2. W prasie pojawiły się informacje 
o planowanych inwestycjach w rejo-
nie ulicy Łokietka – firma PDM De-
velopment zamierza wiosną rozpo-
cząć budowę pierwszych apartamen-
towców w ramach inwestycji „Osiedle 
Przy Parku”. Czy dojazd do tego osie-
dla będzie wyłącznie od strony ulicy 
Łokietka, czy też planowane jest ja-
kieś połączenie od strony ul. Jagiełły?

Z poważaniem Krzysztof W.
(nazwisko do wiadomości redakcji)
ZARZĄD SSM: Na większość nur-

tujących Pana spraw odpowiedzie-
liśmy powyżej, więc ograniczymy 
się do nowych kwestii. Oczywistym 
jest, że firma powodująca zabłoce-
nie dróg zobowiązana jest do bie-
żącego ich oczyszczania. SSM ma 
możliwość wyegzekwowania tego 
obowiązku, np. zlecając czyszcze-
nie tych dróg służbom miejskim, 
zaś kosztami obciążając następnie 
wykonawcę.

„Osiedle przy parku” nie jest in-
westycją SSM, a dojazd do tej budo-
wy w żadnym przypadku nie będzie 
przebiegał przez drogi osiedlowe.

Teren po pracach ziemnych
Witam Państwa

W ostatnim numerze „MS” przeczy-
tałem list czytelnika, w którym pyta, kto 
jest odpowiedzialny za przywrócenie 
porządku po remontach prowadzonych 
przed blokami (chodzi o prace remon-
towe dot. wymiany rur ciepłowniczych, 
instalacji elektrycznych itd.). W odpo-
wiedzi czytelnik dowiedział się, że po 
zakończonym remoncie, firma zajmu-
jąca się tymi pracami jest zobowiąza-
na do przywrócenia terenu do stanu 
pierwotnego. I tak się zwykle dzieje. 
Jednak nie wszędzie. Przykładem jest 
osiedle „Chemik”, a dokładnie blok przy 
ulicy Zgrzebnioka 35. Takie prace były 
tam wykonywane w połowie ubiegłego 
roku. Wymieniano rury ciepłownicze. 
Gdy po remoncie skwer, na którym ro-
sły kwiaty, choinki i żywopłot (o co dba-
li sami lokatorzy z własnych środków) 
zmienił dosyć drastycznie wygląd, za-
pytałem na łamach Państwa gazety 
o dalszy los tego miejsca. Usłyszałem 
dokładnie taką samą odpowiedź. „Fir-
ma odpowiedzialna za remont zajmie 
się odnowieniem tego miejsca po za-
kończonym remoncie na całym osie-
dlu”. Problem jednak w tym, że mija rok 
i reakcji nie widać. Zatem uparcie, tuż 
przed kolejną wiosną, chcę zapytać, 
czy istnieje szansa na przywrócenie te-
mu miejscu wyglądu sprzed remontu? 
Wiem, że sprawa nie jest bardzo waż-
na w obliczu wielu innych problemów, 
ale skoro wszyscy mamy dbać o to, że-
by nam się lepiej mieszkało, to pytanie 
jest chyba zasadne.
Z poważaniem Wojciech Skowroński

ZARZĄD SSM: Zgodnie z uzyska-
nym zapewnieniem ze strony ADM 
os. „Chemik” w najbliższym czasie 
wspomniany przez Pana teren zo-
stanie przywrócony do stanu pier-
wotnego.

Zamek, kosz, malowanie
Dnia 26-02-2008 o godz. 12:40 Wi-

told Daszkiewicz napisał(a): W związ-
ku z tym, że element przesiadujący 
przy ul. Niepodległości 30 nie będzie 
już dewastował klatki schodowej, trze-
ba naprawić zamek w drzwiach wej-
ściowych do bloku, ponieważ się zaci-

ciąg dalszy na str. 23

ciąg dalszy ze str. 15

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW
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Jak możemy Ci dzisiaj pomóc?

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

Szybkie pożyczki!

Zadzwoń już dziś!

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

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

s-
08
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08
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7

W naszym regionie jego największa 
siła przypadła na niedzielę 27 stycz-
nia i wtedy w powietrzu niczym poci-
ski latały kawałki rynien 
i dachówki. Następnego 
dnia wszystkie osiedlo-
we administracje przy-
stąpiły do oględzin swo-
ich zasobów mieszka-
niowych, by sprawdzić, 
czy wietrzysko nie wy-
rządziło szkód budyn-
kom. W sumie okazało 
się, że styczniowa na-
wałnica nie przyniosła 
– na szczęście – zbyt 
wielu strat. Jedynie ADM 
„Michałkowice” i „Cen-
trum” zanotowały znisz-
czenia. Potężny wiatr uszkodził dach 
bloku przy ul. Przyjaźni 24 oraz ode-

rwał fragment obróbki blacharskiej 
maszynowni na budynku przy ul. Po-
wstańców 54B.

Z kolei 1 marca dał się nam we zna-
ki orkan „Emma” i na osiedlu „Tuwi-

ma” wyrwał z korzeniami lub połamał 
parę drzew np. przy ulicy Wojciecha 
Korfantego 9, a przy Hermana Wró-
bla 1 zerwał fragmenty obróbek bla-
charskich.

W warunkach globalnego ocieplenia 
takie zjawiska atmosferyczne mogą 

się zdarzać coraz czę-
ściej. Na szczęście da 
się je przewidzieć z kil-
kudniowym wyprzedze-
niem. Ostatnio takie pro-
gnozy są dokładne i sku-
tecznie ostrzegają przed 
silnymi wiatrami oraz 
burzami. Słuchajmy za-
tem komunikatów o po-
godzie nie tylko pod ką-
tem czy będzie świecić 
słoneczko.

Dobrze jest też już 
przyswajać sobie infor-
mację, by nie chronić się 

pod drzewami w chwili, gdy rozpoczy-
na się burza. migs

Szkody silnego wiatru
Potężne wiatry, jakie wiały nad Polską pod koniec stycznia br., wyrzą-

dziły sporo szkód w całym kraju.
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Wielkość tych świąt wynika ze Zmar-
twychwstania Jezusa Chrystusa, gdyż 
nie wiedzielibyśmy, co naprawdę wy-
darzyło się w Betlejem – narodze-
nie Jezusa, a w następstwie tego je-
go działalność – gdyby nie do-
tarła do nas wieść o Zmartwych-
wstaniu. Wielkanoc przypada 
na pierwszą niedzielę po pierw-
szej wiosennej pełni księżyca, tj. 
między 22 marca a 25 kwietnia. 
Termin obchodzenia Wielkano-
cy, nawiązujący do żydowskie-
go święta Paschy ustalono na so-
borze nicejskim w 325 roku. Pas-
cha to (z hebrajskiego Pesach) 
rytuał religijny sięgający najstar-
szych wierzeń plemion semic-
kich, a także fenickich. Zamiesz-
czone w tekstach z Ras Szama-
ra mity o Baalu mówią o świętach 
żniw, podczas których – wśród in-
nych obrzędów – składano ofiarę 
z pierwszego snopa jęczmienia 
i ostatniego snopa zżętego zbo-
ża. Święto Paschy jest ogniwem 
łączącym judaizm z chrześcijań-
stwem – Ostatnia Wieczerza, któ-
rą spożył Jezus Chrystus wraz 
z apostołami, to jednocześnie ustano-
wienie komunii świętej i stanu kapłań-
skiego.

Wielki Tydzień
Święta te są poprzedzone czter-

dziestodniowym postem, który koń-
czy Wielki Tydzień. Jego pierwszym 
dniem jest Niedziela Palmowa, zwana 
również „kwietną” lub „wierzbną”. Pod-
czas Wielkiego Tygodnia szczególny-
mi dniami są tworzące tzw. Triduum 
Paschalne:

- Wielki Czwartek – Ostatnia Wie-
czerza,

- Wielki Piątek – Ukrzyżowanie,

- Wielka Sobota – żałoba w Koście-
le, adoracja Grobu Pańskiego.

W tradycji polskiej Święta Wielkanoc-
ne są symbolem zwycięstwa wiosny 
nad zimą, dobra nad złem i Ducha nad 

materią. Dlatego obchodzimy je hucz-
nie i nadzwyczaj uroczyście. Gdy na-
staje ten radosny czas, a poprzedza-
jący go Wielki Post odchodzi w niepa-
mięć, każdy dom zaczyna tętnić nad-
chodzącą wiosną. Zdobią go rozmaite 
stroiki, kolorowe pisanki, kurczaki i za-
jączki. W wazonach stoją wielkanocne 
palmy, bazie i puszczające pierwsze 
listki gałązki brzozy. Świąteczny stół, 
będący w naszej tradycji stołem obfito-
ści, uginającym się pod ciężarem wiel-
kanocnych specjałów i ciast, również 
powinien być wyjątkowy. Nakrywamy 
go okazjonalnym obrusem, ozdabia-
my serwetkami. Jego najważniejszym 
elementem jest ustrojona bukszpanem 
Święconka. Obok najczęściej stoi Ba-
ranek i puszy się rzeżucha. Doskona-
łą ozdobą będą również skojarzone ze 
świąteczną symboliką specjalne pod-
stawki pod jajka, solniczki i świątecz-
ne akcesoria. 

Wraz ze Świętem Wielkanocy, po 
szarej zimie, muszą pojawić się cie-
płe, intensywne kolory. Wśród nich 
najpopularniejszy jest żółty! Staje się 

on nie tylko symbolem coraz mocniej 
świecącego słońca, lecz ma także in-
ne przyjemne działanie. Wielu z nas 
inspiruje do różnego rodzaju kreatyw-
nych zachowań. Potwierdzają to psy-
chologowie zajmujący się zagadnie-
niem kolorów. Ponadto, używając go 
do dekoracji świątecznego stołu mamy 
szansę na odrobinę wiosny w naszym 
mieszkaniu. Temu służą właśnie róż-
ne elementy serwisu śniadaniowego 
lub obiadowego, z którego korzysta-

my w świątecznym czasie. Mo-
żemy też w prosty sposób butelki 
po winie lub oliwie napełnić wodą, 
ostrożnie włożyć do niego narcy-
zy, żonkile, żółte tulipany lub ga-
łązki forsycji. 

Na całym świecie Wielkanoc ko-
jarzy się z wieloma wyjątkowymi 
i niekiedy nawet zadziwiającymi 
zwyczajami. W ten sposób doda-
ją one niezwykłego kolorytu dniu, 
który dla wielu osób jest znakiem 
nadziei na to, że kres ludzkiej wę-
drówki nie kończy się tu, na zie-
mi. Nie sposób ich wszystkich wy-
mienić, ale może podajmy najbar-
dziej popularne z nich.

Niemcy
Niemcy kochają pisanki. Jajka 

maluje się na zielono w Wielki 
Czwartek, zwany również Zielo-
nym Czwartkiem. Dzieci szukają 
pochowanych w domach i ogro-
dach wielkanocnych koszyków 

z prezentami. Na świątecznym stole 
królują, podobnie jak u nas, drożdżo-
we baby, serniki, pieczenie i kiełbasy. 
Natomiast w Wielką Niedzielę odbywa-
ją się konne parady. Jeźdźcy odziani 
w czarne stroje śpiewem głoszą zmar-
twychwstanie Chrystusa. 

Szwecja
„Glad Pask!”, czyli „Wesołej Wielka-

nocy!” mówią małe „czarownice”, które 
w czasie świąt składają domowe wizy-
ty Szwedom. Czarownice mają od 5 do 
11 lat, noszą chustki na głowach, dłu-
gie suknie, a na buziach mają wymalo-
wane piegi. Za życzenia dostają słody-
cze lub drobne pieniądze. Na szwedz-
kich stołach dominują śledzie z otrę-
bami, sztokfisze (suszone ryby), so-
lone łososiowe grzbiety, potrawy z jaj 
i semlor – pszenne bułeczki z kmin-
kiem lub cynamonem zalewane na ta-
lerzu gorącym mlekiem. 

