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Wykaz laureatów Wielkiego Konkursu – czytaj str. 17

DO 18 MARCA MOŻNA SKŁADAĆ, NADSYŁAĆ WNIOSKI DO REGULAMINU PORZĄDKU DOMOWEGO – TWOJEGO REGULAMINU. 
JEGO PROJEKT OPUBLIKOWALIŚMY W „MS” 2/2009.

Wszelkie uwagi, propozycje prosimy zgłaszać – najlepiej pisemnie – pocztą tradycyjną na adres:
SSM ul. Boh. Westerplatte 20, 41-106 Siemianowice Śl.;

elektroniczną na konta: redakcji „MS”: ssm@poczta.fm i Działu GZM: gzm@ssm.siemianowice.com
Każda propozycja będzie wnikliwie analizowana.

Stwórzmy razem regulamin naszych oczekiwań. Regulamin, który będziemy z szacunkiem respektować.

Uwaga pseudomalarze 

Finał finałów  
– czytaj str. 14

Ujęty 
i ukarany

– czytaj str. 8
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Pilnujcie drzwi. Grafficiarze – ostrzeżenie!
Gdy kilka lat temu Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa rozpoczynała montaż nowych, aluminiowych 

drzwi do budynku, większość mieszkańców domagała się, aby to w ich budynku założyć je w pierwszej kolej-
ności. Wszyscy mieli już bowiem dosyć starych, metalowych lub drewnianych drzwi, do których trzeba było mieć 
nie lada krzepę, żeby je otworzyć. Wtedy, gdy gdzieś się pojawiały, natychmiast snuto domysły: a któż tam miesz-
ka, że wstawiają tak piękne drzwi.

Te nowe, aluminiowe drzwi mają 
prawie same zalety. Są estetyczne, 
funkcjonalne, łatwo się otwierają i za-

mykają i na dodatek są bardzo szczel-
ne. Niestety, posiadają jedną bardzo

istotną wadę:
na niektórych działają jak płachta na 

byka i ci nie przejdą obok nich obojęt-
nie. Kiedyś kradziono z nich aluminio-
we elementy, by później sprzedać je 
za parę złotych na składnicy złomu. 
Gdy firmy zaczęły produkować drzwi 
według technologii utrudniającej kra-
dzież poszczególnych elementów, co-
raz częściej dochodzi do bezmyślnej, 
całkowicie idiotycznej dewastacji.

Takim czarnym miejscem na mapie 
Spółdzielni stała się

ulica Pocztowa.
Tam do tego typu zniszczeń dochodzi 

coraz częściej. Dlaczego tak się dzie-
je i dlaczego właśnie tam nie wiadomo. 
Wiadomo, że na przestrzeni kilku ostat-
nich miesięcy uszkodzono drzwi przy 
ul. Pocztowej 8, 13, a ostatnio pod nu-
merem 14A. Sprawa o tyle jest cieka-
wa, że budynki te do kolosów nie nale-

żą i jak to w takich domach bywa, gdzie 
mieszkańcy są osiadli od lat: wszy-
scy o wszystkich wszystko wiedzą, 

ale nikt nie daje poznać, że coś wie.
Pod koniec stycznia ktoś w taki spo-

sób je podważył, że bardzo poważnie 
uszkodził część skrzydła na zawiasie 
– patrz zdjęcie. Pytanie dlaczego, po-
zostanie i tym razem bez odpowiedzi. 
Całość o tyle jest osobliwa, gdyż na 
klatce działa domofon i można wejść 
do środka bez najmniejszego proble-
mu – wystarczy tylko skontaktować 
się z osobą, którą chcemy odwiedzić 
w tym bloku. Szacunkowy koszt napra-
wy to ponad tysiąc złotych. Piszemy 
szacunkowy, bo drzwi są na tyle po-
ważnie uszkodzone, że może okazać 
się, iż konieczny będzie zakup całe-
go nowego skrzydła. Teraz natomiast 
należy czekać na interwencje miesz-
kańców domagających się natychmia-
stowej naprawy, bo przecież jest zi-
ma i klatka schodowa się wychładza – 
czytaj: kto będzie płacił za ciepło!!!

My, przekazując te informacje, za-
stanawiamy się, kiedy zamieszkali tam 

wystąpią odważnie przeciwko komuś, 
kogo odwiedzają niesforni goście lub 
być może przeciw swemu sąsiadowi, 

który preferuje taki sposób wchodze-
nia do środka budynku.

Przecież nie jest możliwym,
by nikt niczego nie widział

i niczego nie słyszał.
Na razie nadal panuje niezrozumia-

ła solidarność z takimi osobami. Mo-
że warto wywiesić na tablicy ogłoszeń 
w budynku ksero faktury z kosztem 
naprawy uszkodzonych drzwi i uzupeł-
nić je informacją, że o taką kwotę zma-
lał fundusz tego budynku. Liczby ozna-
czające konkretne kwoty też przema-
wiają przecież do wyobraźni, o port-
felach nie wspominając. Czekamy na 
Państwa opinie w tej sprawie.

Innym przykładem braku zaintere-
sowania tym co dzieje się za moimi 
drzwiami, jest budynek przy Walerego 
Wróblewskiego 55. Tam zabazgrane 
zostały ściany od parteru do 3 piętra, 
a dodajmy, że niedawno pomalowano 
w tej klatce lamperię.

 Kogoś drażnią dobre drzwi – a ciepło ucieka.

ciąg dalszy na str. 13

Komu przeszkadzała?
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POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - TEL. 032 228-57-78
DYŻURUJE: w dni robocze - od 15.00 do 22.00; w dni wolne - od 8.00 do 22.00

Rada Osiedla Bańgów
zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w organizacji

Festynu Osiedlowego, który odbędzie się
6 czerwca 2009 r.

SZCZEGÓLNIE GORĄCO ZAPRASZAMY HANDLOWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

DO WYSTAWIENIA I SPRZEDAŻY SWOICH PRODUKTÓW ORAZ DO ZAPEWNIENIA

OPRAWY OSIEDLOWEGO SPOTKANIA MIESZKAŃCÓW.
Szczegółowe informacje, uzyskać można

w administracji osiedla „Bańgów”

W związku z rozpoczęciem nowej inwestycji na osiedlu „Węzłowiec” 
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje:

- 1 mieszkanie o powierzchni ok. 85 m2,
- 1 o pow. ok. 76 m2,

- 3 mieszkania o pow. ok. 52 m2.
Cena za metr kwadratowy - 3.700,00 zł.

W momencie podpisania umowy kupujący zobowiązany jest do wpłaty 
40% wartości mieszkania. Pozostała kwota sfinansowana zostanie 

z kredytu, który kupujący będzie zobowiązany spłacać razem z odsetkami
w miesięcznych ratach przez okres 350 miesięcy.

Do każdego mieszkania istnieje możliwość kupna garażu, który będzie 
się znajdował w przyziemiu budynku w cenie 1710,00 zł/m2.

Na wniosek osób zainteresowanych możliwa będzie wcześniejsza spłata 
kredytu, na zasadach odrębnej umowy z SSM.

Informacje pod numerami telefonu: 032-6091-496, 032-6091-492
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Póki co, spoglądając na termometry, 
szczególnie gdy słupek jest poniżej ze-
ra, zapewne wielu zastanawia się, ja-
kie będą koszty tegoroczne-
go sezonu grzewczego, tj. 
m.in. styczniowych mrozów, 
lutowych obfitych śniegów 
i jego kilku mroźnych dni.

Dotychczasowa zima już 
spowodowała, że w SSM z co-
raz większym niepokojem ana-
lizuje się nie tyle zużycie ener-
gii cieplnej pobranej do ogrze-
wania, ale przede wszystkim 
kosztów jej zakupu, bo to one 
przełożą się na indywidualne 
rozliczenia mieszkańców. Nie-
pokój ten w kontekście wno-
szonych zaliczek jest w peł-
ni uzasadniony, bo w styczniu 
2008 r. koszt zakupu wynosił 1 milion 
658 tysięcy 890 zł zaś w styczniu br. 
1 milion 877 tysięcy 940 zł, co stanowi 
wzrost o 13,2%.

Analizując powyższy wzrost kosz-
tu, Zarząd SSM obawia się, że usta-
lone zaliczki miesięczne na potrze-
by centralnego ogrzewania wnoszo-
ne przez mieszkańców w opłatach 
czynszowych – wyliczone na podsta-
wie sezonu grzewczego 2007/2008 – 
mogą okazać się niewystarczające, 
co w konsekwencji spowoduje do-
płaty, które w wielu indywidualnych 
przypadkach mogą być

bardzo dotkliwe
dla domowych funduszy. Zazna-

czyć w tym miejscu należy, że rosną-

ce opłaty za ciepło przekładają się 
na problemy z bieżącymi płatnościa-
mi za faktury wystawiane przez PEC, 

gdyż koszty zakupu ciepła przewyż-
szają sumę wszystkich zaliczek, a pła-
cić trzeba.

Podkreślić należy, że na wysokość 
kosztów ogrzewania mieszkań wpływ 
mają nie tylko warunki atmosferyczne, 
ale również systematycznie podnoszo-
ne ceny przez wytwórców ciepła, tj. 
w przypadku zasobów SSM: Elektro-
ciepłownię „Katowice”, Elektrociepłow-
nię „Chorzów”, Ciepłownię „Siemiano-
wice” a także przez dostawcę ciepła, tj. 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Katowice. Dla informacji podajemy, 
że za zgodą Urzędu Regulacji Ener-
getyki EC „Katowice” od 4 grudnia 
ub.r. podniosła cenę ciepła – w za-
leżności od miejsca jego dostawy 

– od 2 do 7%. Energię cieplną z tego 
źródła otrzymują budynki: 

- os. „Chemik”,
- os. „Młodych”,
- rejonu Korfantego-Wró-

bla na os. „Tuwima”,
- rejonu ul. Polaczka.
Cenę ciepła od 1 stycz-

nia br. podniosła także Cie-
płownia „Siemianowice”. 
Wzrost ceny wyniósł od 5 
do 17%

W ciepło z Ciepłowni „Sie-
mianowice” zaopatrywane są 
domy:

- os. „Centrum”,
- os. „Michałkowice”,
- ul. Okrężnej i Leśnej na 

os. „Tuwima”.
Nieznaczny wzrost ceny 

ok. 2% wprowadziła także 28 kwietnia 
2008 r. Elektrociepłownia „Chorzów”. 
Żródło to zasila w energię cieplną całe 
os. „Węzłowiec”

Uwzględniając te wskaźniki (dane), 
a także większe zużycie ciepła spo-
wodowane zimą, Zarząd SSM w ce-
lu uniknięcia wysokich indywidual-
nych dopłat za centralne ogrzewanie 
rozważa konieczność wprowadzenia 
zmiany ustalonych zaliczek (ich pod-
wyższenia) lub przedłużenia płatno-
ści, tzw. zimowej zaliczki za ciepło 
o jeden miesiąc, tj. do 31 maja br.

Ostateczne decyzje zostaną podję-
te w marcu po przeanalizowaniu cało-
ści ponoszonych kosztów zakupu cie-
pła z lutego. pes

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

Ciepło – zaliczki mogą nie wystarczyć
Zima, jaka jest, wiemy wszyscy, bo trochę dała się nam we znaki, a swoje pazurki ma prawo jeszcze pokazać – 

oby nie – wszak przed nami ponad dwadzieścia dni marca, a w nim jak w garncu, zaś kwiecień plecień. Nie dzi-
wi tym samym, że coraz częściej wzdychamy do dni, kiedy to niepodzielnie będzie panowało ciepło, a wszelka zi-
mowa odzież powędruje na dno szaf.

Woda i ścieki od 1 marca 
– 8,26 zł/m3

12 lutego br. wpłynęło do Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej pismo z Rejonowego Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A. o wzroście staw-
ki opłat za wodę i odprowadzane ścieki.

RPWiK informuje, że zgodnie z uchwałą nr 408/2009 Ra-
dy Miasta Siemianowice Śl. z dniem 1 marca br. stawki ule-
gają zmianie i wynoszą:

- za dostarczaną wodę do picia dla gospodarstw domo-
wych: 4,44 zł/m3 + VAT = 4,75 zł/m3

- za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 
z gospodarstw domowych: 3,28 zł/m3 + VAT = 3,51 zł/m3

Razem cena wody + ścieków wynosi: 8,26 zł/m3

Przypomnijmy, że dotychczas za wodę i ścieki płaciliśmy: 
7,46 zł/m3
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Obradowała RN SSM

Początek
podsumowań
Rozpoczął się czas bilansów. 

Podczas przeprowadzonego 
26 lutego br. posiedzenia Rady Nad-
zorczej Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej zapoznano się 
z pierwszym z pliku dokumentów 
podsumowujących 2008 rok.

Na pierwszy ogień poszły:
- sprawozdanie z wykonania Planu 

remontów Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej za 2008 r. – dokument li-
czy kilkanaście stron, a są w nim zawar-
te wszystkie prace wykonane w ub.r.

- analiza skarg i wniosków zgłasza-
nych do Zarządu, Rady Nadzorczej, 
Rad Osiedli,

- analiza stanu zaległości czynszo-
wych na dzień 31. 12. 2008 r.

Plan remontów
Zbigniew Rogoż – przewodniczący 

Komisji GZM, omawiając wyniki realiza-
cji zadań remontowych, mówił, że Komi-
sja na swym posiedzeniu wnikliwie za-
poznała się z materiałem i z zadowole-
niem stwierdziła, iż wykonano wszystkie 
zaplanowane prace. Członkowie Komi-
sji interesowali się jednak, skąd wzrost 
wydatków w administracjach osiedli: 
„Centrum” i „Młodych”. W imieniu Komi-
sji przewodniczący postulował także, by 
uzupełnić opisy wykonanych robót.