Stany Zjednoczone
W Niedzielę Wielkanocną w wie-

lu amerykańskich miastach odbywa-
ją się parady. Najsłynniejsza z nich to 
Easter Parade w Nowym Jorku, gdzie 

Pomyślmy o świętach
Solemnitas Solemnitatum – uroczystość uroczystości – słowa papieża 

Grzegorza Wielkiego (ur. ok. 540 r., zm. 604 r.) przypisane Wielkanocy 
jednoznacznie oddają wyjątkowy charakter Świąt Wielkanocnych. W łaciń-
skim dwuwyrazowym, lakonicznym wręcz określeniu bardzo trafnie ujęto 
wielkość i znaczenie zdarzenia, jakie datowane jest na 33 rok naszej ery.

Za kilkanaście dni: Niedziela Palmowa.
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tego dnia Piątą Aleją przechodzą ele-
ganckie damy ubrane w stroje z daw-
nych epok, eksponując zwłaszcza ka-
pelusze.

Norwegia
Wielkanocną pasją Norwegów są 

kryminały i thrillery. Gdy w innych kra-
jach maluje się pisanki i piecze ciasta, 
Norwegowie zaopatrują się w stosy 
książek grozy. Zwyczaj ten stał się już 
norweską tradycją, którą niektórzy na-
zywają „zbrodnią wielkanocną”.

Islandia
Islandczycy uwielbiają popularne ja-

ja z niespodzianką. W jajkach niespo-
dziankach produkowanych specjalnie 
na tę okazję mogą znaleźć najróżniej-
sze przedmioty, w tym telefony komór-
kowe, obrączki, biżuterię, a czasami 
nawet... listy z oświadczynami. 

Rosja
W tradycji prawosławnej Wielkanoc 

jest najważniejszym spośród wszyst-
kich świąt. A że Rosjanie lubią się 
całować, składając sobie życzenia 
w Niedzielę Wiel-
kanocną, trzykrot-
nie całują się w po-
liczek. Obdarowu-
ją się wówczas ko-
lorowymi pisanka-
mi, a także inny-
mi drobnymi pre-
zentami, mający-
mi sprzyjać szczę-
ściu. 

Australia
Zaręczone pary 

przechowują odro-
binę wody zebranej 
podczas Wielkano-
cy. Później, gdy 
nadchodzi czas 
ceremonii ślubnej, 
polewają się nią – 
woda ta ma przy-
nieść im szczęście 
w małżeństwie.

A dla nas jednym z głównych „bohate-
rów” Wielkanocy jest oczywiście jajko.

Wesołego jajka,
smacznego jajka – życzymy sobie 

żartobliwie z tej okazji. Czy ktoś jest 
w stanie wyobrazić sobie te święta 
bez jajek? Tych kolorowych, czekola-
dowych i tych w końcu zwyczajnych – 
ugotowanych na twardo? To właśnie 
od dzielenia się jajkiem i składania ży-
czeń rozpoczyna się tradycyjne wielka-
nocne śniadanie.

Od najdawniejszych czasów stano-
wiło ono symbol filozoficznych rozwa-
żań nad początkiem świata i życia, od-

wieczny dylemat, co było wcześniej, 
jajko czy kura, symbol tajemnej siły ist-

nienia odradzania się życia. W legen-
dach wielu narodów pojawia się mo-
tyw olbrzymiego jaja, z którego wykluł 

się wszechświat. Starożytni Rzymia-
nie rozpoczynali często przemowy „ab 
ovo”, dosłownie „od jajka”, czyli od po-
czątku, praźródeł.

Jajko jest bohaterem nie tylko Wiel-
kanocnych Świąt. Pojawia się rów-
nie często w powiedzeniach i przysło-
wiach. Oto najbardziej znane z nich.

Obchodzić się jak z jajkiem – bardzo 
ostrożnie, delikatnie,

Nosić się jak kura z jajkiem – robić wie-
le hałasu wokół mało ważnej sprawy,

Kukułcze jajo – podrzutek, wyrodek,
Rad by z jajka ulać – o człowieku 

chciwym, czyhającym tylko na zyski. 

Niestety, większość z tych powie-
dzeń jest już dość wiekowa. Nato-
miast naszego współczesnego języ-
ka nikt nie potrafi tak ubarwić jak po-
litycy. Oczywiście, najpopularniejszym 
jajem dla polityków jest jajo kukułcze, 
podrzucane zwykle przez opozycję lub 
poprzedni rząd. Równie często polity-
cy zadają sobie odwieczne pytanie: co 
było pierwsze – jajko czy kura. 

Bronisław Komorowski w debacie na 
temat polskiej polityki zagranicznej za-
jął się problemem jaj gotowanych: „Mó-
wi się często, bardzo często padały 
stwierdzenia: Polska wymaga twardej 
polityki w sprawach Unii. Proszę Pań-
stwa, twarde czy miękkie to może być 
tylko jajko. Polityka może być mądra 
lub głupia, skuteczna albo bezradna”.

Sporo uwagi kilka lat temu w wystą-
pieniu sejmowym w sprawie zagrożeń 
dla demokracji poświęcił Leszek Miller, 
który to swego czasu powiedział, że 
mężczyznę ocenia się nie po tym jak 
zaczyna, a jak kończy. Jak skończył, 

wiemy. Tenże Mil-
ler powiedział też: 
„Jeśli chodzi o pro-
blem, który się czę-
sto porusza – czy 
rzucanie przed-
miotami, jajka-
mi zwłaszcza, jest 
czymś groźnym – 
to ja się przychy-
lam do sformuło-
wania, które tutaj 
padło: na pewno 
jajko nie jest za-
grożeniem dla de-
mokracji, zagroże-
niem jest to, co się 
z tego jajka wyklu-
je albo może wy-
kluć”.

My jednak życzy-
my Państwu na te 
nadchodzące świę-

ta odpoczynku od polityki, codziennych 
trosk i zmagań o lepsze jutro dla nas 
i naszych rodzin. migs

Barwimy jajka na kolory:
Brązowy – łupiny orzecha, igły jodłowe,
Czarny – wygotowane olchowe szyszki,
Czerwony – kora dębu, szyszki olchowe, owoce czarnego bzu, suszone jago-
dy, suche łupinki cebuli,
Fioletowy - płatki ciemnej malwy,
Niebieski – owoce tarniny,
Pomarańczowy – marchew, dynia,
Różowy – sok z buraka (jeśli sok mocno rozcieńczymy wodą wyjdzie nam ja-
snoróżowy, jeśli długo pomoczymy w czystym soku, uzyskamy nawet kolor 
czerwony),
Zielony – trawa, pokrzywa, liście barwnika, młode żyto, kora brzozowa, wy-
war z jemioły,
Żółty – liście brzozy, olchy i młodej jabłoni, suszone kwiaty jaskrów polnych, 
rumianek, suche łupinki cebuli oraz igły modrzewiowe (jaśniejsze odcienie naj-
lepiej udają się na białych jajkach).
Ciekawe efekty można uzyskać, mieszając różne barwniki ze sobą. Można też 
próbować barwić jajka na inne kolory: Złoty – łupiny orzecha i cebula (cebu-
li musi być więcej niż orzecha), Fioletowy – owoce tarniny i czarnego bzu. Do 
wszystkich naturalnych wywarów należy dodać nieco octu, co sprawi, że kolory 
będą trwalsze, a przed barwieniem dobrze jest przetrzeć jajka octem, co likwi-
duje delikatny „woskowy” nalot, jakim jest pokryte.  Za: kura domowa

Takich palm się u nas nie zobaczy!!!
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Kapryśna aura powoduje, że trudno 
w tym czasie zaplanować wykonanie 
robót związanych z pracami ziemny-
mi czy z naprawą elewacji. Natomiast 
wszystkie osiedlowe admini-
stracje starają się wykorzystać 
ten nieco „martwy” sezon do 
prowadzenia remontów we-
wnątrz budynków. Do tego ty-
pu prac należy m.in. malowa-
nie klatek schodowych. 

W ostatnich tygodniach klat-
ki schodowe w kilku spół-
dzielczych budynkach zaczę-
ły pachnieć świeżą farbą. Ich 
odnowienie to zresztą jeden 
z najczęstszych postulatów 
zgłaszanych przez mieszkań-
ców przy okazji różnego rodzaju spół-
dzielczych spotkań. Okazuje się, że 
są budynki, w których na korytarzach 

wiszą reprodukcje znanych obrazów 
oraz doniczki z kwiatami. Jednak są 
też niestety takie, do których strach 
wejść i nie zależy to od pracowitości 

dozorczyń, ale od mieszkających tam 
osób i odwiedzających ich gości. Po-
mazane ściany, wyrzucone niedopałki 

to nadal wcale nie tak rzadki obrazek 
w naszych budynkach. Najczęściej nie 
robią tego dorośli, lecz małoletni, któ-
rzy jednocześnie obsmarowują napisa-
mi klatki schodowe. 

Mimo tych niekorzystnych zjawisk 
mieszkańcy są zdania, że warto in-
westować w odnawianie klatek schodo-

wych. Po ich wymalowaniu wie-
le osób ochoczo przystępuje 
do upiększania korytarzy, de-
korując je firankami lub kwia-
tami. Pilnują oni też spółdziel-
czej własności, reagując na-
wet na najdrobniejsze przeja-
wy zniszczeń. Taka postawa 
cieszy, gdyż za usunięcie de-
wastacji płacimy wszyscy z na-
szych opłat czynszowych.

W ostatnich tygodniach sze-
reg prac malarskich prowa-
dzono na osiedlu „Młodych”. 

Niedawno zakończono je przy ul. Nie-
podległości 26-28, a obecnie robo-
ty są kontynuowane przy ul. ZHP 4, 5 
i 6. Dodajmy, że przed przystąpieniem 
do malowania następuje moderniza-
cja oświetlenia na klatkach schodo-
wych, wprowadza się nowe rozwiąza-
nia techniczne mające na celu nie tylko 
zwiększenie bezpieczeństwa domow-
ników, ale też znaczne oszczędności 
energii elektrycznej.

Podobne prace wykonano na os. 
„Węzłowiec”. Tam w budynku przy 
ul. Wł. Jagiełły 9A, B, C także zmo-
dernizowano oświetlenie klatek scho-
dowych (zastosowano czujniki ruchu) 
i pomalowano je oraz dokonano mo-
dernizacji wejść do budynku. Ścia-
ny boczne wejść wyłożono mrozood-
pornymi płytkami. Jednocześnie wyre-
montowano instalację domofonową.

Ostatnie tygodnie zimy to również 
okres wykonywania prac pielęgnacyj-
nych związanych z wycinką lub przy-
cinką drzew. Zgodnie z wnioskiem zło-
żonym przez mieszkańców podczas 
ubiegłorocznego ZGCz, ADM „Mło-
dych” wycięła drzewa przy ul. Szarych 
Szeregów. mig

N a  k o l o r o w o
Początek roku to zazwyczaj okres, w którym ze względu na porę roku, nie 

przeprowadza się zbyt wielu prac remontowych.

Ostatnie wykończenia – os. „Młodych”
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na i sprawić, aby kosz na śmieci wró-
cił na swoje miejsce (żółty), bo obecnie 
stoi koło drzwi, a powinien wisieć ko-
ło krawężnika. Już nie wspomnę o od-
malowaniu parteru, ale tym zajmie się 
prawdopodobnie P. Lekston. 

Witold Daszkiewicz
ZARZĄD SSM: Pana zgłoszenie 

o konieczności naprawy zamka, 
zmiany lokalizacji kosza i malowa-
nia klatki schodowej przekazaliśmy 
do administracji.

O wniosku
Szanowny Pan redaktor Piotr Sowisło

Zapoznając się z odpowiedziami wo-
kół wniosku do Trybunału Konstytucyj-
nego a udzielonymi Panu Antoniemu 
Olczykowi, odnoszę wrażenie, że treść 
i forma odpowiedzi, mogą być dla ww. 
niewystarczające.

Wobec powyższego mam takie inten-
cje – moje spojrzenie na temat Ustawy 
(Ustawa z dnia 14. 06. 2007 o zmianie 
ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych i zmianie niektórych ustaw) po-
szerzy horyzont wiedzy tak Panu Ol-
czykowi, którego przy okazji serdecz-
nie pozdrawiam, jak i wnioskodaw-
com, którzy „ośmielili” się złożyć poda-
nia w celu wyodrębnienia i przekształ-
cenia mieszkania.

I tak w następującej kolejności.
Przedmiotowy wniosek do Trybuna-

łu, poza wnioskiem RPO, złożyli po-
słowie ugrupowań lewicowych, a ści-
śle posłowie SLD, zaś zwiastun takie-
go przedsięwzięcia został nam przed-
stawiony właśnie na łamach mojej ga-
zety, jaką jest MS.

Dla przypomnienia. Promotorem 
i sprawozdawcą w Trybunale miał zo-
stać pan poseł Ryszard Kalisz - tak to 
ten sam, który po incydencie w Char-
kowie z udziałem naszego, o zgrozo, 
prezydenta RP A. Kwaśniewskiego 
próbował wmówić opinii publicznej, że 
„kolybanie” z wieńcem to wynik kontu-
zji łękotki kolana pana Prezydenta!!!

Rekomendacja złożenia.
Być może przez telepatię zasugero-

wano wnioskodawcom złożenie wnio-
sku, ale prawdą jest, iż posłowie jako 
„dusza” narodu, sami od siebie zasy-
pani zastrzeżeniami tyczącymi powyż-
szej Ustawy mogli wykazać się inicja-
tywą – to oczywiste.

Oczywistym jest również, myślę, że 
Pan Redaktor mnie w tym utwierdzi, iż 
obywatele z czynnym prawem wybor-
czym, a takimi przecież są nasi spół-
dzielcy, we właściwym kwadracie przy-
szłych wyborów postawią „iksa”. (...)

W odniesieniu do referendum.
I bardzo dobrze, nareszcie, że nasz 

Zarząd SSM nie wyszedł przed orkie-
strę i nie przeprowadził zbytecznego 
referendum.

Za informacją „MS” 1/172/2007 (przy 
okazji proszę uaktualnić rok „MS” na 
jej „elewacji”), z której wynika, że do 
SSM wpłynęło 4135 wniosków o prze-
kształcenie mieszkań zaś ze starsze-
go „MS” wyczytałem, iż mieszkań wy-
kupionych starym systemem jest ok. 
500 – powyższe należy interpretować 
jako czytelny wynik „bezkosztowego” 
referendum.

Nawet gdyby stosunek jednych 
(4135) do drugich (500) byłby inny, czy 
zmieniłoby to wagę problemu?

Lekką przesadą jest stwierdzenie Pa-
na Redaktora, iż Ustawa wprowadza 
nieprawdopodobną ilość nowych pro-
blemów, z którymi muszą uporać się 
tak zespoły administracji, jak i Zarząd 
– czy słyszał Pan Redaktor o przypad-
kach abdykacji z powodu powyższych 
trudności?

W uzupełnieniu podam, że po wpro-
wadzeniu Ustawy uwłaszczonych zo-
stanie ok. miliona (ponad 980 tys.) 
spółdzielców. Przy okazji wypadałoby 
wyjaśnić różnicę pomiędzy ilością zło-
żonych wniosków (4135) a ilością eg-
zemplarzy Umów na ww. przekształ-
cenie (9000)

Tabela – stawka eksploatacyjna
za 1m/2

Gdyby nie „bezkosztowe” referen-
dum prawdopodobnie tabelka „MS” 2/
173/2007 miałaby inne wypełnienie. 
Co do powyższej tabelki i jej opisu 
mam wrażenie, że wkradła się pewna 
nieścisłość:

Wiersz nr 3 Energia elektryczna. 
Zmiana wartości współczynnika (z 0.16 
na 0.19) wynika chyba ze zmiany war-
tości opłat za pobraną energię, a nie 
ze zmiany zużycia energii elektrycz-

nej – przecież na klatkach i w piw-
nicach nie wymieniono źródeł ener-
gooszczędnych na zwykłe zżeracze 
energii (żarówki tradycyjne)

Szkoda, szanowny redaktorze, że we 
wspomnianej już tabeli nie wprowadził 
Pan rubryki o indeksie „7”, która wyra-
żałaby, poprzez transponowanie su-
chych współczynników na wartości wy-
rażone w złotówkach.

Mam nieodparte wrażenie, że czy-
telnik „MS”, w tym przy analizie wspo-
mnianej tabelki, może wyciągnąć błędny 
wniosek, jakoby to właśnie kominiarze 
lub fachowcy od deratyzacji mają wpływ 
na znaczącą zmianę ww. tabelki.

Szanowny łaskawco, dobrodzieju.
Czy przesadą, mając na względzie 

transparentność życia publicznego, by-
łoby wykazanie we wspomnianej już 
tabelce uposażeń naszego Zarządu 
SSM. Przecież i mnie, ale nie tylko, 
wiadomo, że wysokość uposażenia na-
szych przełożonych to wyraz prestiżu 
i szacunku właśnie nas, „podwładnych”

Dystans Zarządu do wniosku?
Satysfakcjonuje mnie, mam nadzieję 

że również Pana Antoniego Olczyka, 
dystans Zarządu do złożonego wnio-
sku do TK, bulwersuje mnie jednak 
zgoda Zarządu na tendencyjną po-
lemikę Redaktora „MS”, która świad-
czy dobitnie, po której stronie usado-
wiła się redakcja ze swoim szefem. 
Przecież bardzo czytelne są konota-
cje w zdaniach MS, a w szczególno-
ści: „politykierzy biorą się za ustawę 
o spółdzielczości”.

Nie do przyjęcia jest eksponowanie 
przez redakcję w „MS” ewentualnych ne-
gatywnych skutków wprowadzenia Usta-
wy. Przecież nie jest jeszcze przesądzo-
ne, że fundusz remontowy (poz. 2 i 3 wy-
szczególnienia) znacząco się obniży.

Spółdzielcy z grupy „4135” oraz po-
zostali, jak na razie nie są zwolnie-
ni z opłat remontowych „zaś spółdziel-
com z grupy „500” i ich opłatom re-
montowym redakcja „MS” wypowie-
działa się jedynie lakonicznie.

W podsumowaniu mojego zdania od-
rębnego zwracam uwagę, iż redak-
cja „MS” mało staranności przykłada 
do wyraźnego rozdzielenia ewentual-
nych kosztów związanych z Ustawą 
a kosztami obiektywnymi, np. związa-
nymi z ochroną środowiska.

ciąg dalszy ze str. 18

ciąg dalszy na str. 30

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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Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ TERMIN
1 2 3 4 5

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1
Władysława Reymonta 26, 28;
Karola Szymanowskiego 4-14

pomiary instalacji odgromowej 8 segm. II kw.

2 Władysława Reymonta 10-12, 14-20 remont instalacji odgromowej 6 segm.

VII ROBOTY INSTALACYJNE

1 Całe osiedle

zimna woda - wg potrzeb wymiana  
odcinków poziomu, pionu

I-IV kw.

ciepła woda – wg potrzeb wymiana 
odcinków j.w.

2 Władysława Reymonta 2 – SWC I
zastosowanie środka aquados  

do uzdatniania c.c.w.

3 Całe osiedle przegląd instalacji gazowej
703 

mieszk.

4 Marii Skłodowskiej-Curie 7-15 remont kanalizacji sanitarnej- wg potrzeb

5 Władysława Reymonta 28-30,38-40,50-52 legalizacja wodomierzy 190 szt.

VIII CENTRALNE OGRZEWANIE – REMONTY

1 Rozdzielacze c.o. według potrzeb wymiana zaworów, 
manometrów, termometrów

IX ROBOTY INŻYNIERYJNE

1 Karola Szymanowskiego 14 remont części parkingu II-III kw.

2 Marii Skłodowskiej-Curie 25, 35 wykonanie dodatkowych miejsc postojo-
wych według projektu

8 miejsc

3 Karola Szymanowskiego 9 naprawa nawierzchni parkingu

4 Władysława Reymonta 14- 20 likwidacja chodnika pod balkonami i wyko-
nanie nowych dojść z szerokiej alei (50%)

5 M. Skłodowskiej-Curie 5, 7-9; Reymonta 10 remont chodników

6
Władysława Reymonta 26, 28, 30, 46, 48, 50, 
54; Szymanowskiego 2; Marii Skłodowskiej-
-Curie 17-19, 21-23, 57, 59

remont dojść do budynku

7 Marii Skłodowskiej-Curie 61-67 oznakowanie poziome ulicy

8 Marii Skłodowskiej-Curie 69a, b, 77, 79a, b, 87a, b remont dojść do budynków

X DOMOFONY – REMONTY

1 Całe osiedle według potrzeb – wymiana kaset itp.

XI WENTYLACJA – REMONTY

1 Całe osiedle przeglądy instalacji wentylacyjnej
703 

mieszk.

XII ZIELEŃ + MAŁA ARCHITEKTURA

1 Całe osiedle
koszenie x 3, pielęgnacja żywopłotów, 

naprawa urządzeń placów zabaw

OSIEDLE „WĘZŁOWIEC”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ TERMIN
1 2 3 4 5

I ROBOTY DEKARSKIE

1 Władysława Jagiełły 2D, 9C, 35 B, C, 33A, B, C
remont pokrycia z zastosowaniem papy 

termozgrzewalnej i wentylacyjnej
2.560 m2 I-IV kw.

2 Grunwaldzka 3A, B, C, Jana Polaczka 8A, 2A j.w. I kw.

PLAN RZECZOWY ROBÓT REMONTOWO – KONSERWACYJNYCH NA 2008 R. ciąg dalszy ze str. 17
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1 2 3 4 5

I ROBOTY DEKARSKIE cd.

3
Władysława Jagiełły – Wymiennikownia;  
Garaże Wł. Jagiełły - GPZ Garaże

remont pokrycia dachowego  
papą termozgrzewalną

III-IV kw.

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1 II Etap Osiedla w/g wykazu z przeglądu
naprawa i konserwacja kominów na 

dachach budynków
114 szt. II-III kw.

2
I Etap Władysława Jagiełły 3, 7, 9, 11, 13, 35, 
37, 39, 41

montaż nowych skrzynek pocztowych  
na klatkach

144 szt. II-III kw.

3 Według zgłoszeń lokatorów naprawa i uszczelnienie balkonów 20 szt. II-III kw.

4 Jana Polaczka 4A, B, C
odnowienie elewacji (naprawa tynków, 

zabezpieczenie ścian, malowanie elewa-
cji, daszków i obróbki blacharskiej)

3 klatki II kw.

5 Grunwaldzka 3-5, 7
montaż nowych śmietników  

przy budynkach  
– zgodnie z Projektem Technicznym

2 szt. II kw.