Zbigniew Lekston – prezes SSM, 
wyjaśnił, że wzrost wydatków to z jed-
nej strony dokończenie wykonania czę-
ści prac z 2007, ale konieczność za-
księgowania ich w 2008 r., a z drugiej 
jest to efekt znowelizowanej ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych, gdyż 
niektóre prace miały być finansowane 
ze sprzedaży, przekształcania miesz-
kań na spółdzielcze prawo własnościo-
we, a że ta możliwość znikła, więc na-
leżało kwoty te doliczyć do osiedli.

Wyjaśnienie to przyjęto, a Rada z za-
dowoleniem wyrażała się o realizacji 
Planu remontów, gdyż efekty widać na 
każdym kroku. Najważniejsze zadania 
remontowe minionego roku prezentu-
jemy w tabeli nr 1.

Skargi, wnioski
Obszerną informację uzupełniającą 

do kilkustronicowego materiału synte-
tycznego prezentującego tematykę po-
ruszanych przez zamieszkałych spraw 
przedstawił Marian Gogol – pełno-
mocnik Zarządu ds. Samorządowo-Or-
ganizacyjnych. Jak mówił, całość pro-

ciąg dalszy na str. 6
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blematyki z tym związana podzielona 
została na skargi i wnioski:

- zgłaszane na piśmie do Zarządu 
i zarejestrowane w odpowiednim re-
jestrze,

- zgłaszane na dyżurach Członków 
Zarządu,

- zgłaszane podczas comiesięcz-
nych dyżurów Członków Rady 
Nadzorczej,

- przyjęte w czasie dyżurów 
Członków Rad Osiedli i zawarte 
w zbiorczej informacji ze wszyst-
kich osiedli.

Odnosząc się do poruszanych 
przez mieszkańców spraw, Zbi-
gniew Lekston zauważył, że cho-
ciaż mowa o skargach, to faktycz-
nie skarg stricte nie zanotowano, 
a zagadnienia przedkładane przez 
zamieszkałych to bardziej wnioski 
i zażalenia. Prezes zaznaczył, że 
istotnym jest to, iż nie odnotowano 
skarg dotyczących autentycznych 
problemów związanych z godnym 
i bezpiecznym zamieszkaniem. 
Wszystkie interwencje mieszkań-
ców, były wnikliwie rozpatrzone 
i w miarę możliwości, a często od 
ręki pozytywnie załatwiane. Do te-
matyki tej wrócimy w kolejnym wy-
daniu „MS”.

Podziękowania dla regularnie
 płacących

Bardzo obszerną analizę stanu zale-
głości czynszowych w Siemianowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawiła 
Krystyna Śliwiok - główna księgowa

Szefowa finansów podkreśliła zde-
cydowanie, że miniony rok był kolej-
nym, w którym zanotowano zmniej-
szenie się zadłużenia, a jeden z naj-
ważniejszych wskaźników: procent za-
ległości do naliczeń w lokalach miesz-
kalnych spadł z 3,79% w 2007 r. do 

3,30% w na dzień 31. 12. 2008 r. i jest 
to bardzo dobry wynik - patrz tabe-
la nr. 2 zestawienie zaległości czynszo-
wych do 31 XII 2008 r.

Główna księgowa podkreśliła, że tra-
dycyjnie na koniec roku spada wielkość 
zadłużenia co związane jest z chęcią za-
mieszkałych wejścia bez długów w nowy 
rok, a także jest efektem Wielkiego Kon-

kursu, gdyż wielu mieszkańców ma mi-
nimalne niedopłaty i Konkurs mobilizuje 
do ich uregulowania. Jest to także efekt 
dobrej pracy działu windykacji.

Sytuacja pod tym względem jest nie-
zmienna od lat. Ilościowo wydawałaby 
się duża liczba zadłużonych do 1 mie-
siąca jest niezwykle płynna i nie stano-
wi problemu.

- Problem to zadłużenia ponad 3 mie-
sięczne, bo 322 dłużników zalega na 
kwotę blisko 900 tys. zł. Jednak w tej 
kategorii, co cieszy, zanotowaliśmy 
także spadek. W grudniu 2007 r. dłuż-
ników takich było 394, a suma ich na-
leżności wynosiła 1 milion 133 tysią-
ce 180 złotych. Niestety, obserwuje-

my wzrost zadłużenia tzw. mło-
dych osiedli, tj. „Węzłowca” i „Bań-
gowa”– dodała p. Śliwiok.

W uzupełnieniu do podejmowa-
nych działań wobec notorycznych 
zadłużonych przedłożono informa-
cję o prowadzonych postępowa-
niach. I tak:

- w 2008 r. wytoczono 91 spraw są-
dowych o zapłatę należności czyn-
szowych w lokalach mieszkalnych 
na ogólną kwotę 449.077,54 zł. We 
wszystkich sprawach uzyskano po-
zytywne dla Spółdzielni orzeczenia 
sądowe,

- wpływy z tytułu spraw sądo-
wych wytoczonych w 2008 r. 
i w latach poprzednich wyniosły 
909.230.026 zł,

- pozostałe do zwindykowa-
nia kwoty zasądzonych zaległo-
ści czynszowych zostały rozłożone 
zgodnie z postanowieniami ustawy 
o ochronie praw lokatorów na raty 

lub windykacja prowadzona jest przez 
komornika.

- do zwindykowania ze spraw sądo-
wych z roku 2008 i lat poprzednich po-
została kwota 2.120.383 zł – łącznie ze 
sprawami z lokali użytkowych.

- w przypadku lokali użytkowych 
w 2008 r. wytoczono 6 spraw sądo-
wych na ogólną kwotę 15.846 zł.

Wszystkie wytoczone do 31. 12. 
2008 r. przez SSM sprawy sądowe za-
kończono pozytywnymi dla Spółdzielni 
orzeczeniami sądowymi.

Wiesław Jaźwiec, przewodniczący 
Rady Nadzorczej, oceniając przedło-
żone dane, podkreślił, że generalnie 
wynik ten w porównaniu z innymi spół-
dzielniami jest bardzo dobry.

Ostatnim punktem obrad były rozmo-
wy z dłużnikami. Rada na to posiedze-
nie zaprosiła 5 osób, których łączne 
zadłużenie na dzień wezwania wyno-
siło ok. 30 tysięcy złotych, a do spotka-
nia z Radą spadło o nieco ponad 9 ty-
sięcy. Rada Nadzorcza dwóm dłużni-
kom anulowała wniosek o wykreśle-
nie i przyjęła zobowiązanie spłaty na-
leżności, a 3 osoby wykreśliła z reje-
stru członków.

Obrady prowadził Wiesław Jaźwiec.
pes

Tabela 2: Zestawienie zaległości czynszowych do 31 XII 2008 r.

Osiedle
(lokale mieszkalne)

Dane na 31. 12. 2007 r. Dane na 31. 12. 2008 r.

Zaległości
- zł -

%
do naliczeń

Zaległości
- zł - 

%
do naliczeń

1 2 3 4 5

„Chemik” 270.783,00 3,56 243.623,03 2,89%
„Centrum” 215.686,00 3,86 197.770,02 3,18%
„Tuwima” 318.942,00 3,68 260.001,69 2,80%

„Michałkowice” 330.522,00 4,18 295.315,84 3,30%
„Młodych” 371.096,00 4,26 291.349,72 3,04%

„Węzłowiec” 362.961,00 3,39 467.039,81 3,96%
„Bańgów” 163.342,00 3,61 199.320,93 4,03%

Ogółem lokale 
mieszkalne

2.033.332,00 3,79 1.954.421,04 3,30%

Początek
podsumowań

ciąg dalszy ze str. 5

Systematycznie przeobrażenia 
zachodzą w klatkach 

schodowych  
- na zdjęciu Aleja Młodych 12.
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Jak to jest, tym bardziej, że ostatnio 
sprawa została nagłośniona w związ-
ku z wyrokiem Trybunału Konstytucyj-
nego o stwierdzeniu niezgod-
ności z Konstytucją RP zasad 
przekształcania mieszkań i 
obawami co do spółdzielcze-
go własnościowego prawa do 
mieszkania, garażu.

Kwestię tę reguluje art. 
1714 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych oraz § 21 
rozporządzenia w sprawie 
ksiąg wieczystych (Dz.U. 102/
2001 poz. 1122)

- W celu samodzielnego za-
łożenia księgi wieczystej – 
mówi Jolanta Sobek, wice-
prezes SSM – dla własnościowego 
spółdzielczego prawa do lokalu miesz-
kalnego i spółdzielczego prawa do lo-
kalu użytkowego (np. garaż) należy po-
brać z działu wkładów SSM zaświad-
czenie o położeniu mieszkania na kon-
dygnacji, jego strukturze, tj. ilość pokoi, 

kuchnia, łazienka itd. oraz powierzchni 
w metrach kwadratowych wraz z ozna-
czeniem, w której księdze wieczystej 

dana nieruchomość jest wpisana. Wy-
danie zaświadczenia kosztuje 30 zł.

Informujemy ponadto, że należy za-
opatrzyć się w kserokopię decyzji bądź 
przydziału na lokal z podpisami dwóch 
członków Zarządu SSM. Z tak skom-
pletowanymi dokumentami udajemy 

się do Wydziału Ksiąg Wieczystych 
Sądu Rejonowego w Siemianowicach 
Śl. ul. Chorzowska 14 i tam je składa-
my. Osoba zamierzająca dokonać wpi-
su do Księgi musi liczyć się z ponie-
sieniem kosztów wpisu w wysokości 
ok. 300 zł.

Dla przypomnienia poda-
jemy, że spółdzielcze wła-
snościowe prawo do lokalu 
mieszkalnego i spółdzielcze 
własnościowe prawo do lo-
kalu użytkowego wpisane do 
Ksiąg Wieczystych pozwala 
na dowolne dysponowanie lo-
kalem – podobnie jak prawo 
odrębnej własności. Mieszka-
nie, garaż na takim prawie 
można sprzedać, podarować, 
zapisać w spadku, a także 
wziąć nań kredyt hipoteczny. 
Te same możliwości stwa-

rza dysponowanie spółdzielczym 
własnościowym prawem do lokalu 
mieszkalnego oraz użytkowego nie-
wpisane do Ksiąg Wieczystych. Je-
dyną różnicą jest brak możliwości 
zaciągnięcia kredytu hipotecznego. 
 pes

Wpis do Księgi Wieczystej – bez notariusza
Mam spółdzielcze mieszkanie własnościowe nieposiadające księgi wie-

czystej, czy samodzielnie mogę założyć księgę? To pytanie pojawia 
się od czasu do czasu czy to w rozmowach towarzyskich, czy też w trakcie 
załatwiania spraw w dziale członkowskim.

W myśl przepisów dodatek miesz-
kaniowy przysługuje osobom, których 
średni miesięczny dochód (brutto – z po-
datkiem) na jednego członka gospodar-
stwa domowego w okresie 3 miesięcy 
poprzedzających datę złożenia wniosku 
o przyznanie dodatku nie przekracza 
175% kwoty najniższej emerytury (od 1. 
03. br. – 636,29 zł) i wynosi:

- 1113,51 zł w gospodarstwie jedno-
osobowym,

- 795,36 zł w gospodarstwie wielo-
osobowym, tj. 125% kwoty najniższej 
emerytury.

Przypominamy, że kwota brutto
to kwota bez składki:

- emerytalnej, - rentowej, - chorobo-
wej.

Dodatek przyznawany jest na norma-
tywną powierzchnię wynoszącą:

- 35 m2 dla 1 osoby,
- 40 m2 dla 2 osób,
- 45 m2 dla 3 osób,
- 55 m2 dla 4 osób,
- 65 m2 dla 5 osób,
- 70 m2 dla 6 i więcej osób.

Do podstawy obliczenia dodatku przyj-
muje się 90% wydatków ponoszonych 

w związku z korzystaniem z mieszka-
nia. W grę wchodzą świadczenia okre-
sowe ponoszone przez gospodarstwo 
domowe, takie jak: czynsz, opłaty za 
świadczenia związane z eksploatacją 
lokalu mieszkalnego, opłaty eksploata-
cyjne w spółdzielni mieszkaniowej.

Kryteriów określających szczegó-
łowe warunki uzyskania dodatku jest 
więcej i każdą sprawę rozpatruje się 
indywidualnie.

Dochód oblicza się, dodając wszyst-
kie DOCHODY BRUTTO (Z PODAT-
KIEM) osób stale zamieszkujących ra-
zem w tym gospodarstwie. Obliczenia 
należy udokumentować zaświadcze-
niami o dochodach wszystkich pełno-
letnich członków rodziny. W skład do-
chodu wchodzą wszystkie zasiłki stałe 
oraz alimenty.

UWAGA!!! O dodatek można ubiegać 
się mimo zadłużenia pod warunkiem, 
że nie dochodzi do kolizji z następują-
cą przesłanką:

- jeżeli osoba, której przyznano do-
datek nie opłaca na bieżąco czynszu 
za lokal, to administracja musi (jest 
ustawowo zobowiązana) zgłosić ten 

fakt w urzędzie gminy (miasta) i wy-
płacanie dodatku zostaje zawieszone 
do czasu wyrównania (w terminie nie 
dłuższym niż 3 miesiące) zaległości.

WAŻNE!!! Jeżeli okaże się, że dodatek 
przyznano na podstawie nieprawdzi-
wych danych, to osoba go pobierająca 
będzie musiała zwrócić pobrane kwoty 
w podwójnej wysokości.

Dodatek przyznawany jest na wnio-
sek Członka Spółdzielni przez Prezy-
denta Miasta Siemianowice Śl. w dro-
dze decyzji administracyjnej, a wypła-
cany wyłącznie Spółdzielni.