6
Garaże Władysława Jagiełły 15 Garaże GPZ 
Garaże wymiennikownia

wymiana posadzek oraz naprawy ścian 
w garażach wg zgłoszeń najemców

II-III kw.

III ROBOTY MALARSKIE

1 Władysława Jagiełły 9A, B, C
malowanie klatek schod. wraz z piwnicami, 

pomieszczeniami maszynowni dźwigów 
i modernizacją wiatrołapów

3 klatki I-II kw.

2
Walerego Wróblewskiego 26A, B, C 28A, B 
30A, B strona wschodnia (od ulicy); Walerego 
Wróblewskiego 32 strona południowa (od ulicy)

malowanie elewacji frontowej od ulicy 
wraz z ustawieniem rusztowań,  

usuwaniem starej powłoki malarskiej, 
naprawą obrzeży balkonów  

oraz spoinowaniem styków płyt.

8 klatek
1370 m2 II kw.

3 Walerego Wróblewskiego 26-28
malowanie klatek wraz z piwnicami 

i modernizacją wiatrołapów
5 klatek III kw.

4 Władysława Jagiełły 3A, B, C
malowanie klatek, piwnic  

i pomieszczenia maszynowni  
oraz modernizacja wiatrołapów

3 klatki II kw.

IV ROBOTY STOLARSKIE

1 Według złożonych wniosków 
wymiana okien w mieszkaniach lokator-

skich (dopłaty)
500 szt. I-IV kw.

2
Budynki docieplane - ściany balkonowe Jagiełły 
11A-D, 9A-C, 3A-D; Grunwaldzka 4 A, B, C, D

demontaż okien piwnicznych i zastąpie-
nie ich luksferami

74 szt. II-III kw.

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1 Władysława Jagiełły 2A, B, C, D
wymiana drzwi z zastosowaniem profili 
aluminiowych w klatkach schodowych

4 szt. I kw.

2 Władysława Jagiełły 11, 9, 3; Grunwaldzka 4
remont skrzynek gazowych  

na zewnętrznych elewacjach
17 szt. II kw.

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1 Władysława Jagiełły 25, 33, 35, 37, 39, 41
wymiana słupów betonowych  

na słupy stalowe ocynk. oraz oprawy 
z żarówkami energooszczędnymi

14 szt. II-III kw.

2 Ii II Etap Osiedla przegląd i remont instalacji odgromowej 21 bud. I-IV kw.

VII DŹWIGI-KONSERWACJA

1 Całe osiedle
konserwacja i remont dźwigów  

osobowych zgodnie z harmonogramem
41 dźwi-

gów
I-IV kw.

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1 Władysława Jagiełły 37A, B, 25 A, B, C wymiana pionów ciepłej i zimnej wody 
wraz z wym. wodomierzy

17 pionów III kw.

2 Grunwaldzka 5A, B, C, D, E, F 17 pionów I-III kw.
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Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ TERMIN
1 2 3 4 5

3 Całe Osiedle Polaczka 2-8
obsługa systemów uzdatniania 

ciepłej wody  
- środek Aquados PHB 20 (6000 kg)

11 stacji I- IV kw.

4
Władysława Jagiełły 33D, E, 39D, E;  
Grunwaldzka 2 C, D, 4A, B

remont suchych pionów w klatkach  
celem przystosowania  

do zaleceń Straży Pożarnej
8 klatek II-III kw.

IX CENTRALNE OGRZEWANIE – KONSERWACJA I REMONTY

1 Całe osiedle konserwacja instalacji C.O.
1800 

mieszk.
I-IV kw.

X SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

1 Całe osiedle
przeglądy wentylacji 

i próby szczelności gazu
1.800 

mieszk.
I-IV kw.

XI ROBOTY INŻYNIERYJNE

1
Władysława Jagiełły 7D. 
Wniosek lokatorów z września 2006

powiększenie placu manewrowego  
wraz z utworzeniem dodatkowych  

miejsc parkingowych
500 m2 II kw.

2
Skwer pomiędzy Grunwaldzką 14  
i Wł. Jagiełły 7

wykonanie projektu związanego z rewita-
lizacją terenu na I Etapie Osiedla

-

3 Według potrzeb
cząstkowy remont dróg osiedlowych 

z zastosowaniem asfaltu
600 m2 I-IV kw.

XII DOMOFONY – KONSERWACJA

1 Całe osiedle
konserwacja i remonty  
instalacji domofonowej

1.800 
mieszk.

I-IV kw.

XIII WENTYLACJA – KONSERWACJA

1 Władysława Jagiełły 1A, B, C oraz 3A, B, C, D konserwacja wentylacji mechanicznej 2 budynki I-IV kw.

XIV ZIELEŃ + MAŁA ARCHITEKTURA (Place zabaw)

1 Całe osiedle
koszenie trawy, nasadzenie nowych 
drzew i krzewów, przycinka drzew,  

obsadzanie klombów. 

90 tys. 
m2 I-IV kw.

2 Place Zabaw
wyposażenie placów zabaw w nowe 

urządzenia zabawowe posiadające atesty
10 szt.

XV LEGALIZACJA WODOMIERZY

1 Władysława Jagiełły 25, 27, 29, 41 wymiana wodomierzy (robocizna) 748 szt. I-IV kw.

XVI WYMIANA PODZIELNIKÓW

1
Władysława Jagiełły 1, 3, 7, 9, 11, 13;  
Grunwaldzka 2, 3, 7, 9
50% kosztów z Funduszu Remontowego

wymiana podzielników na elektroniczne
1.596 szt.
848 szt.

II-III kw.

PLAN RZECZOWY ROBÓT REMONTOWO – KONSERWACYJNYCH NA 2008 R. ciąg dalszy ze str. 25

Od 1 marca jak informuje Rejonowe 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji w Katowicach SA, zgodnie 
z uchwałą nr 178 Rady Miasta Siemia-
nowice Śląskie, zmianie ulegają staw-
ki opłat za dostarczoną do naszych 
mieszkań wodę zimną i odprowadze-
nie ścieków.

Cena dostawy wody wzrosła o 9 gr/m3 
i wynosi brutto:

- 4,35 zł/m3 (było 4,26),
a cena ścieków rośnie o 7 gr/m3 i wy-

nosi brutto:
- 3,12 zł/m3 (było 3,05 zł/m3)

Tym samym za 1 m3 zużytej wody 
zapłacimy łącznie: 7,47 zł/m3 + opłata 
abonamentowa.

Wraz ze zmianą cen wody i ście-
ków rośnie stawka opłaty abonamen-
towej dla odbiorców wszystkich grup. 

Zmiana ceny wody zimnej automatycz-
nie powoduje wzrost kosztów zużycia 
wody ciepłej o kwotę dostarczonej do 
podgrzania zimnej H2O.

Jak się dowiedzieliśmy wprowadzo-
ne nowe stawki nie spowodują w SSM 
dodatkowych odczytów wody i zmia-
ny ustalonej comiesięcznej zaliczki, 
gdyż zgodnie z obowiązującym regula-
minem rozliczania wysokość podwyżki 
dostawy wody i odprowadzenia ście-
ków nieprzekroczyła 10%

Woda: 4,35 zł/m3, ścieki: 3,12 zł/m3
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Ba, nawet niesmacznym jest wkleja-
nie zdjęcia naszych budowli, które wg 
redaktora i zespołu „MS” ulegną roz-
waleniu wzdłuż linii vertikalnej (a dla-
czego nie horyzontalnej?) po wpro-
wadzeniu Ustawy z dn. 14. 06. 2007. 
Z poważaniem

Zenon Moj ul. Wróblewskiego
Od autora: Szanowny Panie. Pa-

na wyjaśnienie i „zdanie odrębne” ni-
czego nowego nie wnoszą do deba-
ty o ustawie, a szczególnie do wnio-
sku skierowanego do Trybunału Kon-
stytucyjnego. Przez długi czas za-
stanawiałem się, co począć z Pa-
na listem, gdyż skupia się Pan jedy-
nie na art. 12 ustawy, tj. na wyodręb-
nieniach i sugeruje, siląc się na żar-
tobliwość, iż wniosek jest przeciw-
ko temu zapisowi i przeciw mieszkań-
com – kilkakrotnie jest to powtarzane 
– którzy: „ośmielili” się złożyć poda-
nia w celu wyodrębnienia i przekształ-
cenia mieszkania. A przecież żad-
na śmiałość nie była do tego potrzeb-
na. Czemu więc mają służyć sarka-
styczne sformułowania o posłach le-
wicy, w tym o osobach, które z wnio-
skiem nie mają nic wspólnego, bo już 
ich nie ma w obecnym Sejmie? Nie 
wiem, a nie wiem tym bardziej, że 
akurat ten, artykuł będący motywem 
przewodnim Pana uwag nie jest za-
skarżany. Dywagacje moralne, czy 
w związku z tym posłowie z lewicy 
mogli składać wniosek, czy są hipo-
krytami są bez znaczenia i ze wzglę-
du na objętość bieżącego wydania 
list skrócono, gdyż niczego ta część 
nie wyjaśniała i z żadnym zapisem 
we wniosku nie polemizowała. Zazna-
czam, że identycznie bym postąpił 
gdyby wnioskodawcami byli posłowie 
spod innych barw. Dodatkowo wy-
jaśniam, że w podanym przez Pana 
źródle tj. Dziennik z 15. 06. 2006 r. nie 
znalazłem materiału, z którego za-
czerpnął Pan dane. Przypomnę tylko, 
że 15 czerwca tamtego roku to było 
Boże Ciało. W takich debatach liczą 
się względy prawne i te będzie Trybu-
nał rozpatrywał. Szkoda, że skupił się 
Pan wyłącznie na tym niezaskarża-
nym artykule, a nie odniósł do pozo-
stałych zapisów.

Sądzę, że nie zauważył Pan, iż 
„MS” jest tytułem zdecydowanie stro-
niącym od polityki, od opowiadania 
się za jakąkolwiek opcją polityczną 
i to zarówno ogólnopolską, jak i lokal-

ną znajdującą się na lewo, pośrod-
ku czy na prawo naszej sceny poli-
tycznej. Czynimy to świadomie, bo 
wiemy, że w tak dużej zbiorowości 
wpuszczenie polityki na łamy byłoby 
samobójstwem i zamiast pisać o spół-
dzielczych problemach i sprawach, 
zajmowalibyśmy się „młóceniem” po-
lityki. Jak Pan zapewne zauważył, 
w ani jednej publikacji nie piszemy 
o partiach stojących za takimi czy in-
nymi rozwiązaniami, a staramy się 

odnosić do meritum. Informuję Pana, 
że nie miałoby dla mnie najmniejsze-
go znaczenia napisanie, że to posło-
wie prawicy skarżą ustawowe zapisy, 
gdyby je skarżyli i ta odpowiedź była-
by identyczna. Ma Pan rację, pisząc, 
o krzyżyku w odpowiednim miejscu 
podczas wyborów, ale proszę pamię-
tać, że mieszkań spółdzielczych jest 
ok. 3,5 miliona, a z mocy ustawy na 
dogodnych warunkach wyodrębnia 
się 980 tysięcy. Która liczba, to pyta-
nie retoryczne, jest wyższa?

Szanowny Panie, pisać o czyjejś hi-
pokryzji należy ostrożnie, bo niechcą-
cy samemu można stać się hipokrytą 
– nie będę tego rozwijał, bo objętość 
odpowiedzi bardzo by wzrosła.

Cieszy mnie, że przychylnie odniósł 
się Pan do faktu, iż Zarząd nie prze-
prowadzał referendum, ale jednocze-
śnie martwi, czy to aby nie wrodzo-
na, a widać potrzebna Panu propa-
ganda sukcesu, nie kryje się za tym 
stwierdzeniem, bo w innym miejscu 
pisze Pan, jak gdyby nigdy nic: bul-
wersuje mnie jednak zgoda Zarzą-
du na tendencyjną polemikę Redak-
tora „MS”, a nieco dalej: Nie do przy-
jęcia jest eksponowanie przez redak-
cję w „MS” ewentualnych negatyw-
nych skutków wprowadzenia Ustawy. 
Czy te zdania mam rozumieć tak, że 
o ustawie wolno mi pisać wyłącznie 
dobrze lub wcale, że mam nie poka-
zywać zamieszkałym zagrożeń, o któ-
rych specjaliści trąbią, lecz odbywa 
się to na łamach mniej dostępnych ty-
tułów, że otrzymuję specjalną zgodę 
Zarządu? Otóż, to mi coś przypomina 
coś, co przeżyliśmy i czego już ponoć 
nie chcemy, a tu proszę - uśmiech 
na twarzy, żartobliwe sformułowania, 
a piórka nastroszone, zaś w zanadrzu 

cenzura. To może umówmy się za-
raz, że od dziś wszyscy znowu piszą 
wyłącznie dobrze – może być? Tylko 
za jakiś czas proszę się nie dziwić, 
że jednak coś w ustawie jest źle i nie 
mówić, że szkoda, że nikt nie wska-
zywał zagrożeń.

No cóż wszystkiemu zawsze winni 
są dziennikarze, bo albo piszą, albo 
na odwrót nie piszą.

Szanowny Panie, jeżeli chodzi 
o stronę, po której usadowiła się re-
dakcja ze swoim szefem, mogę wy-
jaśnić: w redakcji szefem jest piszący 
te słowa, i zawsze byłem po stronie 
zdrowego rozsądku, co też w rozmo-
wach i pisaniu proponuję innym.

Nie wiem, skąd Pan wziął zdanie 
o politykierach. Kilka osób przeglą-
dało ostatnie roczniki „MS” i takiego 
sformułowania nie znalazło. Zapew-
niam, że szukano, by znaleźć. No, 
ale jeżeli gdzieś się przeoczyło, to 
wyjaśniam – politykierem będzie dla 
mnie każdy, kto świadomie wprowa-
dza prawne rozwiązania lub mami in-
nych takimi rozwiązaniami, które na-
potykają na sprzeciw specjalistów, 
a w chwili, gdy brakuje argumentów, 
wyjaśnia, że w wyniku zapisu ustawo-
wego ktoś ma (miał) pecha, czyli od-
wołuje się do losowego zdarzenia, 
bo pech to niepomyślny, niezależ-
ny od naszej woli zbieg okoliczności 
– jego odwrotnością jest szczęście. 
Trudno mówić o pechu, gdy dziesiąt-
ki głów miesiącami tworzy nowe ure-
gulowania prawne, uregulowania, któ-
re w następstwie dotkną miliony ludzi. 
Można mówić o błędzie, o przeocze-
niu, ale nie o pechu. Nie do przyjęcia 
są też z tych samych względów wy-
jaśnienia polityków, iż Trybunał musi 
mieć co robić i dlatego tworzone jest 
takie prawo. Mogę Pana zapewnić, że 
częste zdania o psuciu prawa, two-
rzeniu złego prawa przez nasz parla-
ment nie są z mojej inspiracji rozpo-
wszechniane.

Teraz krótko o innych sprawach. 
Nie bardzo wiem, o co chodzi ze 
współczynnikami, bo wartości podane 
w tabelce o zmianie stawki eksploata-
cyjnej podane są w zł/m2. Podobnie 
rzecz ma się z rozdzieleniem ewentu-
alnych kosztów związanych z Ustawą 
i kosztów obiektywnych, np. związa-
nych z ochroną środowiska? Kwestia 
płac Zarządu była wielokrotnie wyja-
śniana. Nie ma związku ilość proble-

ciąg dalszy na str. 32

ciąg dalszy ze str. 23
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mów z abdykacją Zarządu. Była to tyl-
ko informacja, za którą kryją się nowe 
zadania – czy słusznie wprowadzane, 
wielu ma wątpliwości, bo ich efektem 
jest głównie wzrost ilości papierów.

Ze smakiem, jak i z gustami się nie 
dyskutuje. Nie wiem, czy zdjęcie mo-
że być smaczne, ale przypisał mu 
Pan symbolikę, o której nikt nie po-
myślał i oczywiście mogło być rozdar-
te horyzontalnie. Podkreślam - symbo-
lizuje rozdarcie, a nie rozwalenie do-
mu, bo właśnie takie rozdarcie, po-
dzielenie wśród mieszkańców stopnio-
wo występuje i nasila się. Już uczest-
niczyłem w kilkunastu rozmowach bar-
dzo delikatnie mówiąc sfrustrowa-
nych ustawowymi zapisami mieszkań-
ców, w tym tych, którzy przekształ-
cają mieszkania. O tym również mó-
wili specjaliści i o tym też napisano 
w skardze do Trybunału. Dziękuję za 
zwrócenie uwagi na brak zmiany ro-
ku w winiecie tytułowej. Jestem zobo-
wiązany. Cieszę się także, że napisał 
Pan: moja gazeta.

I na koniec – pamiętajmy wszyscy, 
że obśmiewając innych, łatwo można 
samemu się ośmieszyć, a wtedy do 
śmiechu już nie jest.

Z uszanowaniem Piotr Sowisło

Parkuj przyzwoicie
Witam!

Piszę do Państwa w sprawie pro-
blemu parkowania samochodów przy 
ul. Jagiełły 29. W związku z likwidacją 
parkingu strzeżonego na ulicy Jagieł-
ły (obok bloków 33-35), powstał pro-
blem z wolnymi miejscami parkingo-
wymi dla mieszkańców mojego bloku! 
Sprawa jest o tyle poważna, gdyż za-
parkowanie samochodu pod własnym 
blokiem w godzinach wieczornych gra-
niczy z cudem. Nic w tym dziwnego, 
ponieważ byli użytkownicy parkingu 
strzeżonego też muszą gdzieś pozo-
stawiać własne samochody (mają do 
tego prawo). Problem byłby w jakimś 
stopniu rozwiązany, gdyby wyznaczo-
ne linie na miejsca parkingowe były re-
spektowane, natomiast jest całkowi-
cie inaczej. Niejednokrotnie można za-
uważyć stojący samochód na dwóch 
miejscach parkingowych. Zadaję pyta-
nie, po co są wyznaczone linie?? Może 
warto byłoby postawić na parkingu sto-

sowny znak z oznaczeniem sposobu 
parkowania?? Proszę o interwencję.

P. F. – imię i nazwisko do wiad. red.
ZARZĄD SSM: W pełni podzielamy 

Pana pogląd, iż niejednokrotnie do-
tkliwie odczuwalny brak miejsc par-
kingowych można by złagodzić, gdy-
by kierowcy racjonalnie parkowali, 

gdyby dostosowali się do specjalnie 
już wytyczonych linii oznaczających 
miejsca postojowe. Niestety, z kul-
turą parkowania – i nie tylko – jakże 
często jesteśmy na bakier. Efekt - je-
den pojazd na dwóch miejscach. Nie 
sądzimy, by postawienie dodatkowe-
go znaku zmieniło takie zachowania. 
Smutne, ale prawdziwe.

7 pytań
Pan Stanisław Kowarczyk

Prezes Zarządu
Szanowny Panie

W dniu 22. 08. 2007 złożyliśmy wnio-
sek o przeniesienie spółdzielczego 
własnościowego prawa w prawo od-
rębnej własności lokalu. Na począt-
ku stycznia spółdzielnia skontaktowa-
ła się ze mną telefonicznie i przeka-
zano mi wiadomość, że w dniu 22. 02. 
2008 mamy zgłosić się do kancelarii 
notarialnej w Będzinie. Rozmowa była 
uzupełniona o informacje, jakie działa-
nia należy w związku z tym poczynić. 
W dniu 8. 02. 2008 uzyskałem infor-
mację telefoniczną od osoby trzeciej, 
że Państwo wydzwaniają do obcych 
osób i przekazują wiadomości o czyn-
nościach notarialnych ze skierowa-
ną do nich prośbą, aby poinformowa-
li o wzroście opłaty.

W ślad za tym usiłowałem uzyskać ja-
kąś informację w dyrekcji SSM. Kiedy 
udało mi się dodzwonić do działu człon-
kowskiego, pani która odebrała telefon 
(nie przedstawiła się), odesłała mnie 
pod inny numer. Tu kolejna pani (nie 
przedstawiła się) potwierdziła, że takie 
telefony mają miejsce, jednak nie umia-
ła wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje, 
i odesłała mnie do Pani Sobek. Po kilku 
minutach oczekiwania (czas potrzebny 
na uzgodnienie stanowiska) telefon ode-
brała pani, która od razu wiedziała, w ja-

kiej sprawie dzwonię, stwierdziła, że nie 
jest Panią Sobek (również nie przedsta-
wiła się) i używając stwierdzenia „szefo-
wa kazała, szefowa zrobiła” itp. stwier-
dziła, że tak się dzieje w SSM, że infor-
macje podaje się telefonicznie przez są-
siada, można powiedzieć na zasadzie 
„jedna pani, drugiej pani”. Moja rozmów-
czyni wyraziła zdziwienie i oburzenie, że 
w ogóle usiłuję się dowiedzieć, czy ta-
kie zdarzenie miało miejsce i uznała, że 
jest to jak najbardziej poprawna forma 
informacji, sama podwyżka nie jest pod-
wyżką, tylko uzupełnieniem poprzed-
niej błędnej informacji. Przyznała jed-
nak, że w międzyczasie nastąpiła zmia-
na opłat. Można więc odnieść wraże-
nie, że przeciąganie czynności w cza-
sie skutkuje wzrostem kosztów, które ze 
spokojem przenoszą Państwo na zain-
teresowanych i unikając zbędnego tłu-
maczenia się, wymyślili sposób informo-
wania „na sąsiada”. W moim przypadku 
dowiedziałem się, że taki sposób infor-
macji związany był z tym, że nie było ni-
kogo w domu. Nasuwa się pytanie, czy 
pracownicy spółdzielni nie umieją od-
różnić numeru telefonu stacjonarnego 
od komórkowego i czy trzeba być w do-
mu, żeby odebrać telefon komórkowy? 
Państwu został udostępniony numer te-
lefonu komórkowego, na który poprzed-
nio dzwoniono. Na moje stwierdzenie, 
że jest jeszcze odpowiednio dużo cza-
su i należało wysłać informację pisem-
ną, Pani oświadczyła, że spółdzielnia 
nie będzie wysyłać pism, a jak mi się nie 
podoba, to mogę złożyć skargę.

W związku z tym składam stanowczy 
protest i zadaję pytanie?

1. W oparciu, o jakie przepisy można 
przekazywać informacje urzędowe te-
lefonicznie niepotwierdzone pisemnie 
tak, aby miały moc prawną?

2. Na jakiej podstawie przekazują 
Państwo informacje prywatne osobom 
trzecim i czy takie informacje należy 
traktować poważnie?

3. Dlaczego informacje spółdzielnia 
– lokator nie są przekazywane w for-
mie pisemnej?

4. Jak to się dzieje, że w przypad-
ku podwyżki czynszów nawet dwukrot-
nie w ciągu tygodnia pracownik spół-
dzielni potrafi znaleźć lokatora i do-
starczyć odpowiednie pismo za pokwi-
towaniem?

ciąg dalszy ze str. 30

ciąg dalszy na str. 34

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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5. Dlaczego pracownicy spółdzielni 
nie mają nawyku przedstawiania się 
w trakcie rozmowy telefonicznej, a sa-
mą rozmowę traktują jako zło koniecz-
ne i odsyłają dalej?