Świadczenie przyznawane jest 
od 1. dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym złożyliśmy 
wniosek, tj. jeżeli wniosek złożymy np. 
do końca marca, to po jego rozpatrze-
niu przyznany dodatek otrzymamy od 
1 kwietnia.

Szczegółowe informacje o zasa-
dach i wszelkich kryteriach przyzna-
wania dodatku uzyskać można w Re-
feracie Dodatków Mieszkaniowych 
UM w Siemianowicach Śl., ul. Mi-
chałkowicka 105. Tam także składa-
my wypełnione wnioski.

1113,51 zł w gospodarstwie jednoosobowym, 795,36 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Masz problemy – wystąp o dodatek
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Sygn. akt V W 7…

WYROK NAKAZOWY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 stycznia 2009r.
Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śl.
w V Wydziale Grodzkim
w składzie:

Przewodniczący: SSR Stanisław Lechowicz

Protokolant: Małgorzata Zdrzalik

po rozpoznaniu w dniu 6 stycznia 2009r. na posiedzeniu bez udziału stron
sprawy przeciwko:

Arturowi T…
syna Konrada i Beradety zd. C…
urodz. 6 czerwca 1989 r. w Siemianowicach Śl.

obwinionego o to, że:
I. w okresie pomiędzy majem a czerwcem 2008r. w Siemianowicach Śl. umieścił napis o
treści „Ruch Chorzów Psychofans Łowcy Cyganów 1920R” namalowany farbą na elewacji
budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Szymanowskiego 11 wystawiając je na widok
publiczny bez zgody zarządzającego tym miejscem na szkodę SP nr 16 w Siemianowicach 
Śl.,
II. w okresie pomiędzy lipcem a sierpniem 2008r. w  Siemianowicach Śl. umieścił  napis o
treści „HKS „R” HKS i „PF” namalowane farbą na elewacji budynku przy ul. Skłodowskiej
97, 99 i 103 wystawiając je na widok publiczny  zarządzającego  tym  miejscem  na  szkodę
SM „Fabuł” Siemianowice Śl.,
III. w okresie pomiędzy czerwcem a lipcem 2008r. w Siemianowicach Śl. umieścił napis o
treści „Ruch, KS Ruch 19R20” namalowane farbą  na elewacji budynku przy ul. Skłodowskiej
43, 45, 47 i 75 wystawiając je na widok publiczny zarządzającego tym miejscem na szkodę
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
IV. w okresie pomiędzy czerwcem a lipcem 2008r. w Siemianowicach ŚL umieścił napis o
treści „Ruch 1920,  nigdy” namalowany  farbą na wiacie przystanku autobusowego  przy ul.
M.C. Skłodowskiej,   wystawiając   je  na  widok  publiczny bez  zgody zarządzającego tym
miejscem na szkodę Urzędu Miasta w Siemianowicach Śl. ,

tj. o czyn z art. 63 a § 1 k.w.
orzeka:

1. uznaje obwinionego Artura T… za winnego popełnienia opisanych wyżej wykroczeń, 
czym wyczerpał on znamiona wykroczeń określonych w art. 63a § 1 k.w. i za to na mocy 
art. 63a § 1 k.w. w zw. z art. 9 §2 k.w. i art. 24 § 1 k.w. wymierza mu karę łączną grzywny w  
wysokości 500 (pięćset) złotych;
2. na mocy art. 118 kpw w zw. z par. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
10.10.2001 r. w sprawie zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty 
za wniesienie wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. nr 
118, poz. 1269) oraz art. 119 kpw w zw. z art.. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o  
opłatach w sprawach karnych (tekst, jedn.: Dz. U. z 1983 r. nr 49 , poz 23 z późniejszymi 
zmianami) obciąża obwinioną zryczałtowanymi wydatkami postępowania w wysokości 50 
(pięćdziesięciu) złotych i opłatą w kwocie 50 (pięćdziesiąt) złotych.

Uwaga grafficiarze:  
Artur T. – już 8600 zł w plecy

Ujęty 
i ukarany

O dewastacjach, a szczególnie 
o pseudograffiti informujemy 

na łamach „MS” od lat. Od lat też 
o prawnych konsekwencjach takich 
czynów przestrzegamy bochaterów 
– korekta nie poprawiać – pod osło-
ną ciemności lubujących się w „oz-
dabianiu” elewacji, ścian i bram ga-
rażowych.

Prowadzona przez Zarząd SSM ak-
cja zaczyna przynosić owoce. Sądzić 
należy, że teraz wszyscy mieszkańcy 
nabiorą przekonania, że można dopro-
wadzić do ujęcia sprawcy i jego skaza-
nia, że można, a jesteśmy przekona-
ni, że tak będzie, przeciwdziałać takim 
zjawiskom po to, byśmy żyli w budyn-
kach ze schludnymi ścianami, zarów-
no w klatkach schodowych, jak i ze-
wnętrznych. Po to, by pieniądze na re-
monty trafiały w miejsca najbardziej 
ich potrzebujące, a nie służyły do usu-
wania czyichś bohomazów.

Potencjalni malarze – czytajcie:
art. 63 a § 1 kw.: Kto umieszcza 

w miejscu publicznym do tego nieprze-
znaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, 
apel, ulotkę, napis lub rysunek albo 
wystawia je na widok publiczny w in-
nym miejscu bez zgody zarządzające-
go tym miejscem, podlega karze ogra-
niczenia wolności albo grzywny.

Na skutek nagrody, acz nie tylko, 
ustalonej przez Zarząd SSM ustalono 
sprawcę niszczenia wspólnego mie-
nia na osiedlu „Bańgów”. Tam w ubie-
głym roku na porządku dziennym było 
„ozdabianie” ścian. Apogeum tej bez-
myślności miało miejsce tuż przed fe-
stynem z okazji 20-lecia osiedla.

Wtedy pisaliśmy: Wandale na osiedlu 
„Bańgów” kompletnie nie przejęli się ju-
bileuszem 20-lecia osiedla i udowodni-
li, że z klepkami w ich głowach nie jest 
w porządku. Smutna to i żałosna kon-
statacja. Wątpliwej jakości „bohatero-
wie”, działając pod osłoną nocy, na 
złość i na przekór wszystkim, z piątku 
na sobotę (13-14 czerwca) dowiedli, że 
w nosie mają pieniądze swoich rodzi-
ców, bo upstrzyli potężnymi bohomaza-
mi budynki tuż przy kręgu tanecznym, 
na którym kilkanaście godzin później 
rozpoczynał się jubileuszowy festyn.

Informację o sprawcy pozyskano od 
mieszkańców os. „Bańgów”, co pozwo-

ciąg dalszy na str. 10
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liło policji po przeprowadzeniu czyn-
ności dochodzeniowych doprowadzić 
sprawcę (jest nim Artur T.) przed sąd, 
który na podstawie art. 63a § 1 kodek-
su wykroczeń skazał go na grzyw-
nę w wysokości 500 zł i zasądził od 
niego koszty postępo-
wania sądowego.

Wyrok ten otwiera dro-
gę do dalszych roszczeń 
i jest dopiero początkiem 
problemów młodego męż-
czyzny.

8 tysięcy 
odszkodowania

Korzystając z tego wy-
roku, Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszka-
niowa – a poszkodowa-
nych jest kilka innych 
podmiotów – skierowa-
ła do sądu na drodze powództwa 
cywilnego pozew o naprawę wyrzą-
dzonej szkody. Spółdzielnia doma-
ga się odszkodowania w wysoko-
ści prawie 8 tysięcy złotych. Zapew-
ne ta kwota i kolejne, jakie przyjdzie 
sprawcy zapłacić, ostudzą na dłu-
go jego pasję do bazgrania po ścia-
nach.

Nagrody czekają
- Liczymy na to – mówi Zbigniew 

Lekston, prezes SSM – że ta naucz-
ka będzie przestrogą dla innych wyży-
wających się na ścianach, bo jest tylko 
kwestią czasu kiedy zostaną ujawnie-

ni. Liczymy także na to, że wyrok bę-
dzie wskazówką dla mieszkańców, iż 
przy odrobinie dobrej woli można usta-
lić sprawców. Słowa o przestrodze kie-
ruję do innych „upiększających” do-
my, szczególnie z osiedli „Młodych”, 
„Tuwima” i ostatnio „Węzłowca”, tym 
bardziej, że Zarząd podtrzymuje swo-
ją ofertę i za skuteczne wskazanie 

sprawców oferuje kolejne nagrody pie-
niężne w wysokości 2000 zł.

Podziękowania mieszkańcom
i Policji

Władze Spółdzielni składają podzię-
kowania osobom, które zareagowały 

na apel i przyczyniły się do wska-
zania i skazania grafficiarza. Jed-
nocześnie słowa podziękowania 
władze SSM kierują do Komen-
danta Miejskiego Policji w Siemia-
nowicach Śl. młodszego inspek-
tora mgr. Cezarego Garczarczy-
ka, za jego osobiste zaangażo-
wanie się, a za jego pośrednic-
twem przekazują słowa uznania 
i podziękowania dla wszystkich 
funkcjonariuszy uczestniczących 
w działaniach operacyjnych i do-
chodzeniowych za ich wytrwałość 
zmierzającą do ujęcia sprawcy.

My nadmieńmy, że wyznaczona na-
groda nie była jedynym motywem do 
wskazania poszukiwanych. Osoby, 
które zdecydowały się na przekaza-
nie informacji o pseudomalarzach mó-
wiły nam, że miały już dość przygląda-
nia się na zamienianie domów w slum-
sy i na obniżanie ich wartości z tego ty-
tułu. pes

Uwaga grafficiarze: Artur T. – już 8600 zł w plecy

U j ę t y  i  u k a r a n y
ciąg dalszy 
ze str. 8

K a ż d y  m o ż e  p o m ó c
Wystarczy tylko zadeklarować w trakcie wypisywania rozliczenia rocznego, na jaki cel zamierzamy przekazać 

1% wyliczonego podatku. Pamiętajmy: Hasło - cel szczegółowy 1% wpisujemy w rubryce „Informacje uzu-
pełniające”. Przekazując darowiznę koniecznie trzeba wpisać hasło. 1% jest niepodzielny i można go przekazać 
wyłącznie na jeden cel.

Twój 1% ma siłę milionów! Bądź z nami!
Zmieniajmy razem Świat!

Szanowni Państwo!!!
Rozliczając się z osiągniętego dochodu w roku podat-

kowym 2008 (zeznanie roczne), można przekazać 1% na 
rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to moż-
liwe, bardzo proszę o przekazanie tego 1% podatku na le-
czenie i rehabilitację dla Moniki Pacia z Siemianowic Ślą-
skich, która jest osobą niepełnosprawną znacznego stop-
nia i cierpi na Fibrodysplasię Ossyficans Progressiva. Mo-
nika należy do Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” 
w Krakowie.

Dane do formularza PIT - zeznanie roczne
nazwa Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

KRS 0000174486
Hasło: „MONIKA PACIA”

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
30-149 Kraków ul. Balicka 12a/5b
NIP 677 22 17 576. Nr konta ING Bank Śląski:
70 1050 1445 1000 0022 7599 1459

PODARUJ 1% PODATKU DLA LIWII
Nasza córeczka Liwia Zuzannna (nr członk. 5334) uro-

dziła się 13. 03. 2007 r. z wadą słuchu stopnia głębokiego 
typu zmysłowo-nerwowego. W czwartym miesiącu życia 
została zaaparatowana i od tego czasu rozpoczęliśmy in-
tensywną rehabilitację słuchową. Zebrane środki będziemy 
mogli przeznaczyć na dalszą terapię mowy, turnusy rehabi-
litacyjne, pomoce edukacyjne oraz opiekę specjalistów. Mo-
żesz wesprzeć rehabilitację Liwi, przekazując 1% swojego 
podatku na rzecz:

Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
KRS 0000037904 z dopiskiem na leczenie i rehabilitację

LIWIA ZUZANNA WYPIÓR 5334.
W przypadku pytań dotyczących leczenia i rehabilitacji 

Liwii prosimy o kontakt:
Rodzice tel. +48 664 960 668,

e-mail: Iiberia1@poczta.onet.pl
lub Fundacja „Zdążyć z Pomocą”,  

tel. +48 228 338 888.
Dziękujemy za pomoc – rodzice Liwii!

„Dzieło” Artura T.  
- przyszedł czas za nie zapłacić.

Zadbaj o porządek i ład wokół siebie, a inni będą się wzorować na Tobie

Usunięto na prośbę rodziny.
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Niestety, z upływem czasu okaza-
ło się, że przewody kominowe, które 
odprowadzały spaliny z tych 
urządzeń nie nadają się do 
dalszej eksploatacji. Ich dal-
sze użytkowanie narażałoby 
mieszkańców na niebezpie-
czeństwo zatrucia. Dowiodły 
tego niezbicie wszelkie wyko-
nane specjalistyczne przeglą-
dy. Władze Spółdzielni stanę-
ły więc przed dylematem, czy 
dokonać ich gruntownego re-
montu  czy zastosować nowy 
sposób dostarczania ciepłej 
wody użytkowej do miesz-
kań. Wybrano to drugie roz-
wiązanie, mając na uwadze 
fakt, że będzie ono łatwiej-
sze i tańsze do przeprowadzenia, bo 
pierwsze wiązałoby się z nieuniknio-
nymi rozkuciami dużych powierzchni 
ścian w mieszkaniach i innymi praca-
mi budowlanymi.