6. Dlaczego zmieniono opłatę za 
usługi notarialne? (tłumaczenie, że po-
przednio źle poinformowano, nie prze-
konuje) – załącznik fragment www.
prawo.monej.pl

7. Dlaczego na stronie www.ssm.
siemianowice.com nie można uzyskać 
podstawowych danych o numerach te-
lefonów dyrekcji SSM?

Jako lokator odnoszę wrażenie, że 
w SSM proces przekształcania miesz-
kań traktuje się jako zagrożenie jej eg-
zystencji i swoimi działaniami stara się 
maksymalnie utrudnić to zjawisko. Wy-
dzielanie nieruchomości wielobudyn-
kowych, przedłużanie procedury prze-
kształcania mieszkań, sposób infor-
mowania, arogancja pracowników to 
swego rodzaju demonstracja siły wo-
bec lokatora. Od czasu zmian ustrojo-
wych minęło wiele czasu, można po-
wiedzieć wyrosło nowe pokolenie, tyl-
ko spółdzielnie mieszkaniowe okopa-
ły się na swoich pozycjach i starają się 
tego nie zauważać, a wszelkie zmia-
ny ustaw i przepisów traktują jako za-
mach na swobodę działania w starym 
stylu. Załącznik – fragment www.pra-
wo.monej.pl

Nie jest poprawnie naliczona.
W art. 17 (14) ust. 3 ustawy o napi-

sano, że „wynagrodzenie notariusza 
za ogół czynności notarialnych doko-
nanych przy zawieraniu umowy, o któ-
rej mowa w ust. 1, wynosi 1/4 mini-
malnego wynagrodzenia za pracę...”. 
Wynagrodzenie notariusza powinno 
zatem wynosić 234 zł i niektórzy no-
tariusze na tym poprzestają. Nieste-
ty, w wielu kancelariach pobiera się 
dodatkowo wynagrodzenie za wypisy 
(zwykle 5 szt.) w kwocie często nawet 
do 300 zł. Otrzymałem opinię z biura 
Rzecznika Praw Obywatelskich, która 
w swej treści zawiera również opinie 
Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra 
Transportu i Budownictwa. Wszyscy 
potwierdzają, że nie ma podstaw do 
pobierania dodatkowej opłaty za wypi-
sy. Radzą skierowanie sprawy do są-
du lub wybór innego notariusza. I tu 
zaczynają się schody – nie znalazłem 
w moim mieście „innego” notariusza.

U notariusza powinno się zapłacić 
ok. 545 zł, w tym:

  60 zł - założenie księgi wieczystej,
200 zł - wpis do księgi,
234 zł - opłata notarialna (w tym wypisy),
  51 zł - VAT od wynagrodzenia nota-
riusza.

Z poważaniem T. K. ul. M. C. Skło-
dowskiej – dane do wiad. red.

ZARZĄD SSM: Do SSM od mo-
mentu podpisania ustawy z 14. 
06. 2007 r. wpłynęły 4234 wnio-
ski o przeniesienie prawa odręb-
nej własności – w tym 426 z osiedla 
„Bańgów”. Spółdzielnia niezwłocz-
nie też po wejściu ustawy w życie 
podjęła przygotowania, aby spro-
stać nałożonym przez ustawodaw-
cę wymaganiom. Osiedle „Bań-
gów” posiadało uregulowany stan 
prawny gruntów i 26. 02. 2004 r. Za-
rząd SSM podjął uchwałę określa-
jącą przedmiot odrębnej własności 
i wyłożył ją w trybie ustawowym do 
wglądu oraz powiadomił mieszkań-
ców o podjęciu uchwały i jej wyło-
żeniu. Uchwała ta po wyczerpaniu 
ustawowych rygorów terminowych 
(było to cztery lata temu) się upra-
womocniła.

Mając na uwadze 3 miesięczny ter-
min zakreślony w ustawie dnia 10 
września 2007 r. w oparciu o wspo-
mnianą uchwałę SSM przystąpiła do 
zawarcia pierwszego aktu notarial-
nego na tej nieruchomości. Bieg ko-
lejnych wydarzeń, postanowienie są-
du rejonowego w Siemianowicach Śl., 
a w jego następstwie apelacja do Są-
du Okręgowego zostały szeroko opi-
sane na łamach miesięcznika „Moja 
Spółdzielnia” m.in. w numerze listopa-
dowym z 2007 r. oraz w skierowanym 
do Państwa piśmie z dnia 18. 10. 2007 
roku. W ostatnim zdaniu, tego pisma, 
poinformowaliśmy Państwa, że o ter-
minie miejscu i czasie spisania aktu 
notarialnego będziemy zawiadamia-
li Państwa telefonicznie – nie ma obo-
wiązku przekazywania takiej informa-
cji na piśmie, tym bardziej, że często 
w ostatniej chwili ktoś, z jakichś tam 
powodów rezygnuje z przybycia do 
notariusza, więc nie chcąc, by termin 
przepadł, pracownicy telefonują do in-
nych spółdzielców z pytaniem o możli-
wość przybycia. Sądzimy, że takie po-
stępowanie jest jak najbardziej zasad-

ne i trudno dopatrywać się w tym przy-
padku uchybień lub złej woli.

Wpływające do SSM akty notarial-
ne z zestawieniem kosztów nota-
rialnych oraz liczne telefony człon-
ków z pytaniami o koszty zawar-
cia aktu notarialnego spowodowa-
ły, że podjęliśmy działania mają-
ce na celu uprzedzenie członków 
o rzeczywistych kosztach ponoszo-
nych w kancelarii notarialnej. Uwa-
żamy, że informacja zawierająca je-
dynie koszt aktu w niczym nie na-
rusza prywatności członka. Wszyst-
kie informacje dotyczące indywidu-
alnych ustaleń: termin, miejsce, go-
dzina były przekazywane wyłącznie 
do wiadomości członka. Tylko in-
formacja zawierająca koszt została 
podana sąsiadowi i jeżeli naruszyło 
to Państwa prywatność, to przepra-
szamy. Odnosząc się do kosztów 
notarialnych, wyjaśniamy, że SSM 
nie ustala ich wysokości.

Za sposób prowadzonej rozmowy 
przez pracownika działu członkowskie-
go, również przepraszamy, ale prosi-
my w tym miejscu o uwzględnienie in-
formacji umieszczonej na początku od-
powiedzi. Do SSM codziennie telefo-
nuje po kilkadziesiąt, a nawet kilkaset 
osób, wpływają pisma o różnej treści, 
nie zawsze miłe, bo nie sposób zado-
wolić wszystkich członków Spółdziel-
ni. Podaje Pan w piśmie konkretną da-
tę, 8 lutego, z kalendarza wynika, że 
był to piątek i koniec tygodnia, proszę 
zrozumieć, że czasami pracownik na 
prawdę bywa – jest zmęczony.

Wszyscy pracownicy działu człon-
kowskiego zostali pouczeni o za-
sadach i kulturze prowadzenia roz-
mów telefonicznych.

Na internetowej stronie Spółdziel-
ni, po prawej, jest zamieszczony 
(od początku funkcjonowania stro-
ny) link z numerami telefonów. Po-
nadto, od kilkunastu lat numery te 
podawane są co miesiąc na łamach 
gazety „Moja Spółdzielnia”

Koty
Publikacja e-maila Czytelnika o cią-

gnącym się problemie z kotami i podję-
tych działaniach przy jego rozwiązaniu 
spowodowała, że poczta elektroniczna 
dostarczyła nam kolejne listy. Pan Mi-
chał Tabaka dziękuje administracji za 
szybką i efektywną reakcję. W następ-
nych pismach dwie Czytelniczki odnio-

ciąg dalszy na str. 36

ciąg dalszy ze str. 32
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Strefa Rozrywki „RENOMA” staje 
się jednym z najpopularniej-

szych miejsc w naszym mieście. Tu 
wypada chodzić i miło z przyjaciół-
mi spędzać wolny czas.

Wybierając się do „RENOMY” w go-
dzinach wieczornych należy pamiętać, 
aby wcześniej zarezerwować tor, gdyż 
chętnych do gry jest wtedy sporo. 

Kto lubi pograć w bowling, może 
spróbować swoich sił w kolejnej edycji 
Coca Cola ATB. Do końca rozgrywek 

pozostało jeszcze kilka gier i można 
jeszcze sprawić niespodziankę najlep-
szym. Po ostatnich zawodach w klasy-
fikacji generalnej nie zaszły większe 
zmiany. 23 lutego najlepszym okazał 
się: Jerzy Nowicki, rekordzista toru 
i w czterech grach zdobył 171 pkt. Ko-
lejne miejsca zajęli: 2. Andrzej Kulka 

163 pkt., 3. Wojciech Klinowski 162 
pkt., 4. Aleksander Kulka 154 pkt., 5. 
Mariusz Kudela 154 pkt., 6. Bogdan 
Kantyka 153 pkt.

Klasyfikacja po dotychczas rozegra-
nych turniejach wygląda następująco: 
- Krzysztof Gladysz – 3442 pkt.
- Andrzej Kulka – 3332 pkt.
- Wojciech Klinowski – 3181 pkt.
- Aleksander Kulka – 3100 pkt.
- Dariusz Muc – 2516 pkt.
- Mariusz Łazowski – 2370 pkt. mig

„Renoma”  
na topie
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sły się do problemu i negatywnie oceni-
ły Czytelnika oraz jego wsparte regula-
minami starania o poprawienie warun-
ków bytowania. Jedna z pań zarzuciła 
redakcji zachęcanie do: „okrucieństwa 
w stosunku do zwierząt (co jest karane 
prawnie - też znam odpowiednie usta-
wy)” Poproszona o dookreślenie zarzu-
tu napisała, że aktem okrucieństwa jest 
uniemożliwianie kotom przetrwania zi-
my poprzez nieudostępnianie im piwnic 
lub innych ciepłych pomieszczeń a tak-
że, co uczynił pan redaktor, apel o „za-
przestanie dokarmiania tych czworono-
gów”, co w zimie łączy się praktycznie 
ze skazaniem ich na śmierć głodową.

Szanowna Pani, pragniemy zauwa-
żyć, że nie był to apel redakcyjny, 
a nawet gdyby był, to prosimy o chłod-
ną i spokojną refleksję oraz odpowie-
dzenie sobie, kto jest okrutny - ape-
lujący o powściągliwość w dokarmia-
niu czy człowiek, który swego cza-
su kota udomowił, a następnie pozba-
wił go dachu nad głową, jedzenia etc. 
i skazał na ponowne zdziczenie? Re-
dakcja i piszący te słowa osobiście nie 
mają nic przeciwko: psom, kotom, pta-
kom, płazom, gadom, owadom itd., ale 
z zastrzeżeniem, że człowiek decydu-
jący się na ich posiadanie jest za nie 
odpowiedzialny. Nikt nie ma nic prze-
ciwko temu, by zabrać te zwierzęta do 
mieszkania, zapewnić im opiekę we-
terynaryjną, karmić etc. Opinie specja-
listów wyraźnie wskazują, że dokar-
miać dzikie zwierzęta należy wyłącznie 
w ostateczności, w przypadkach eks-
tremalnych warunków zimowych, a ta-
kich nie mieliśmy. Ba, zwierzęta dokar-
miane są także latem i stopniowo od-
ucza się je samodzielnego funkcjono-
wania w środowisku. W skrajnych przy-
padkach zwierzęta – a one też idą na 
łatwiznę – zaprzestają polowań i szu-
kania pożywienia, bo i tak je dostaną. 
Tym samym, główny atrybut kota dzi-
kiego, tak chętnie podnoszony, tj. jego 
łowność, z biegiem czasu staje się ilu-
zoryczny. Informujemy też, by rozwiać 
obawę, że koty nie zostały pogrze-
bane żywcem. Postulat jednej z Pań 
o wydzieleniu pomieszczeń dla kotów 
i sprzątaniu ich za pieniądze zamiesz-
kałych przekazaliśmy.