Początkowo lokatorzy informację 
o tym, że będą musieli zrezygnować 
ze swoich piecyków łazienko-
wych oraz udostępnić miesz-
kania w celu doprowadzenia 
nowych rur z c.w.u. przyję-
li z oburzeniem i niedowierza-
niem. Wielu z nich kupiło bo-
wiem w ostatnim okresie no-
woczesne piecyki, z którymi 
niełatwo było się rozstać. Po-
nadto, obawiano się, że kosz-
ty korzystania z ciepłej wo-
dy będą o wiele wyższe niż 
w przypadku indywidualnego 
podgrzewania. Jednak nie by-
ło innego wyjścia, gdyż re-
mont przewodów kominowych nara-
ziłby zamieszkałych i Spółdzielnię na 
jeszcze większe obciążenia finanso-
we, a na dodatek zakres prac był-
by znaczącym utrudnieniem w normal-
nym funkcjonowaniu.

W każdym z budynków, na ostatnim 
jego piętrze, powstała więc kotłownia 
– patrz zdjęcia – składająca się z pieca 
gazowego dużej mocy, 4 zasobników 
ciepłej wody użytkowej o pojemności 
360 litrów każdy oraz pompy zasila-
jącej i innych elementów umożliwia-
jących dostarczenie ciepłej wody do 
tak potężnych budynków – każdy po 

110 mieszkań. Ponadto, w pomiesz-
czeniach tych zamontowano czujnik 

gazowy, który automatycznie odcina 
dopływ gazu w przypadku ulatniania 
się oraz czujnik dymowy zabezpiecza-
jący przed wybuchem pożaru. W zbior-
nikach przechowywana jest ciepła wo-
da o temperaturze 40 stopni Celsju-
sza, która jest dostarczana do miesz-

kań w przypadku ewentualnej awarii 
pieca gazowego, bądź chwilowego wy-
łączenia z powodu zamontowanych na 
kotle czujników zabezpieczających ści-
śle, rygorystycznie i na bieżąco ana-
lizujących kilka parametrów prawidło-
wego funkcjonowania. Natomiast sam 
piec podgrzewa wodę do temperatury 
74 st. C. Z kotłowni do mieszkań bie-
gną dwa piony c.w.u., z których jeden 
to cyrkulacja zapewniająca ciepłą wo-
dę w mieszkaniu zaraz po odkręceniu 
przez lokatora zaworu, a drugi zasi-
la instalację w ciepłą wodę. Z kotłow-
ni na dach dla odprowadzenia spa-

lin jest wyprowadzony komin ze sta-
li nierdzewnej kwasoodpornej, bo po-
wstająca w dużych ilościach w pro-
cesie spalania „woda” jest faktycznie 
mocno, bardzo mocno rozcieńczonym 
kwasem.

Kierownictwo administracji osiedla 
„Centrum” przyznaje, że po urucho-
mieniu sieci dochodziło do nieporo-

zumień z mieszkańcami. Ich 
przyczyną były problemy na-
tury technicznej, jakie zwy-
kle występują przy podłącze-
niu nowej instalacji i jej roz-
ruchu. Jednak po dostroje-
niu wszystkich urządzeń ca-
ła sieć zaczęła pracować pra-
widłowo. W trakcie prac osie-
dlowa administracja uwzględ-
niła też szereg uwag miesz-
kańców dotyczących wykona-
nia instalacji. Zdecydowano 
się m.in. na obłożenie pianką 
styropianową rur biegnących 
w korytarzach w celu zmniej-
szenia strat ciepła oraz zabu-

dowania niektórych jej odcinków, gdyż 
początkowo niektórzy młodzi miesz-
kańcy przypinali do nich swoje rowery.

Obecnie skarg mieszkańców jest 
już zdecydowanie mniej i dotyczą one 
przypadków awarii.

- Początkowo byłam bardzo nieuf-
na zaproponowanemu przez 
Spółdzielnię rozwiązaniu. 
Jednak przekonałam się, że 
sprawdza się ono w prakty-
ce. Nie dostaliśmy jeszcze 
rozliczenia za ubiegły rok, ale 
przypuszczam, że korzysta-
nie z ciepłej wody jest te-
raz droższe. Z drugiej stro-
ny mamy zapewniony kom-
fort bezpieczeństwa, za któ-
ry widocznie też trzeba płacić 
– uważa pani Janina, miesz-
kanka bloku przy ul. Komuny 
Paryskiej 5.

Ponadto, każde mieszkanie wypo-
sażono w osobny wodomierz do cie-
płej wody użytkowej. Znajduje się on 
skrzynkach zamykanych na klucz na 
klatkach schodowych. Rozwiązanie to 
ułatwia odczyty prowadzone przez ad-
ministrację.

Dotychczasowe wyliczenia pokazują, 
że koszt podgrzania c.w.u. jest w tych 
budynkach tańszy niż blokach, gdzie 
dostarcza to medium katowicki PEC. 
Natomiast stare przewody kominowe 
służą dodatkowej wentylacji w miesz-
kaniach, która w tych budynkach ma 
szczególne znaczenie. migsp

Ciepła płynie z jednego pieca
Od ponad roku mieszkańcy trzech budynków – łącznie 330 mieszkań – 

przy ul. Komuny Paryskiej korzystają z nowego sposobu dostarcza-
nia ciepłej wody do swoich mieszkań. Przez wiele lat zamieszkali przy Ko-
muny Paryskiej 1, 3, 5 podgrzewali wodę samodzielnie, korzystając z popu-
larnych gazowych przepływowych piecyków łazienkowych, tzw. junkersów.
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Tu także nie jest możliwym, by nikt 
niczego nie widział i niczego 
nie słyszał – a jednak.

Zdanie o nicniewidzeniu 
i niesłyszeniu można po-
stawić na końcu każdego 
z wyszczególnionych zda-
rzeń – czytaj comiesięczna 
wyliczanka. Jest ich tro-
chę, więc może jest tak, 
że my się

czepiamy i dziwimy,
a tymczasem mamy do czy-

nienia z symptomami tajem-
niczej choroby i lekarze win-
ni zająć się jej leczeniem, bo 
to powoli przybiera formę epi-
demii!!!

Teraz „grafficiarze”,
a właściwie ci, którym wydaje się, że 

takimi są. W języku polskim mamy kil-

ka przysłów odnoszących się do bra-
ku szczęścia bądź obrazujących nie-

uchronność. Jednym z nich jest: dopó-
ty dzban wodę nosi, dopóki…

Tak się bowiem składa, że w styczniu 
skazany został jeden z takich, któremu 
wydawało się, że nic mu nie zrobią. 
Miarka się jednak przebrała i sprawcę 
wskazano, a policja resztą się zajęła, 
zaś sąd dopełnił formalności – czytaj 
str. 8. Oczywiście, odpowie ktoś: jedna 
jaskółka wiosny nie czyni – zgoda, 
ale odrzekniemy: kropla drąży skałę, 
zaś mały kamyk uruchamia lawinę. 
Proponujemy tym wszystkim bazgrzą-
cym po ścianach i przekonanym, że 
nie zostaną złapani, by te właśnie sło-
wa wzięli sobie do serca – póki jesz-
cze czas. Jednocześnie uczulamy ro-
dziców na przeprowadzenie rozmowy 
ostrzegawczej z dzieciakami, bo kon-
sekwencje finansowe są dotkliwe.

A na osiedlach:
„BAŃGÓW”

- ul. Władysława St. Reymonta 10 – 
zniszczono samozamykacz w drzwiach 
wejściowych;

- ul. Wł. St. Reymonta 38 – zdewa-
stowano domofon;

- ul. Karola Szymanowskiego 10 – 

zalano piwnicę, wyrwano 30 cm rury 
poziomu cyrkulacji ciepłej wody;

- ul. Marii Skłodowskiej-
-Curie 17 – wybito szybę 
i zdewastowano drzwi wej-
ściowe.

„CENTRUM
- ul. Komuny Paryskiej 13 

– graffiti na szczycie budyn-
ku.

„CHEMIK”
- ul. Walerego Wróblew-

skiego 55 – od parteru do 3 
piętra popisana klatka scho-
dowa.

„MICHAŁKOWICE”
- ul. Pocztowa 1 – potłu-

czono lampy zewnętrzne przy 
wejściu do budynku (po wy-

mianie ponownie tłuczone);
- ul. Pocztowa 14A – wyrwane za-

wiasy w drzwiach wejściowych;
- ul. Pocztowa 14D – zalano piwni-

cę, wyrwano część rury poziomu cyr-
kulacji wody.

„TUWIMA”
- ul. Wojciecha Korfantego 2 – skra-

dziono żarówkę przy windzie;
- ul. W. Korfantego 2C, 9 C, Her-

mana Wróbla 8A – połamano skrzyn-
ki na reklamy;

- ul. W. Korfantego 4B – zniszczono 
zamek w drzwiach wejściowych;

- ul. W. Korfantego 9B – wyrwano 
kasetę z przyciskami w windzie, skra-
dziono klamkę z drugich drzwi; zdewa-
stowano drzwi na 6. piętrze.

„WĘZŁOWIEC”
- Garaże przy wymiennikowi i GPZ 

– duże napisy z niecenzuralnymi wy-
razami;

- ul. Władysława Jagiełły 29A, 35B 
– zniszczono skrzynki na reklamy.

- Na placu zabaw przy budynku Jana 
Polaczka 8D przecięto i połamano sie-
dzisko z podwójnej huśtawki.

Piotr Sowisło, wspol. mig

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

Pilnujcie drzwi. Grafficiarze – ostrzeżenie!

Uwaga pseudomalarze – czytaj str. 8

ciąg dalszy ze str. 2
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Finał finałów Wielkiego Konkursu 2008
- Czy ktoś z Państwa jest moim 

krewnym, a może znajomym? – tym 
pytaniem Zbigniew Lekston, prezes 
SSM – wprowadził w konsternację 
grupkę finalistów Wielkiego Konkur-
su SSM. Zebrani zaprzeczyli, coś 
tam mówiąc nieśmiało pod nosem 
lub kręcąc głową.

Nim zdążyli ochłonąć, padły kolej-
ne pytania: A może ktoś z Państwa 
jest krewnym obecnego tu Wiesła-
wa Jaźwca, przewodniczącego Ra-

dy Nadzorczej lub ma krewnych wśród 
pracowników Spółdzielni? Tym razem 
nieco już śmielej, acz także ze zdziwie-
niem odpowiedziano również: Nie…

Zbigniew Lekston wyjaśnił, że to do-
brze, bo wśród mieszkańców opowia-
da się, iż tylko wybrańcy zostają lau-
reatami finału finałów Wielkiego Kon-
kursu i chociaż nigdy w jego 16-letniej 
historii nic takiego się nie przytrafiło, 
to wieści krążą. Obecni słuchali z nie-
dowierzaniem, że są takie przypusz-
czenia. Mówiąc jeszcze o przejrzysto-
ści założeń Wielkiego Konkursu, Pre-
zes dodał: Pracownicy, jak i społecz-
nicy działający w Radach Osiedli, Ra-
dzie Nadzorczej są z definicji wyłą-
czeni z udziału w losowaniu, a gdy 
kiedyś jeden z szefów Rady Osiedla 
został wylosowany, to… podziękował. 
Kontynuując swą wypowiedź, powitał 

serdecznie wszystkich i mówił: Gratu-
luję szczęścia, bo jesteście Państwo 
wylosowani spośród ponad 9 tysięcy 
osób nieposiadających żadnych za-
ległości wobec Spółdzielni. Gratulu-
ję i dziękuję za regularne wpłacanie 
należności, bo chociaż jest to obo-
wiązek, to jednak czasami stanowi ja-
kiś problem. Problem, który później 
przekłada się na płatności Spółdziel-
ni, na jej prawidłowe bieżące funkcjo-
nowanie, bo SSM nie dysponuje inny-

mi pieniędzmi niż te, które Państwo 
wpłacacie za używanie mieszkania, 
na remonty, za media. Jednocześnie 
z części tych środków natychmiast re-
gulowane są należności dla dostaw-
ców wody, ciepła i usługodawców, np. 
wywożących śmieci, czyli na to, co 
Państwo sami zużywacie lub „wypro-
dukujecie”. Przedstawiając założenia 
Wielkiego Konkursu, Zbigniew Lek-
ston mówił, że główną jego ideą nie 
jest nagradzanie osób sumiennie wy-
wiązujących się ze swoich podstawo-
wych obowiązków wobec SSM, ale 
zmobilizowanie wszystkich do płace-
nia czynszu, bez żadnych opóźnień. 
Dotychczasowe edycje konkursu do-
wiodły, iż Konkurs działa mobilizująco 
na zamieszkałych, bo na koniec roku 
wysokość należności spada. Część lo-
katorów ma bowiem

niewielkie zadłużenia
i niekiedy trudno im o mobilizację, 

aby te niewielkie kwoty uregulować. 
Tymczasem w skali całej Spółdzielni 
nie jest to taka mała kwota, a można 
by ją wydać na pilne potrzeby remon-
towe. W związku z tym, władze SSM 
poprzez monity i ogłoszenie Wielkiego 
Konkursu motywują wszystkich miesz-
kańców do wejścia w kolejny rok z czy-
stym kontem czynszowym. Problem 
natomiast jest, jak mówiono, z grupą 

mieszkańców z wielotysięcznym dłu-
giem, którego spłata wielu z nich już 
przerosła. Te osoby nie mogą liczyć na 
żadne nagrody czy ulgi, gdyż wobec 
nich wdrażane jest postępowanie we-
wnątrzspółdzielcze, którego końcowym 
efektem jest pozbawienie członkostwa, 
droga sądowa, komornik i eksmisja.

Witając laureatów, Wiesław Jaźwiec 
stwierdził: „Mnie również jest bardzo 
miło i jestem także zaszczycony, że 
mogę się spotkać z grupą mieszkań-
ców nie tylko wzorowych, bo regular-
nie wnoszących opłaty, ale też mają-
cych ogromne szczęście w losowaniu. 
Gratuluję Państwu w imieniu własnym 
i Rady Nadzorczej tego szczęścia, ży-
czę go też przed losowaniem nagród 
i dodam, że chciałbym zawsze uczest-
niczyć w takich spotkaniach, bo dzi-
siaj czeka Radę Nadzorczą rozmowa 

Laureaci jeszcze przed losowaniem. Wiesław Jaźwiec - Mnie również jest bardzo miło…
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z dłużnikami. Są to przykre rozmowy, 
ale prowadzić je musimy, bo nam nie 
zależy na wykluczeniach, lecz na zdy-
scyplinowaniu posiadających mieszka-
nia i ostrzeżeniu ich, że mo-
gą swoje cztery ściany utra-
cić. Często te rozmowy skut-
kują, jednak często pozostają 
bez echa”.

Losowanie
Przedstawiając zasady lo-

sowania, Zbigniew Lekston 
mówił: Losujecie Państwo 
kolejność wybierania, a więc 
osoba, która wylosuje kar-
teczkę z nr 1, ma najwięk-
szą możliwość wyboru, ale 
też i największy problem, bo 
wszystkie nagrody są bardzo atrakcyj-
ne i właściwie o tej samej wartości. Ży-
czę Państwu szczęścia.

Długo nie trzeba było czekać, by po-
znać, kto ma szczęśliwą rękę do nr 1. 
Już drugi losujący, a był nim pan Hen-
ryk Otwinowski, ze szklanej półku-
li wyjął los z numerem jeden i natych-
miast stało się wiadomym, kto będzie 
miał największy wybór. Ten wybór wy-
wołał entuzjazm u obecnych członków 
rodziny, bo na finał finałów stawili się 

w sile czterech osób. Natomiast nie-
obecność dwóch laureatów spowodo-
wała, że losy za nich ciągnął Wie-
sław Jaźwiec. Później każdy z finali-

stów zgodnie ze swoim numerkiem wy-
bierał swoją nagrodę. Nie było to łatwe, 
bo wszystkie były ponętne i poszcze-
gólni laureaci stosunkowo długo zasta-
nawiali się nad wskazaniem tej właści-
wej. Gdy zaś uporano się z wybraniem 
nagród rozpoczęła się miła i sympa-
tyczna rozmowa. Uczestnicy na dzień 
dobry zgodnie stwierdzili, że byli baaar-
dzo zaskoczeni otrzymanym zawiado-
mieniem, że są w ścisłym finale i oraz 
tym, że uczestniczyć będą w losowaniu 

nagród i spotkaniu z Zarządem SSM. 
To zaskoczenie spotęgowało się jesz-
cze bardziej tu na sali, gdy okazało się, 
że są wyłonieni spośród tylu tysięcy za-

mieszkałych. Dlatego też tak 
bardzo zdziwiły ich pierwsze 
pytania. Przechodząc do

spraw spółdzielczych
i problemów z zamieszka-

niem, pytano głównie o par-
kingi. Zbigniew Lekston mó-
wił, że przy ul. Wyzwolenia, 
SSM wspólnie z miastem bę-
dzie realizować parking, a po-
nadto, po wschodniej stronie 
budynków zostanie wybudo-
wane boisko z prawdziwego 
zdarzenia. O środki na jego 

dofinansowanie zwrócono się do Mini-
sterstwa Sportu. Z kolei kwestie posze-
rzenia parkingu przy Grunwaldzkiej 2 
wyjaśniał Wiesław Jaźwiec i mówił, że 
w tym roku parking ten nie będzie po-
szerzany, bo priorytetem jest docieple-
nie domów Grunwaldzka 2 i Jagiełły 3 
i 7 oraz stworzenie parkingu przy Ja-
giełły 7, gdyż tam problem z parkowa-
niem jest ogromny i to od dawna. Wy-
jaśniając sprawy parkingów, mówio-

Numer 1 wylosowany.

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

ciąg dalszy na str. 16
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Młodzież wykorzystała tę szan-
sę znakomicie, gdyż chętnych do gry 
w bowling nie brakowało. Tłok robił 
się również przy stołach bilardowych 
i cymbergaja. Uprawnieni do zniżki – 

należało posiadać ważną legitymację 
szkolną – często przychodzili w towa-
rzystwie rodziców lub kolegów i kole-
żanek z klasy, podwórka.

- Musieliśmy dzień wcześniej zare-
zerwować tor. Przyszliśmy tutaj całą 
paczką w 6 osób. Co prawda jest nas 
więcej, ale za to wychodzi dużo taniej 
– mówi 15-letni Patryk Jaskólski.

Emocji związanych z rzucaniem kulą 
do ustawionych o kilkanaście metrów 
dalej kręgli nie brakowało. Większość 

młodych miłośników bowlingu podcho-
dziła do tego jak do dobrej zabawy i nikt 
nie przejmował się tym, że niekiedy ku-
la nie trafiała w żaden kręgiel lub prze-
kroczyło się wyznaczoną linię i wtedy 

był spalony. Za to, gdy udało się zrobić 
strike’a – czyli strącić za pierwszym ra-
zem 10 kręgli, radości było co niemiara. 
Ogromną zaletą tej formy rozrywki jest 
to, że stanowi ona świetną ofertę dla 
całej rodziny. Pan Krzysztof Płuczyń-
ski do „Renomy” przyszedł nie pierw-
szy raz ze swoimi dziećmi. - Moim sy-
nom bardzo się tutaj podoba. Mieszka-
my niedaleko stąd, więc chętnie razem 
tu przychodzimy. To dobry sposób na 
wspólne spędzanie czasu – dodaje.

Wiele osób podkreśla, że kręgiel-
nia „Renoma” ma swój klimat i niepo-
wtarzalną atmosferę. Nie bez znacze-
nia są ceny za wynajem toru - niższe 
niż w innych tego typu miejscach. To 
wszystko przyciąga tutaj nie tylko pa-
sjonatów kręgli z Siemianowic, ale też 
z innych miast. 

- Jestem spoza Śląska, ale w okre-
sie ferii zawsze odwiedzam moich ku-
zynów w Siemianowicach. Od kilku lat 
chodzimy tutaj na kręgle, panuje tu faj-

ny nastrój, jak w dobrym klubie – mówi 
Angelika Kotuś.

Niepowtarzalny klimat, miła atmosfe-
ra i nowoczesna muzyka płynąca z gło-
śników sprzyjają kilkugodzinnym spo-
tkaniom młodzieży w „Renomie”. Jej 
pracownicy podchodzą do niej w tole-
rancyjny sposób. Gdy ktoś zgłodnieje, 
wyrażają zgodę na zamówienie pizzy. 
Wszystko po to, aby można było się tu 
dobrze czuć i świetnie zabawić.

 mig

Pokochali „Renomę”
Prawie 500 godzin spędziły na torach kręgielni „Renoma” dzieci i mło-

dzież podczas ostatnich ferii zimowych. Przez dwa tygodnie od 1100 do 
1700 czekało na nich 6 torów, z których mogli skorzystać po zniżkowej ce-
nie, zgodnie z ofertą, jaką na czas zimowych wakacji przygotował dla nich 
Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Bilard cieszy się 
niesłabnącym 
powodzeniem.

Bawią się całe rodziny.

no, że jest to zagadnienie nie do roz-
wiązania, a na dodatek Spółdzielnia 
ma coraz mniej terenów, a nie 
można przecież zabetonować 
osiedli. Zbigniew Lekston od-
nosząc się do prowadzonych 
prac, zaznaczył, że jeszcze 
teraz, po tylu latach od za-
kończenia budów poszczegól-
nych domów usuwamy wady 
technologiczne. Jeden z obec-
nych zareagował, że nie moż-
na potępiać tego, co robiono, 
bo w czym byśmy mieszka-
li. Pozostali obecni z aproba-
tą potwierdzili tę wypowiedź. 
Prezes wyjaśnił, że to nie jest 
negatywna ocena, ale przedstawienie 
problemu, który nie jest znany, a jed-
nak jest. W trakcie rozmowy poruszono 

także problem piesków, jerzyków, dro-
gi pod lasek i małej, zdaniem obecnych 
mieszkańców, aktywności miasta.

My przypomnijmy, że Wielki Kon-
kurs SSM ma strukturę dwuczłono-
wą. Pierwsza część przeprowadzana 

jest w osiedlach, gdzie pod bacznym 
okiem komisji, w skład której wchodzą 
przedstawiciele Rady danego osiedla, 

i z udziałem jakiegoś miesz-
kańca wybiera się 3 osie-
dlowych laureatów spośród 
wszystkich lokatorów niepo-
siadających w danym osiedlu 
zaległości na 31. 12. 2008 r. 
Z tej trójki pierwsza wyloso-
wana osoba przechodzi do 
Wielkiego Finału, a pozosta-
li otrzymują trzymiesięczne 
zwolnienia z czynszu w po-
zycji eksploatacja. Pełne listy 
laureatów publikujemy.

Finał finałów Wielkiego Kon-
kursu przeprowadzono 26 lu-

tego br. w siedzibie Zarządu SSM.
Laureaci - czytaj strona obok.

Tekst i zdjęcia: Piotr Sowisło

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

Finał finałów Wielkiego Konkursu 2008

Co by tu wybrać?

ciąg dalszy ze str. 15
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Laureaci Wielkiego Konkursu 2008
Kolejność wg losowanych numerów 

i wybrana nagroda:
Osiedle „Michałkowice”

- Weronika, Henryk Otwinowscy, ul. Wyzwolenia 
10a – Telewizor LCD

Osiedle „Węzłowiec”
- Danuta, Bogdan Klekot, ul. Grunwaldzka 2c  

– kino domowe
Osiedle „ Chemik”

- Józef, Maria Łasak, ul. Alfonsa Zgrzebnioka 38a  
– odkurzacz

Osiedle im Juliana Tuwima
- Urszula Pawlus, ul. Wojciecha Korfantego 17a  

– aparat fotograficzny
Osiedle „Centrum”

- Beata Czapura, ul. Jana Pawła II 22 – żelazko lub 
odtwarzacz

Osiedle „Bańgów”
- Grażyna, Krystian Bąk, ul. Władysława Reymon-

ta 50 – wieża 
Osiedle „Młodych”

- Jan Nowak, ul. Jana N. Stęślickiego 4 – żelazko lub 
odtwarzacz

- To był udany rok dla siemia-
nowickiego sportu – taki najczę-
ściej padał wniosek na podsumowa-
niu działalności sportowej podczas 
spotkania, jakie z udziałem władz 
miasta, działaczy, trenerów i zawod-
ników odbyło 20 lutego br. w Sie-
mianowickim Centrum Kultury.

Na sukces ten złożyły się przede 
wszystkim wyniki uzyskane przez junio-
rów startujących w zawodach na szcze-
blu regionalnym i ogólnopolskim. Spo-
tkanie było też okazją do uhonorowania 
osób, które od wielu lat dbają o rozwój 
sportu i rekreacji w mieście. W związ-
ku z tym na wniosek Zarządu Miejskie-
go TKKF w Siemianowicach Śląskich 
Ministerstwo Sportu przyznało odzna-
kę „Zasłużony działacz kultury fizycz-
nej” honorowemu prezesowi SSM Sta-
nisławowi Kowarczykowi, prezeso-
wi Zarządu SSM Zbigniewowi Leksto-
nowi oraz Jadwidze Goj – prezesce 
TKKF „Jedność” i byłej reprezentant-
ce Polski w piłce ręcznej. Wyróżnienie 
to jest najwyższą resortową odznaką 
przyznawaną przez Ministerstwo Spor-
tu. Wcześniej w naszym mieście otrzy-
mali je szef ZM TKKF Ryszard Seręga 
oraz kierownik DK „Chemik” Zbigniew 
Krupski. Odznaczenia wręczał wice-
prezes Zarządu Głównego TKKF Anto-
ni Jazienicki. - Jesteśmy zaszczyceni 
i dumni, że Ministerstwo Sportu pozy-
tywnie rozpatrzyło nasz wniosek i uho-
norowało osoby, które od lat stwarza-

ją warunki do rozwoju sportu i rekreacji 
fizycznej w Siemianowicach Śląskich. 
Chciałbym też podziękować wszyst-
kim działaczom i zawodnikom za ich 
codzienny trud, czego ukoronowaniem 
był znakomity występ siemianowickich 
ognisk TKKF na ogólnopolskim zlocie w 
Sierakowie, gdzie zdobyliśmy kilka czo-
łowych miejsc – podkreślił z zadowole-
niem Ryszard Seręga.

Spotkanie ubogaciły występy młodej 
siemianowickiej pary tanecznej z klubu 
„Flamenco” oraz arie operowe w wyko-
naniu Andrzeja Lamperta przy akom-
paniamencie Jolanty Śmigielskiej. 
Szczególnie do gustu przypadły tańce 
w wykonaniu Mai Banasik i Grzego-
rza Sołtysika, a dodać należy, że pa-
ra ta w ubiegłym roku osiągnęła sukce-
sy na szczeblu ogólnopolskim.

Podsumowując ostatnie lata, stwier-
dzono, że Siemianowice Śląskie z miasta 
węgla i stali coraz dynamiczniej zamie-
niają się w miasto sportu i rekreacji. Ma 
na to wpływ powstanie kilku nowocze-
snych kompleksów sportowych: KS „Mi-
chał” z nowoczesną pływalnią, KS „Sie-
mion” z boiskiem do hokeja na trawie, bo-
isk przy szkołach podstawowych, strzel-
nicy, pola golfowego oraz wielu innych 
placówek, wśród których zwrócono uwa-
gę na działalność Strefy Rozrywki „Reno-
ma” – obiektu SSM przyciągającego mi-
łośników bowlingu z całego regionu.