Szanowni Czytelnicy, od lat na ła-
mach „MS” zabiegamy o wzajemne po-
szanowanie się mieszkańców, two-
rzenie prawidłowych relacji międzysą-
siedzkich, tolerancję nie tylko w sto-

sunku do zwierząt, prowadzenie de-
bat na łamach „MS” oraz w rozmo-
wach bezpośrednich bez zacietrzewie-

nia, bez używania argumentów ad per-
sonam, które są sprzeczne z zasadami 
dyskusji. Mamy przy tym świadomość, 
że poirytowany człowiek odnosi się 
emocjonalnie do zagadnienia, a emo-
cje nie idą w parze z rozsądkiem. Ma-
my też świadomość, że w tak ogromnej 
masie zamieszkałych są zadeklarowa-
ni zwolennicy, jak i przeciwnicy zwie-
rząt o tak ugruntowanych racjach, że 
znalezienie złotego środka jest w zasa-
dzie niemożliwe. Zarówno jednak jed-
nych, jak i drugich łączy wspólny dach. 
Uważamy, że każda publikacja powin-
na wnosić do naszego życia, zachowa-
nia, element refleksji i dlatego nie ucie-
kamy od tych zagadnień, bo wymiana 
takich poglądów pozwala na inne spoj-
rzenie, a często na weryfikację zapa-
trywań. Temu celowi służą też publika-
cje o zwierzętach i naszym, mieszkań-
ców stosunku do nich, a raczej naszym 
stosunku do siebie nawzajem.

Piotr Sowisło

Kilka wyjaśnień
W związku z „wywołaniem mnie do 

tablicy” w styczniowym numerze „Mo-
jej Spółdzielni” w artykule pt. Więcej 
światła, chciałbym się odnieść do kil-
ku kwestii.

Szanowni Mieszkańcy osiedla 
„Michałkowice”

Oświetlenie opisanego w artykule te-
renu będzie wykonane już w najbliż-
szym czasie. Nie będą to jednak lam-
py parkowe zamontowane na super-
markecie „Ellea”, ale oświetlenie zain-
stalowane na budynku ośrodka zdro-
wia przy ul. Kościelnej. „Ellea” jest pla-
cówką handlową i jej właściciel nie wy-
raża zgody na taką inwestycję na jego 
obiekcie i obciążenie go kosztami ener-
gii elektrycznej. Jak tylko pozwolą na 
to warunki atmosferyczne, na parkin-
gu będzie namalowana koperta umoż-
liwiająca wjazd pojazdom uprzywilejo-
wanym do budynku przy ul. Kościel-
nej 34. Natomiast sprawa postawienia 
ławek jest kwestią sporną, gdyż miesz-
kańcy w tym przypadku mają różne opi-
nie. W związku z tym proponuję zgłosić 
się do ADM „Michałkowice” i wskazać 

miejsce zamontowania nowych ławek. 
Kolejny problem dotyczy obudowy 

kontenera i również budzi kontrower-
sje. Chodzi o tzw. grupę zawodowych 
zbieraczy złomu i innych odpadów, 
którym ta dodatkowa osłona w postaci 
muru umożliwi bardziej swobodny do-
stęp do pojemników, co chyba nie jest 
rzeczą pożądaną. Problem ten był już 
poruszany na posiedzeniu RO „Michał-
kowice” i do niej należy ostateczne za-
jęcie stanowiska w tej sprawie. 

Ponadto, chciałbym powrócić do 
ostatniego zdania zawartego w tym 
artykule: „Myślę, że pan radny Wajda 
mógłby się włączyć w akcję podnie-
sienia estetyki naszego osiedla”. Nie 
wiem, co Szanowny Mieszkaniec ma 
na myśli, pisząc osiedle „Michałkowi-
ce”. Jeżeli chodzi o zasoby zarządza-
ne przez naszą administrację, to do 
nich należy: os. Robotnicze, ul. Przy-
jaźni – Kościelna, Stawowa, Pocztowa 
i Wyzwolenia. O tym terenie decydu-
je Rada Osiedla, której jestem jednym 
z 11 członków i decyzje podejmowane 
są wspólnie przez to gremium. 

Gdyby pan miał na myśli całą dziel-
nicę Michałkowic, to chcę poinformo-
wać, że zakres prac w najbliższym 
czasie będzie bardzo duży. Przyjęta 
przez Radę Miasta uchwała „Strate-
giczne cele kadencja 2006-2010”, to 
nie żadna propaganda, ale rzeczywisty 
drogowskaz inwestycyjny na najbliż-
sze lata. W tym roku nastąpi dokoń-
czenie modernizacji Hali Zbornej na 
łączną sumę 7,5 mln złotych. Ponadto, 
gotowy jest już projekt budowy Parku 
Tradycji Górnictwa i Hutnictwa na łącz-
ną kwotę ponad 5,5 mln zł. 

Korzystając z okazji, chcę podzięko-
wać tym wszystkim, którzy pomogli mi 
w realizacji zadania związanego z bu-
dową parkingu przy ul. Kościelnej. Ten 
niewielki teren ma trzech właścicieli, 
z którymi trzeba było prowadzić nego-
cjacje. Dziękuję Panu Andrzejowi Go-
ściniakowi, władzom miasta i SSM, 
Radzie Osiedlowej i ADM „Michałkowi-
ce” oraz przedstawicielowi sieci han-
dlowej „Auchan” na Polskę Panu Yves 
Lievley, który dodatkowo wydał 27 tys. 
złotych na dokończenie tego zadania.

Szanowny Panie Mieszkańcu osie-
dla „Michałkowice”. W razie niedosy-
tu informacji zapraszam na mój dyżur 
12 marca do DT „Zameczek” od godz. 
17.00 do 18.00.

Serdecznie pozdrawiam
Mikołaj Wajda

ciąg dalszy ze str. 34
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Wielkanocne śniadanie

A na Święta proponujemy trzy 
potrawy i przypominamy o wysia-

niu rzeżuchy, chrzanie ułatwiającym 
trawienie, a szczególnie o umiarze 
w jedzeniu. Wesołych i smacznych 
Świąt.

Jaja marmurkowe
10 jajek, 3 łyżki listków czarnej her-

baty chińskiej Ulung, 1 łyżka soli, 20 
ziaren pieprzu, 5 goździków, 10 zia-
ren angielskiego ziela, 20 ziaren kolen-

dry, kawałek cynamonu, 1/2 gwiazdki 
anyżku, 1/2 ostrej papryczki chili, 2 łyż-
ki sherry, 1/2 szklanki sosu sojowego.

Jajka umyć, włożyć do garnka, zalać 
zimną wodą i gotować 15 minut. Ostu-
dzić, po czym delikatnie potłuc skorup-
ki, nie zdejmując ich z jajek. Przypra-
wy utłuc w moździerzu. Jaja przełożyć 
do rondelka, dodać herbaty, utłuczo-
ne przyprawy, sól, sos sojowy i sher-
ry. Zalać litrem wody. Doprowadzić do 
wrzenia i gotować na wolnym ogniu pod 
przykryciem przez 30 minut. Ostudzić. 
Po zdjęciu skorupki na powierzchni każ-
dego jajka pojawi się brunatny marmur-
kowy wzór. Podawać z ostrymi sosami. 

Półmisek jaj po królewsku
20 jajek, 25 dag cielęciny na pieczeń, 

3 łyżki maki, 4 łyżki oleju 15 dag szyn-
ki, 0,25 l gęstego majonezu, główka zie-
lonej sałaty, sól, pieprz do smaku. Jaj-
ka ugotować na twardo, obrać ze sko-
rupek. Cielęcinę podzielić na 10 pla-
sterków, rozbić, oprószyć solą i pie-
przem. Dziesięć jajek owinąć plaster-
kami cielęciny, podsmażyć na rumia-
no ze wszystkich stron. Dodać kilka ły-
żek wody, dusić pod przykryciem przez 
20 minut, wyjąć z sosu, ostudzić. Na-
stępnych dziesięć jajek zanurzyć w gę-
stym sosie majonezowym, obficie obsy-
pać pokrojoną szynką. Obydwa rodza-
je jajek (w szynce i cielęcinie) przekroić 
i ułożyć parami na liściach sałaty.

Mazurek orzechowy
Po 25 dag łuskanych orzechów wło-

skich, cukru i masła, 4 jajka, sok z jed-
nej cytryny, 1 łyżka śmietany, mąka ile 
zabierze ciasto. Migdały zemleć i utrzeć 
z cukrem. Masło ukręcić na puch, zmie-
szać z migdałami, wbić jajka, wlać śmie-
tanę i dodać mąki, ile zabierze, aby cia-
sto było prawie gęste. Wygnieść do-
brze, rozprowadzić cienką warstwą na 
blasze, piec w piekarniku w temperatu-
rze 150-200°C przez około pół godziny 
godziny. Po ostudzeniu polukrować.

Owszem, ale pod 
warunkiem, że bę-
dzie to jakieś inte-
resujące, błyskotliwe 

działanie. Chętnie np. zostałbyś rad-
nym czy posłem. Jeśli podejmiesz się 
jakiejś działalności, sumiennie wywią-
zujesz się ze swoich obowiązków, czę-
sto nawet kosztem rodziny.

Ludzie urodzeni pod 
znakiem Byka nie 
są zainteresowani 
działalnością spo-

łeczną w takim stopniu, jak Baran. Je-
śli już decydują się na nią, to stanowi 
ona margines ich życia. Są zadowole-
ni, jeśli ich poczynania przynoszą cho-
ciaż trochę korzyści materialnych.

Co najbardziej cha-
rakterystyczne dla 
ludzi spod zna-
ku Bliźniąt to tzw. 

słomiany zapał. Łatwo przyjmują na 
swe barki zadania społeczne, gorzej 
z realizacją. Szybko się zniechęcają, 
szczególnie, jeśli od razu nie widać re-
zultatów ich poczynań.

Jeśli już Raki po-
dejmują działalność 
społeczną, to będą 
to poczynania chary-

tatywne. Mają na ogół dobre serca i są 
skorzy do pomocy innym ludziom. By-
wa nawet, że w działalność tę angażu-
ją własne środki finansowe, ale lubią 
być dostrzegani i chwaleni. 

Prawie każdy Lew jest 
urodzonym społeczni-
kiem! Można nawet za-
ryzykować stwierdze-

nie, że taki człowiek byłby nieszczęśli-
wy, gdyby ograniczał się tyko do pracy 
zawodowej. Działalność społeczna da-
je mu dużo zadowolenia i pozwala piąć 
się w górę.

Na pewno masz po-
za pracą zawodową 
wiele obowiązków 
społecznych, nie po-

trafisz bowiem odmówić, gdy Ci ktoś 
takie działanie proponuje. Wywiązujesz 
się z niego rzetelnie, ale narzekasz, że 
jesteś przeciążona obowiązkami.

Wagi, które z natu-
ry są urodzonymi dy-
plomatami, najchęt-
niej angażują się 

w tam, gdzie ta ich wrodzona cecha 
może się przydać. Potrafią wiele zała-
twić dla organizacji, z którą się utożsa-
miają, np. pieniądze czy dary.

Skorpion tak wyży-
wa się w pracy zawo-
dowej, że na działal-
ność społeczną za-

zwyczaj brakuje mu sił. Gdy się jed-
nak zmobilizuje, ma i na tym polu duże 
osiągnięcia. Wybiera przeważnie dzia-
łalność wiążącą się z jego zawodem.