Z kolei za indywidualne osiągnięcia 
uhonorowani zostali młodzi sportow-

cy: Robert Bednarek, Marlena Selke, 
Patrycja Stambuła i Aleksandra Wa-
lo (UKS Wodnik), Agata Choinka (jaz-
da konna), Michał Tarasiewicz (węd-
karstwo), Zuzanna Majewska i Patry-
cja Paszek (tenis MKS Siemianowi-
ce), Agnieszka Handzlik, Agata Mu-
sik, Magdalena Strączek, Michał Ko-
zioł (curling), Maja Banasik i Wojtek 
Sołtysik (para tańcząca z klubu „Fla-
menco”). Wyróżnienie drużynowe ode-
brali juniorzy grający w hokeja na tra-
wie: Daniel Just, Łukasz Małaszuk, 
Michał Raczykowski, Martin Blot, 
Dawid Bożek, Michał Matysik, Ma-
riusz Orzeł, Dariusz Pazur, Piotr Su-
piński i Adrian Tomanek.

Na tegorocznej sportowej gali nagro-
dy dla działaczy i trenerów odebrali: 
Leszek Małyszek i Sławomir Pąchal-
ski (pływanie), Gustaw Raczykowski 
i Łukasz Wojcieszak (hokej na tra-
wie), Andrzej Manecki (kyokushin ka-
rate), Tomasz Kawa (hokej na trawie), 
Jerzy Malcherek (tenis stołowy), Aloj-
zy Łysko (piłka nożna). Natomiast na-
grody w kategorii senior przypadły w 
udziale: Dajanie Jastrzębskiej (tenis 
stołowy), Aleksandrze Kośnik (jaz-
da konna), Marcinowi Ławińskiemu, 
Helenie Gabryś i Mirosławie Gem-
bolis (kyokushin karate), Pawłowi So-
bocie i Damianowi Sobocie (wędkar-
stwo) oraz Stefanowi Kowalczykowi 
(brydż sportowy).

mig

Zamiast węgla i stali, miasto sportu i rekreacji

Laureaci Wielkiego Konkursu SSM wylosowani
na poszczególnych osiedlach – trzymiesięczne zwolnienia

z kosztów eksploatacji w opłacie czynszowej:
Osiedle „Michałkowice”

- Henryk Uhl, ul. Pocztowa 14c
- Waldemar Gdowik, ul. Pocztowa 11

Osiedle „Centrum”
- Danuta Sowa, ul. Michałkowicka 17a
- Maria Dudziak, ul. Michałkowicka 19

Osiedle „Węzłowiec”
- Gabriela Korzyniec, ul. Władysława Łokietka 18
- Alicja Grzesiok, ul. Jana Polaczka 4a

Osiedle im Juliana Tuwima
- Krystyna, Paweł Sojka, ul. Leśna 13
- Agnieszka Poks–Drynda, ul. Hermana Wróbla 7a

Osiedle „Chemik”
- Emanuel Wichary, ul. Niepodległości 63c 
- Leszek Domagała, ul. Niepodległości 66f 

Osiedle „Młodych”
- Tomasz Matyszczak, ul. Niepodległości 24
- Leszek Kuffel, al. Młodych 14

Osiedle „Bańgów”
- Kazimierz Palimąka, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 49
- Krzysztof Braksator, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 87b

Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”
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Zadowoleni po remoncie
- Chciałbym gorąco podziękować 

osiedlowej administracji za gruntowny 
remont klatki schodowej przy ul. Zu-
brzyckiego 1. Obecnie wygląda ona 
jak nowa. Zastosowano rozwiązanie 
pozwalające na oszczędności ener-
gii elektrycznej, w praktyce sprawdza-

ją się zamontowane czujniki ruchu. 
Jesteśmy zadowoleni z tych zmian – 
podkreśla Rajmund Kawik.

ZARZĄD SSM: ADM os. „Mło-
dych”, podobnie jak wszystkie in-
ne administracje osiedlowe, sys-
tematycznie realizuje opracowany 
program estetyzacji klatek schodo-
wych. Dotyczy to głównie odnowie-
nia wejść do klatek i parterów bu-
dynku. Prace polegają najczęściej 
na oblicowaniu ścian płytkami klin-
kierowymi. W wielu klatkach scho-
dowych zamontowano już tzw. czuj-
niki zbliżeniowe, które pozwalają na 
znaczne oszczędności energii elek-
trycznej. Wymienione wyżej roboty 
będą systematycznie kontynuowane 
na terenie całej Spółdzielni. Autoro-
wi wypowiedzi dziękujemy za wyra-
żone uznanie dla administracji  
os. „Młodych”.

Zaniedbane ogródki
Na osiedlu „Michałkowice” przy 

ul. Kościelnej 36, w pobliżu placu za-
baw, mieszczą się od wielu lat „dzikie” 
ogródki. Okazuje się jednak, że więk-
szość z nich jest zaniedbana i właści-
wie niczyja. Kolejne zniszczenia do-
konały się podczas malowania elewa-
cji budynku. Z kolei latem ogródki są 
miejsce schadzek dzieci, dorosłe oso-
by wyrzucają tam śmieci lub dokarmia-
ją koty. Jeśli ktoś nie obawia się wło-
żyć trochę pracy, to proszę i apeluję do 
lokatorów okolicznych domów o zago-
spodarowanie tego terenu tak, aby mo-
gły one dalej cieszyć nasze oczy i ser-
ce. Moim zdaniem, opiekunem ogród-
ka nie musi być osoba z budynku przy 
ul. Kościelnej 36, ale też z innych blo-
ków. Właścicielem tych ogródków jest 
Spółdzielnia, co oznacza, że nikt nie 
musi płacić podatków. Wystarczy po-
wiesić kłódkę, poprawić ogrodzenie 

i zaopiekować się tym miejscem na ty-
le, aby nie wyglądało na śmietnik. Tym 
bardziej, że zbliża się wiosna i te po-
rządki są jak najbardziej na czasie 
i wskazane. 

W. A. (Imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: W pełni popieramy 

apel lokatorki w sprawie zagospo-
darowania i wykorzystania istnie-
jących ogródków przydomowych. 
Ich odpowiednie wykorzystanie nie-

wątpliwie wpływa na poprawę este-
tyki otoczenia budynków. Niestety, 
na terenie naszych osiedli w wielu 
miejscach obserwujemy takie „po-
rzucone” ogródki, które jakiś czas 
temu przestały mieć swoich gospo-
darzy. Uważamy, że apel ten przy 
okazji zbliżającej się wiosny, należa-
łoby skierować nie tylko do miesz-
kańców z ul. Kościelnej, ale również 
osób mieszkających w innych bu-
dynkach Spółdzielni.

Oklejone osiedla
Zwracam się z uprzejmą prośbą do 

Zarządu SSM o zakup wyłączników 
do ulicznego oświetlenia na os. „Mło-
dych”. Obecnie lampy palą się czę-
sto przy oświetleniu słonecznym rano 
i wieczorem. Wyłączniki działające na 
zasadzie fotokomórek pozwolą na za-
oszczędzenie energii elektrycznej.

Ponadto PUB „Szarotka”, ul. W. Wró-
blewskiego, 24 stycznia br. organizo-
wał w swojej siedzibie spotkanie ki-
biców z piłkarzami Ruchu Chorzów. 
W związku z tym oklejono plakatami 
drzwi wejściowe do spółdzielczych bu-
dynków m. in. przy ul. ZHP, Stęślickie-
go, Szarych Szeregów. Nie oszczę-
dzono nawet wiaty przystanków auto-
busowych i fasady domów. Uważam, 
że jest to działanie noszące znamiona 
przestępstwa. Władze naszego miasta 
podchodzą do tego problemu z pobła-
żaniem i indolencją. 

Interwencja u radnych czy samego 
przewodniczącego nie przynosi efek-
tów. Oklejone, brudne, popisane, z wy-
bitymi szybami wiaty przystankowe nie 
dodają uroku miastu. Może interwen-
cja Zarządu SSM spowoduje reakcję 
na opisany problem?

Kolejna sprawa to ulotki roznoszo-
ne, naklejane przez akwizytorów na fa-
sadach domów, latarniach oświetlenia 
ulicznego. Wychwalane w gazecie „MS” 

skrzynki na listy są zapychane „Echem”, 
„Kauflandem”, „Życiem”, o szarańczy 
pożyczkowej nie wspomnę. Umiesz-
czone na zewnątrz skrzynki na listy są 
chyba za małe, jak np. przy ul. Stęślic-
kiego. Po 2 tygodniach nieobecności lo-
katora skrzynka jest tak zapchana, że 
listonosz nie ma miejsca na włożenie 
normalnych listów. W związku z tym, że 
problemy te dotyczą wielu mieszkań-
ców, odpowiedź byłaby wskazana na 
łamach „Mojej Spółdzielni”

Z. Z. (Imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Całe oświetle-

nie uliczne na os. „Młodych” na-
leżące do Spółdzielni sterowane 
jest za pomocą zegarów ustawia-
nych według czasu wskazującego 
wschód i zachód słońca. Przeste-
rowanie tych zegarów odbywa się 
w cyklu dziesięciodniowym. ADM 
„Młodych” nie stwierdza wadliwe-
go działania tych urządzeń, a co za 
tym idzie marnotrawienia energii 
elektrycznej. Oczywiście, występu-
je niekiedy konieczność włączenia 
oświetlenia w ciągu dnia, aby doko-
nać koniecznych napraw i przeglą-
du czy wymiany żarówek.

Wymiana skrzynek pocztowych 
nastąpiła w oparciu o zarządzenie 
ministra infrastruktury, który nałożył 
na właściciela budynku obowiązek 
zamontowania boksów, aby speł-
niały one wymogi Unii Europejskiej. 
Zgadzamy się z Pana opinią, że 
umożliwiły one dostęp praktycznie 
wszystkim, którzy chcą z nich sko-
rzystać. W związku z tym wiele firm 
wykorzystuje tę sytuację do kolpor-
towania swoich reklam lub wydaw-
nictw. Niestety, Zarząd SSM nie ma 
na tę sytuację żadnego wpływu. Wy-
daje nam się to jednak lepszym roz-
wiązaniem niż poprzedni proceder 
polegający na wykładaniu reklam na 
wycieraczki przed drzwiami wejścio-
wymi do mieszkań lub na skrzynki 
pocztowe.

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

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

ciąg dalszy na str. 20
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Sprawa wyglądu wiat przystan-
kowych na terenie miasta wielo-
krotnie opisywana była na łamach 
„MS”. Jednakże wiele wysiłku, ja-
ki wkładają władze naszego miasta 
w utrzymanie estetyki tych miejsc, 
nie przynosi spodziewanego efek-
tu, do czego przyczyniają się wan-
dale wybijający szyby, umieszcza-
jący tam wulgarne napisy czy oso-
by naklejające tam swoje ogłosze-
nia. Próby walki z nimi nie przyno-
szą jak dotychczas spodziewanych 
efektów. mig

Cichcem zlikwidowano
Na ul. Grunwaldzkiej nagle, cichcem 

została zlikwidowana strefa zamiesz-
kania!!!

To trzeba mieć już narąbane w gło-
wie!

Kto podjął taką decyzję, czy weźmie 
na siebie krew zabitych dzieci i prze-
chodniów!

Po jednej stronie tej ulicy jest przed-
szkole, a nie na całej ulicy jest chodnik.

jaando…
ZARZĄD SSM: Ulica Grunwaldz-

ka jest administrowana przez mia-
sto i ma charakter drogi publicznej. 
Komisja Organizacji Ruchu Dro-
gowego z przedstawicielami policji 
uznała, że należy zlikwidować znak 
„Strefa zamieszkania” i zastąpić go 
znakiem ograniczającym prędkość 
do 30 km/godz. Na tę decyzję ani 
Zarząd SSM, ani Rada Osiedla czy 
administracja os. „Węzłowiec” nie 
miały najmniejszego wpływu.

Miejmy nadzieję, że kierujący po-
jazdami będą ściśle przestrzegać 
obowiązującego tam ograniczenia 
prędkości i nie dojdzie do żadnego 
wypadku. 

Dwa razy Regulamin
Chciałbym się dowiedzieć, czym kie-

rował się autor, tworząc w § 15 pkt 6. 
Pozwolę sobie zauważyć, że:

1. Nie ma na osiedlu miejsc do te-
go przeznaczonych, a jeżeli chodzi 
o myjnie ręczne, to pragnę zauważyć, 
że nie każdego stać w obecnych cza-
sach na taki wydatek (wątpię, że auto-
rzy projektu zastanowili się, jaki to jest 
wydatek dla normalnego śmiertelnika). 

Chyba, że chodzi tylko o zwiększenie 
dochodów właścicieli myjni i Straży 
Miejskiej kosztem mieszkańców.

2. Natomiast co do warunków ochro-
ny ekologii, to również nie znajdu-
je uzasadnienia, ponieważ szampo-
ny samochodowe ulegają biodegrada-

cji i posiadają atest PZH. Dlatego uwa-
żam, że powyższy zapis nie znajduje 
uzasadnienia, aby znalazł się w zapi-
sie regulaminu, ponieważ utrudni tylko 
życie mieszkańcom.

Tadeusz Sieja, ul. Grunwaldzka.
ZARZĄD SSM: Jesteśmy zdziwie-

ni Pana uwagami dotyczącymi za-
kazu mycia pojazdów samochodo-
wych w miejscach do tego nieprze-
znaczonych, tj. na osiedlach, gdyż:

1. Taki zakaz obowiązuje w na-
szym mieście od wielu, wielu lat 
i jest wynikiem uchwał Rady Miasta, 
a wcześniej jeszcze Miejskiej Rady 
Narodowej.

2. Odnosząc się do ekologii, wyja-
śniamy, że rzecz nie w szamponach 
ulegających biodegradacji, lecz 
głównie w wypłukiwaniu olejów, 
resztek płynu hamulcowego, itp. 
i stąd miejsca wyznaczone do my-
cia muszą być wyposażone w odo-
lejacze i osadniki wyłapujące in-
ne szkodliwe dla środowiska cząst-
ki. Zapis ten ma głęboki sens, gdyż 
wymienione substancje do biode-
gradalnych nie należą, a zapewne 
nie posiadają także atestów PZH.

* * *
Witam serdecznie.

Cieszę się, że sprawa Regulaminu 
porządku domowego weszła w fazę 
projektu. Z dużym zadowoleniem za-
poznałem się z jego treścią i uważam, 
że jest poprawna.

Chciałbym jednak podzielić się kil-
koma uwagami, refleksjami, które być 
może należałoby rozważyć. Są to pro-
pozycje – w tekście wytłuszczone – 
oparte na autentycznych sytuacjach 
i spostrzeżeniach:

§ 3 pkt 3 powtarza się trzy razy.
§ 3 pkt 3
Wyrzucanie przez okno lub balkon… 

W tym miejscu dopisałbym również 
o zakazie prania dywanów lub chod-
ników na balkonach oraz o niewy-
puszczaniu (udostępnianiu podczas 
nieobecności właściciela) psów na 
balkon w celu załatwienia swoich 
potrzeb fizjologicznych. Ja wiem, 
trudno w to uwierzyć, ale takie przy-
padki mają miejsce.

§ 12 pkt 3
Trzepanie dywanów… na trzepaku, 

a nie na balkonie.
§ 13 pkt 1 i pkt 2

Proponuję, żeby w przypadku 
psów i kotów nie było to więcej niż 
jedna sztuka na mieszkanie. Zasta-
nawiam się również, czy wzorem 
innych spółdzielni nie wprowadzić 
obowiązku wyrażenia zgody najbliż-
szych sąsiadów na posiadanie psa. 
Wiadomo, że samotna starsza osoba 
będzie o niego dbała i na pewno zro-
bi wszystko, żeby nie zakłócał spoko-
ju sąsiadom. Inaczej sprawa wygląda 
w przypadku ludzi aktywnych zawodo-
wo, kiedy posiadanie psa to zaspoko-
jenie kaprysu dziecka lub podniesie-
nie swojego ego. Wtedy bardzo czę-
sto staje się on utrapieniem, szcze-
gólnie dla sąsiadów. Zdarza się, że lu-
dzie mają dwa owczarki i przez cały 
dzień, a nierzadko i noc pozostawia-
ją je bez opieki. Wtedy koncert na wy-
cie i szczekanie (niejednokrotnie prze-
wracanie taboretów) nie pozwala na 
normalne egzystowanie, nie mówiąc 
już o spaniu. Szczególnie jest to uciąż-
liwe w przypadku, gdy sąsiedzi mają 
małe dzieci i w nocy (nie wspominam 
tutaj o ludziach, którzy pracują rów-
nież na nocną zmianę i powinni mieć 
prawo do odpoczynku w dzień).

§ 13 pkt 3 i pkt 4
Uważam, że bez wzmożonych dzia-

łań na kulturę osobistą nie mamy tutaj 
co liczyć. Myślę, że jako SSM – duża 
organizacja moglibyśmy dać upraw-
nienia i zobligować np. Straż Miejską 
do częstszych patroli na osiedlach 
(sprawy ogólnoporządkowe).

Najwięcej spacerowiczów z czworo-
nogami jest w godzinach rannych po-
między 6:00 a 8:00. Zwrócenie uwagi 
właścicielowi pieska, że jego pupil za-
łatwia swoje potrzeby na chodniku lub 
znakuje czyjś samochód, często kończy 

ciąg dalszy ze str. 18

ciąg dalszy na str. 22
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się oburzeniem i wyzwiskami ze strony 
tego pierwszego. Zdarza się, że miłośnik 
zwierzątka wyprowadza je pod sąsiedni 
blok … Tak więc nikt nie chce się nara-
żać w imię „śmierdzącej sprawy”. 

§ 14 pkt 2
… skrzynki na reklamy … Zastana-

wiam się, jak dotrzeć do „opornych 
reklamodawców” np. Pizza Hut, któ-
rzy z uporem maniaka rozrzucają ulot-
ki pod drzwiami, zaśmiecając tym sa-
mym klatki. Być może pismo informu-
jące, skierowane do takiej firmy byłoby 
bardziej skuteczne niż osobiście zgła-
szane uwagi, że jest to nie tylko za-
śmiecanie, ale również wskazówka dla 
potencjalnych złodziei, że nikogo nie 
ma w domu.

§ 15
Ze względu na to, że są to drogi we-

wnętrzne, policja nie może interwenio-
wać, większość użytkowników o tym 
dobrze wie. Zastanówmy się, czy da-
nie pełnomocnictwa policji do egze-
kwowania przepisów ruchu drogowe-
go nie wymusiłoby przestrzegania za-
sad zapisanych w § 15 i zmniejszyłoby 
zapędy młodych kierowców do urzą-
dzania sobie osiedlowych wyścigów 
szczególnie na motocyklach.

Z poważaniem 
Janusz – nazwisko do wiadomości 

redakcji.
Od redakcji: Wytłuszczenia w tek-

ście Czytelnika zastąpiły czerwony ko-
lor czcionki, więc pochodzą od autora.

ZARZĄD SSM: Serdecznie dzięku-
jemy za nadesłane uwagi do opubli-
kowanego projektu Regulaminu po-
rządku domowego. Zapewniamy, że 
trafią one do powołanego zespołu, 
którego zadaniem jest opracowanie 
jego ostatecznego kształtu. Jeste-
śmy przekonani, że zespół ten wni-
kliwie rozpatrzy Pana propozycje, 
niewątpliwie zasługujące na uwagę.

Co do reklam z firmy „Pizza Hut” 
informujemy, że Zarząd wielokrot-
nie zwracał się do dyrekcji tej fir-
my z wnioskami o zaniechanie roz-
rzucania ulotek pod drzwiami miesz-
kańców. Mamy nadzieję, że poka-
zanie przedstawionego przez Pa-
na problemu na łamach „MS” wraz 
z konsekwencjami, jakie może przy-
nieść takie niefrasobliwe pozosta-

wianie ulotek „u drzwi”, zreflektuje 
szefostwo Pizzy Hut i wyda ono sto-
sowne polecenia dyscyplinujące.

Ujadający piesek
A co Państwo zrobią z właścicielem 

pieska mieszkającego przy ul. Korfan-
tego 10 c/…?

Piszemy to w nawiązaniu do projek-
tu regulaminu porządku domowego, 
który ukazał się w gazetce „Moja Spół-
dzielnia”.

My, lokatorzy nie wiemy, jak rozwią-
zać ten problem od jesieni ubiegłego 
roku, gdyż na zwróconą uwagę wła-
ściciel odpowiada „a co ja mam zrobić, 
przecież oboje z żoną pracujemy” My 
to wiemy, sami pracujemy, w naszej 
klatce mieszkają też pieski, ale z inny-
mi nie ma tego problemu, więc…

Oni wychodzą do pracy, a my od 
godz. 6-tej przez 5 dni w tygodniu sły-
szymy szczekającego pieska do godz. 
8-mej lub nieco dłużej (później piesek 
chyba zmęczony usypia).

Nasza cierpliwość się kończy, co da-
lej?

Jeszcze cierpliwi, ale dlaczego ska-
zani na szczekanie?

Lokatorzy z klatki 10c.
ZARZĄD SSM: Współczujemy 

wszystkim sąsiadom szczekającego 
pieska. Wyrażamy przekonanie, że 
publikacja Państwa e-maila odniesie 
jakiś skutek i właściciele czworono-
ga wyciągną stosowne wnioski.

Jeżeli to nie pomoże, to propo-
nujemy skontaktować się z przed-
stawicielami Towarzystwa Ochrony 
Zwierząt.

Temat rzeka – psie g…
Tyle razy był ten problem poruszany 

w gazecie „Moja Spółdzielnia”, że aż 
robi się słabo. Apelować to można do 
ludzi na odpowiednim poziomie cywili-
zacyjnym i kulturowym. Są odpowied-
nie służby, np straż miejska, aby eg-
zekwować prawo – sprzątanie po swo-
im psie.

Wystarczy zaczaić się pod klatka 
schodową, aby wlepić mandat za nie-

sprzątanie g… po swoim psie. Nie 
widziałem jeszcze, by robił to kto-
kolwiek! Trzeba mieć niepoukładane 
w głowie, żeby trzymać psa wielkości 
krowy w bloku, wystarczy przenieść 
się na wieś. Trzeba szanować innych 
mieszkańców!

jaando…

Nie przeszkadzają 
mi odchody…

Witam.
Jestem mieszkanką osiedla „Bań-

gów” i chciałabym poruszyć temat 
psów. Mimo, że mieszkam tyle lat 
na tym osiedlu, nie przeszkadzają mi 
odchody tych zwierząt, tylko bardziej 
przeszkadza mi smród, który docho-
dzi z wysypiska śmieci, czasem jest 
tak intensywny, że nie można otwo-
rzyć okna! Moim zdaniem place za-
baw są przeznaczone po to, żeby ba-
wiły się tam dzieci, jeżeli znajdują sie 
tam odchody, proszę postawić wokół 
ogrodzenie z zamknięciem, żeby dzie-
ci mogły się bawić na czystej trawce! 
Psy są to stworzenia, które muszą sie 
gdzieś załatwiać, a do tego służy tra-
wa, a chyba nikt mądry nie spaceru-
je z dzieckiem po trawie, tylko zwykle 
po chodniku! Mieszkam na 1 piętrze 
i żadnego smrodu nie czuję, więc jest 
to chyba wymysł ludzi, którzy nie mają 
serca dla zwierząt.

Na osiedlu „Bańgów” 95% mieszkań-
ców ma psy i pewnie jest tak na każ-
dym osiedlu, więc nie rozumiem, po co 
takie tematy są poruszane, bo psy by-
ły, są i zawsze będą! Dla mnie spra-
wa jest jasna… trawnik dla piesków, 
a place zabaw dla dzieci. Śmieszna 
jest sprawa, gdy ktoś krzyczy z okna, 
że nie można z psem spacerować ko-
ło jego okna, osoba ta zachowuję się, 
jakby była właścicielką osiedla, a każ-
dy mieszkaniec ma prawo chodzić 
z psem, gdzie tylko mu się podoba, 
bo jego teren nie jest tylko koło bloku, 
w którym mieszka. Pies nie człowiek – 
do muszli nie zrobi!

PS: Bardzo proszę o wydrukowanie 
w gazetce SSM.
Pozdrawiam: lokatorka87@poczta.fm

Od redakcji: Jeden temat: psie qpy 
i dwie skrajne opinie. Która z nich 
okaże się Państwu bliższa, czas po-

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
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każe i póki co, powstrzymamy się od 
własnego komentarza. Pani z Bańgo-
wa piszącej do nas z konta: 

lokatorka87@poczta.fm 
wyjaśniamy jedynie, że nie jest 

prawdą, iż 90% zamieszkałych po-

siada psy, bo według szacunków 
z poprzednich lat, opartych na licze-
niu piesków, ilość ta wynosi od 10 
do 15%.

Delikatnie przypominamy również, 
że trawniki są także miejscem zaba-
wy dzieci, co zaobserwować można 
szczególnie latem, gdy rozkładają na 
nich kocyki i bawią się lub po prostu 

leżą na słoneczku. Byśmy mieli peł-
ną jasność, nie jesteśmy przeciwnika-

mi czworonogów, natomiast jesteśmy 
zdeklarowanymi zwolennikami schyla-
nia się po to, co piesek po sobie po-
zostawi. Czynność ta ma dodatkowy 
plus: jest przy okazji maluteńką formą 
gimnastyki dla naszych kości.

Podziękowania dla: 
ADM os. „Młodych” i…

Pan Gerard Ordon, al. Młodych 6, 
złożył podziękowanie dla kierowniczki 
osiedla „Młodych” i ekipy remontowej 
za szybkie i sprawne usunięcie awarii 
centralnego ogrzewania.

…ADM os. „Chemik”
W imieniu mieszkańców bloku przy 

ulicy Zgrzebnioka 52a chciałabym bar-
dzo serdecznie podziękować brygadzie 
remontowej przy Administracji os. „Che-
mik” za zorganizowaną, szybką i czystą 
pracę przy wymianie rur, a także Pa-
ni Edycie za bezzwłoczne załatwianie 
każdej interwencji. Z poważaniem

M. C. (Imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Jest nam zawsze 

bardzo miło, gdy zauważacie Pań-
stwo i komplementujecie pracę osie-
dlowych administracji, która jest 
trudna, tym bardziej, że niejedno-
krotnie nie pozwala na załatwie-
nie od ręki wszystkich zgłaszanych 
spraw. Państwa podziękowania są 
tym bardziej cenne, gdyż z reguły na 
administracje sypią się gromy i nie 
widzi się ich codziennego wysiłku.

ciąg dalszy ze str. 22
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DO 18 MARCA MOŻNA SKŁADAĆ, NADSYŁAĆ WNIOSKI DO REGULAMINU PORZĄDKU DOMOWEGO – TWOJEGO REGULAMINU.  
JEGO PROJEKT OPUBLIKOWALIŚMY W „MS” 2/2009.

Wszelkie uwagi, propozycje prosimy zgłaszać – najlepiej pisemnie – pocztą tradycyjną na adres:
SSM ul. Boh. Westerplatte 20, 41-106 Siemianowice Śl.;

elektroniczną na konta: redakcji „MS”: ssm@poczta.fm i Działu GZM: gzm@ssm.siemianowice.com
Każda propozycja będzie wnikliwie analizowana.