Ludzie mający słońce 
w znaku Strzelca, naj-
chętniej angażują się 
w poczynania związa-
ne z turystyką, przy-

rodą, różnymi wyprawami. Wśród prze-
wodników wycieczek, wielu jest ludzi 
urodzonych właśnie pod tym znakiem.

Jeśli komuś uda się 
zachęcić Koziorożca 
do działalności spo-
łecznej, może sobie 

gratulować. Koziorożec będzie upar-
cie dążył do wytkniętego celu. Wobec 
swojej partii czy organizacji, jest lojal-
ny i nie zmienia poglądów.

Pod znakiem Ryb 
nie rodzą się wielcy 
społecznicy, co nie 
znaczy, że taki czło-

wiek jest obojętny na problemy in-
nych i odmawia pomocy, tam gdzie 
jest ona potrzebna. Wybiera zazwy-
czaj organizacje charytatywne, może-
my go spotkać w hospicjum.

Wodnik najbardziej 
zajęty karierą zawo-
dową, często na od-
cinku naukowym, nie 

ma na działalność społeczną zbyt wie-
le czasu. Nie unika jej jednak, najczę-
ściej angażuje się w poczynania na 
rzecz zwierząt, które bardzo lubi.

Czy masz charakter 
społecznika?
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Niejeden w szat-

ni; 5. Kolorowe jajko wielkanoc-
ne; 7. Czarodziej; 8. Skala światło-
czułości; 10. Zbliżające się święta; 
12. Utwór poetycki; 13. Okres w dzie-
jach; 14. Ciasto wielkanocne; 15. Au-
tomatyczny zamek o płaskim kluczu; 
16. Naczynie z wikliny; 18. Duża Ania; 
21. Rodzaj ciasta wielkanocnego; 
25. Dolna część twarzy; 26. Trasa dla 
autobusów; 27. Zdobione jajka wiel-
kanocne; 28. Pnącza; 31. Mała nać; 
34. Włókno z banana manilskiego; 
37. Śmigus; 38. Strefa Rozrywki przy 
ulicy W. Wróblewskiego; 39. Przy-
siad na zgiętych kolanach; 40. Praca; 
41. Alkohol etylowy; 42. Pręty w pa-
lenisku; 43. Prycza; 44. Obok mamy; 
45. Rozgłos.

PIONOWO: 1. Dawna siedziba kró-
lów francuskich; 2. Biała broń; 3. Za-
mykają usta; 4. Składnik przy wyrobie 
czekolady; 5. Żartowniś; 6. Dział ety-
ki chrześcijańskiej traktujący o ascezie; 
9. Część nogi; 11. Naturalny krzemian 
glinu; 16. Kostka do gry w gwarze ślą-
skiej; 17. Szaruga, plucha; 19. Dziewię-
ciu instrumentalistów; 20. Kwitnie raz; 
21. Są w atlasie; 22. Rezerwa, zapas; 
23. Ładny w Bytkowie; 24. Wybijany kli-
nem; 29. Imię męskie; 30. Losowana za 
rozwiązanie krzyżówki; 32. Po Śląsku: 
wjazd na podwórze domu; 33. Coś na 
deser; 34. Żołnierz ochraniający kara-
wanę; 35. Zgłoszenie udziału; 36. Krót-
ka aria o prostej budowie.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 16 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do dnia 19. III. 2008 r. – na adres 
SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 z dopi-
skiem Redakcja „Moja Spółdzielnia” 
- krzyżówka nr 3/2008. Nagrody za 
rozwiązaną krzyżówkę nr 2/2008 z ha-

słem – Co w czas to dobrze, otrzymu-
ją: I nagroda – Danuta WITEK, zam. 
ul. Przyjaźni 42; II nagroda – Joanna  
KUŹMA, zam. ul. H. Wróbla 4 A; III na-
groda – Henryk ŻMUDZKI, zam. 
ul. WŁ. Jagiełły 9 A. Zwycięzcom gratu-
lujemy i zapraszamy (z dowodem oso-

bistym) do działu GZM po odbiór na-
gród. Nagrodę główną, kolację dla 2 
osób - ufundowała Restauracja „TE-
LE CATERING”, ul. gen. K. Świer-
czewskiego 31. Fundatorem pozosta-
łych nagród jest Siemianowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa.

Zdenerwowana blondynka krzyczy 
do boya hotelowego:

-Co ty sobie myślisz, że jak jestem 
blondynką, to możesz mnie wsadzić 
do tak małego pokoju?!

Boy na to:
-Ależ proszę pani, przecież dopiero 

jedziemy windą!
  

Jasiu wraca ze szkoły.
- Jak było? - pyta mama.
- Na pięć!
- Naprawdę?

- Tak. Dwója z polskiego, dwójka 
z matmy i pała z historii.

  
Blondynka skarży się koleżance:
- Wyobraź sobie, moja siostra urodzi-

ła dziecko i nie napisała mi czy dziew-
czynkę, czy chłopca. Teraz nie wiem, 
czy jestem ciocią czy wujkiem....
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P a m i ę t a j  o  d o d a t k u  m i e s z k a n i o w y m
Szczegółowe informacje o wszelkich kryteriach przyznawania dodatku uzyskać można w Referacie Dodatków 
Mieszkaniowych UM w Siemianowicach Śl., ul. Michałkowicka 105. Tam także składamy wypełnione wnioski.

Trudno nawet próbować 
policzyć liczbę awarii, ja-
kie osiedlowa administracja 
musiała usunąć w tym cza-
sie. Doszło nawet do sy-
tuacji, w której w fundu-
szu remontowym regu-
larnie rezerwowano środ-
ki finansowe na ten cel. 
W sumie co roku usu-
wanie awarii kosztowa-
ło to osiedle około 15 ty-
sięcy złotych. Pieniądze, 
które można było prze-
znaczyć na inne prace, 
np. remonty chodników. 
W międzyczasie nie by-
ło Zebrania Grupy Człon-
kowskiej, gdzie spółdziel-
cy nie składaliby wnio-
sku o wymianę kanalizacji, 
a ilość posiedzeń RO „Mi-
chałkowice” w tej sprawie 
na pewno przybiera liczbę 
dwucyfrową. Wysyłano mo-
nity, protesty, zapraszano 
urzędników na spotkania. 
I w końcu udało się. Siemia-
nowicki magistrat i katowic-

kie wodociągi pozyskały nie-
zbędne fundusze na wymia-
nę sieci. Prace te objęły ca-
łą dzielnicę i rozpoczęły się 

od północnej strony dwa la-
ta temu.

Po tym niemałym okre-
sie oczekiwania kilka tygo-
dni temu roboty dotarły do 
ul. Przyjaźni 6 i będą sys-
tematycznie prowadzone 
w kierunku budynku nr 26. 
Jest to strategiczne miej-

sce w tym rejonie, gdyż od-
biera ono ścieki biegnące 
z ul. Pocztowej. Mieszkań-
cy okolicznych budynków są 

narażeni na pewnie niedo-
godności związane z pro-
wadzonymi na głębokości 
4 metrów wykopami. Zme-
chanizowany, ciężki sprzęt, 
aby położyć nowe rury, pra-
cuje w niektórych miejscach 
tuż pod balkonami lokato-
rów. Starają się oni jednak 

podchodzić z dużym zrozu-
mieniem do wymiany sie-
ci, gdyż niesprawne odcin-
ki kanalizacji mocno dały im 
się wcześniej we znaki. Za-
lewane piwnice i nieprzy-
jemny zapach nie należa-
ły do rzadkości. Wszystko 
wskazuje jednak na to, że 
te utrudnienia to już prze-
szłość, a remont obejmie 
nie tylko kanalizację, ale 
też wymianę chodników 
i tych odcinków dróg, gdzie 
są kładzione nowe odcinki. 
Jeden z pierwszych będzie 
położony przy ul. Przyjaź-
ni 10. Po wykonaniu tych 
wszystkich prac, ADM „Mi-
chałkowice” planuje też 
stopniową wymianę chod-
ników przy ul. Przyjaźni. 
Wcześniej nie wykonywa-
no tych prac, gdyż czekano 
na naprawę kanalizacji.
Dodajmy, że nowa sieć bę-

dzie realizowana w kilku eta-
pach w całej dzielnicy, tak 
więc mieszkańcy z ul. Pocz-
towej i Kościelnej oraz os. 
Zawadzkiego również będą 
mogli liczyć na wykonanie 
tych prac. mig

Na początek ul .  Przyjaźni
Na wymianę kanalizacji deszczowej i sanitarnej mieszkańcy osiedla „Michałkowice”, 

szczególnie w rejonie ulicy Przyjaźni i Kościelnej, czekali od wielu, wielu lat.

Uwaga głębokie wykopy!!!



Przypominamy, że na adres: gzm@ssm.z.pl
można nadsyłać pocztą elektroniczną BEZPOŚREDNIE UWAGI, PROBLEMY

dotyczące działu GZM

Wszystko wskazuje na to, że to po-
wyższe pytanie jest już nieaktual-
ne i obecnie możemy zacząć myśleć 
o wiośnie. Tym bardziej, że nadcho-
dzące w tym roku wcześniej święta są 
będą zarazem pierwszymi dniami wio-
sny. W związku z tym postanowiliśmy 

już teraz rozpocząć kolejną edycję Zie-
lonego Konkursu. Trudno bowiem so-
bie wyobrazić, aby po tak łagodnej zi-
mie, wkrótce na dobre nie zawitała do 
nas wiosna.

Z pewnością wyczekują już jej wszy-
scy miłośnicy kwiatów i ogródków przy-
domowych. To właśnie oni, gdy prze-
kopują swoje grządki w ogródkach, 
sadzą pierwsze kwiaty, przypominają 

nam o tym, że nadchodzi zmiana pór 
roku i przyroda znów budzi się do ży-
cia. A wraz z nią przybywa i nam wię-
cej chęci do fizycznej aktywności.

Mieszkańców kochających kwiaty jest 
w naszej Spółdzielni już spora rzesza, 
o czym przekonujemy się co roku, ogła-

szając kolejne edycje Zielonego Kon-
kursu. Jego podstawowym celem jest 
poprawienie wizerunku naszych osiedli 
i zwiększenie utożsamiania się z swoim 
domem, bo przecież nasze mieszkanie 
jest jednym z jego elementów.

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 bę-
dziemy mogli odpocząć w otoczeniu 
zieleni o każdej porze roku, gdy tylko 
pozwali nam na to aura. Najwięcej te-
go typu balkonów można spotkać na 
os. „Węzłowiec”, gdzie piękne iglaki są 
prawdziwą ozdobą niektórych budyn-
ków, zwłaszcza tych wybudowanych 
w ostatnich latach.

Niniejszym ogłaszamy otwarcie 
Zielonego Konkursu. Liczymy na po-
moc P.T. Czytelników w redagowa-
niu tej rubryki. Czekamy na Państwa 
informacje o ogródkach przydomo-
wych i ładnych balkonach. Będzie-
my je systematycznie pokazywać na 
łamach „MS”. A na zwycięzców tej 
edycji będą pod koniec lata czekały 
atrakcyjne nagrody. mig

W i t a j  w i o s n o
Przez ostatnie dwa miesiące wszyscy zadawaliśmy sobie pytanie, kiedy 

przyjdzie zima, i czas tak trochę niespostrzeżenie upłynął nam na rozważa-
niu skutków jej braku oraz konsekwencji płynących z globalnego ocieplenia.

Na takie widoczki 
jeszcze musimy 

poczekać.

Grunwaldzka 16 – iglaki zielenią się i zimą.