Stwórzmy razem regulamin naszych oczekiwań. Regulamin, który będziemy z szacunkiem respektować.
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Budyń z warzyw
30 dag kalafiora, 20 dag brokułów, 

ziemniak, cebula, 15 dag pomidorów, 
100 ml mleka, 50 dag sosu beszame-
lowego, 2 jajka, 6 dag startego sera 
żółtego, ząbek czosnku, gałka musz-

katołowa, 6 łyżek oleju, sól, pieprz. Ka-
lafior, brokuły, ziemniaka w skórce go-
tować osobno 15 minut. Posiekaną ce-
bulę przysmażyć w 3 łyżkach oleju, do-
dać obrane pomidory i dusić 15 minut. 
Ziemniaka obrać, zmiksować z kalafio-

rem i pomidorami. Doprawić pieprzem, 
solą, startą gałką muszkatołową. Do-
dać połowę żółtego sera, jajka i 35 dag 
sosu beszamelowego. Masę wyłożyć 
do natłuszczonej formy, przykryć. Piec 
w piekarniku 45 minut w temp. 190 st. 
Rozgnieciony czosnek podsmażyć na 
oleju, wyjąć. Włożyć brokuły, smażyć 
2 minuty. Dodać mleko, resztę sosu 
i sera. Kremem polać budyń.

Rolada szpinakowa - 6 porcji
1/2 opakowania mrożonego szpi-

naku, ząbek czosnku, łyżka masła, 
4 jajka, szczypta gałki muszkatołowej, 
20 dag twarożku, 3 łyżki jogurtu, 2 sza-
lotki, 5 plastrów wędzonki np. kroto-
szyńskiej, 10 dag suszonych pomido-
rów w oliwie, sól, pieprz. Szpinak roz-
mrozić, odcisnąć. Stopić masło, do-
dać roztarty ząbek czosnku i chwilę 
smażyć. Zdjąć z ognia, dodać szpinak, 
smażyć kilka minut, aż odparuje. Do-
dać żółtka, gałkę muszkatołową, sól, 
pieprz. Białka ubić i wymieszać z masą 
szpinakową. Rozsmarować ją na bla-
sze wyłożonej papierem do pieczenia. 
Piec 12 minut w temperaturze 190°C.

Po upieczeniu przykryć wilgotną 
ściereczką i odstawić do wystygnięcia. 
Szalotki posiekać, zmiksować z serem 
i jogurtem. Pomidory osączyć z oliwy. 
Na cieście szpinakowym ułożyć plastry 
wędliny (zostawić wolne 2 cm od brze-
gu ciasta) i posmarować je masę sero-
wą, połowę powierzchni sera przykryć 
suszonymi pomidorami. Ciasto zrolo-
wać, zaczynając od końca, na którym 
ułożone są pomidory. Zawinąć roladę 
w folię i w wilgotną ściereczkę, włożyć 
do lodówki na 12 godzin. Podawać po-
krojoną w plastry.

Życzymy smacznego.

Niestety, nie. W ogó-
le, a już na pewno, 
gdy jesteś młody, nie 
zawracasz sobie ta-

kimi sprawami głowy. Dla fasonu nawet 
w mrozy chodzisz bez czapki, jesz to, 
na co masz ochotę. Nie stronisz od pa-
pierosów i alkoholu, a na imprezach za-
rywasz noce.

Również Byk nie na-
leży do ludzi umie-
jących dbać o sie-
bie, chociaż z inne-

go powodu niż Baran. Pan Byk nie-
chętnie wydaje pieniądze na lekar-
stwa, a już na pewno nie kupi niczego, 
co nie jest konieczne. Odżywia się też 
nie najlepiej, kupuje tanie produkty.

Jak zawsze Bliźnię-
ta cechuje słomiany 
zapał. Przez dłuższy 
czy krótszy czas po-

trafią żyć bardzo racjonalnie i stoso-
wać się do zaleceń dietetyka. Potem 
jednak im to mija i wtedy pozwalają 
sobie na to, czego jeść czy czego ro-
bić nie powinny. 

Ludzie urodzeni po 
znakiem Raka raczej 
potrafią żyć racjonal-
nie i dbać pod tym 

względem o swoją rodzinę. Przycho-
dzi im to stosunkowo łatwo, lubią, bo-
wiem jarzyny i owoce, lekkie potrawy, 
a nie znoszą tłustych, ciężkostraw-
nych dań.

Pan Lew należy do 
osób, które świetnie 
znają wszelkie diety, 
wiedzą, jak należy po-

stępować, aby długo zachować zdro-
wie i urodę. Bardzo chętnie o tych 
sprawach rozmawiają i dzielą się swo-
ją wiedzą z innymi. Gorzej nieco jest 
z realizacją tych założeń.

Jeśli masz słoń-
ce w znaku Panny, 
na pewno potrafisz 
dbać o swoje zdro-

wie i kondycję. Jesz to, co powinno się 
jeść, a nie to, co Ci smakuje. Oczywi-
ście, nie ograniczasz się tylko do sie-
bie i narzucasz ten styl życia rodzinie.

Ludzie spod tego 
znaku starają się żyć 
zdrowo, racjonalnie 
się odżywiać, upra-

wiać sporty, korzystać ze świeżego po-
wietrza. Zachowują jednak umiar, uwa-
żają, bowiem, że poza staraniami o zdro-
wie jest dużo ciekawszych rzeczy.

Pan Skorpion za-
jęty pracą, a często 
i zwalczaniem prze-
ciwników, nie znajdu-

je zbyt dużo czasu i chęci, aby zadbać 
o siebie. Dobrze więc, jeśli trafi na żo-
nę, która dba o jego zdrowie i odpo-
wiednie, zdrowe wyżywienie.

Pan spod znaku 
Strzelca odżywia się 
odpowiednio, prze-
pada za sportem. 

Kocha przyrodę, źle się czuje, gdy dłu-
go przebywa w mieście. Dlatego też 
zazwyczaj aż do późnej starości za-
chowuje zdrowie i zgrabną sylwetkę.

Uparty i konsekwent-
ny Koziorożec po-
trafi zadbać o swo-
je zdrowie i zazwy-

czaj żyje racjonalnie. Można być pew-
nym, że jeśli postanowi się odchudzić 
czy rzucić palenie, na pewno osiągnie 
wszystkie zamierzenia.

Ryby na ogół dbają 
o siebie. Potrafią zre-
zygnować z niezdro-
wych potraw czy al-

koholu, ale w tych staraniach kieru-
ją się bardziej własnym doświadcze-
niem, niż fachowymi zaleceniami. 
Uważają, że same wiedzą najlepiej, 
co dla nich dobre.

Wodniki, a już szcze-
gólnie panie, przy-
wiązują dużą wagę 
do tego, żeby żyć 

zgodnie z zasadami zdrowego odży-
wiania. Zależy im na wyglądzie, ład-
nie się ubierają i dlatego potrafią zre-
zygnować z tuczących potraw. 

Czy żyjesz 
zdrowo?
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Warzywa zawsze 
na czasie
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Na podwórku rozmawiają dwa kogu-
ty. Jeden z nich pyta:

- Czy ty z tą kurą to chodzisz na po-
ważnie czy tylko dla jaj?

  
Przychodzi poobijany zając do knaj-

py i ryczy:
- Który chce oberwać?!
Cisza...

- No, który chce oberwać???!!!
Wstaje niedźwiedź i mówi:
- Ja chcę, a co...
- Eee, to idź tam, skąd ja przyszedłem.

  
Mały zajączek budzi się rano i idzie 

nad rzeczkę. Zaczyna się przeciągać 
po dobrze przespanej nocy i mówi:

- Oj, jak ja się wyśpię, to każdemu 
dam radę i nie boję się nikogo.

W tym samym momencie w lustrze 
rzeki dostrzega niedźwiedzia stojące-
go za nim i szybko dodaje:

- Ale jak się nie wyśpię, to straszne 
głupoty opowiadam.

  
Biegnie pies przez pustynię, widzi 

drzewo i mówi:
- Jeżeli to znowu fatamorgana, to już 

nie wytrzymam!
  

Dwa koguty chodzą po mieście 
i strasznie się nudzą. Jeden z nich 
w końcu mówi:

- Chodź do garmażerii, pooglądamy 
sobie gołe kury.

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Owoce tarniny; 

8. Część czapki; 9. Państwo mają-
ce identyczną flagę co Siemianowi-
ce Śląskie; 10. Ćwierć dużej beczki; 
11. Chór męski z SCK; 12. Ulica wśród 
drzew; 13. Naczynie do noszenia pły-
nów; 14. Męstwo, śmiałość; 16. Dy-
chawica; 19. Rybie jaja; 20. Waluta 
krajów eurolandu; 21. Znak na pięcio-
linii; 22. Pomieszczenie mieszkalne; 
23. Sposobna chwila; 28. Zaleta mo-
ralna; 31. Samosąd; 32. Uroczystość 
obchodzona na cześć nowożeńców; 
33. Przydatne dla osoby podejrzanej 
o przestępstwo; 34. Nagus; 35. Bogini 
sprawiedliwości; 36. Lamperia w gwa-
rze śląskiej; 37. Słoniak wielkoowoco-
wy, palma z Ameryki Pd.

PIONOWO: 1. Strona nieba, po któ-
rej zachodzi słońce; 2. Nakrycie gło-
wy; 3. Zespół komórek o podobnej bu-
dowie; 4. Biegłość, wprawa; 5. Arau-
karia, drzewo iglaste; 6. Budynek z 
urządzeniami terenowymi; 7. Uchwyt 
przy dawnych bramach; 14. Galeria 
Dziecięca przy SCK; 15. Grupa w spo-
łeczeństwie; 17. Kompleks Sportowy 
przy ul. Olimpijskiej; 18. Padlinożer-
ny ptak z bocianów żyjący w Afryce 
zwrotnikowej; 24. Guzik w gwarze ślą-
skiej; 25. Gleba, grunt; 26. Załącznik, 
dowód; 27. Odpowiednik; 28. Część 
nośna spadochronu; 29. Strzeżenie, 
dozór; 30. Imię żeńskie.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 16 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy prze-

syłać do 20. marca 2009 r. – na ad-
res SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 
z dopiskiem Redakcja „Moja Spół-
dzielnia” – krzyżówka nr 3/2009. 
Wśród uczestników rozlosujemy na-
grodę główną – niespodziankę i dwie 
nagrody dodatkowe.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 2/2009 z hasłem – Luty stały, la-
tem upały, otrzymują: nagrodę główną 
Dorota KOKOSZKA, zam. ul. Grun-
waldzka 4; nagrody pozostałe: Arka-

diusz SKOWRON, zam. ul. W. Wró-
blewskiego 71; Franciszek GIZA,  
ul. W. Wróblewskiego 61. Zwycięzcom 
gratulujemy i zapraszamy (z dowo-
dem osobistym) do działu GZM po od-
biór nagród. Nagrodę główną, kolację 
dla 2 osób - ufundowała Restauracja 
„TELE CATERING”, ul. K. Świerczew-
skiego 31. Nagroda główna – niespo-
dzianka. Fundatorem pozostałych na-
gród jest Siemianowicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa.
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Przypominamy, że na adres: gzm@ssm.siemianowice.com
można nadsyłać pocztą elektroniczną BEZPOŚREDNIE UWAGI, PROBLEMY

dotyczące działu GZM

Pó łko lon ie  z  Ma łyszemi zgranie całej grupy – podkreślały wy-
chowawczynie.

Uczestnicy półkolonii mieli też czas 
na zabawy ruchowe, których więk-
szość od razu polubiły. A kto poczuł 
się nimi znudzony, miał do dyspozy-
cji piłkarzyki, tenis stołowy lub po pro-
stu mógł w kąciku porozmawiać z ko-
leżanką lub kolegą.

Organizatorom zależało, by nie tylko 
zagospodarować dzieciom wolny czas, 
ale przede wszystkim pomóc w rozwi-
janiu ich zainteresowań i umiejętności. 
Uczestnicy mogli też zwiedzić Urząd 
Miasta Siemianowice Śląskie

Po każdym dniu spędzonym w „Che-
miku” dzieci miały o czym mówić i ży-
wo komentowały wszystko, co dzia-
ło się na półkoloniach. Organizatorzy 
starali się na bieżąco umieszczać na 
stronie internetowej „Chemika” zdjęcia 
z odbywających się imprez. O swoich 
wrażeniach powiedzieli nam:

9-letni Patryk Wołoszczak: - Spo-
tkanie z Adamem Małyszem podczas 
wycieczki do Wisły będę jeszcze długo 
wspominał. Nie wiem, czy koledzy mi 
uwierzą, jak wrócę do szkoły i o tym im 
opowiem. Ponadto, chętnie uczestni-
czyłem w różnych konkursach i zaba-
wach, gdzie w pokazie talentów otrzy-
małem wyróżnienie. 

10-letnia Aleksandra Koziołek: - 
Bardzo podoba mi się na półkoloniach. 
Mamy odpowiedzialnych i miłych opie-
kunów, którzy codziennie organizują 
nam jakieś gry i konkursy. Na wyciecz-
ce do Wisły spotkaliśmy Adama Mały-
sza i mogliśmy zobaczyć, jak trenują 
inni skoczkowie. Bardzo podobał mi się 
też bal przebierańców zorganizowany 
na zakończenie ferii w „Chemiku”. 

11-letni Paweł Gwóźdź: - Już dru-
gi raz uczestniczę w półkoloniach. Po-
znałem nowych kolegów, z którymi 
gram w piłkarzyki i tenis stołowy. Byli-
śmy na wycieczce w Ustroniu i Wiśle. 
Mam nadzieję, że latem również będę 
przychodził tutaj na zajęcia.

Czas na półkoloniach upłynął dzie-
ciom bardzo szybko. Pozostały po nich 
wspomnienia, przyjaźnie, wspólnie ro-
bione zdjęcia przy okazji różnych wy-
cieczek oraz dyplomy i nagrody nie-
spodzianki za udział w różnych kon-
kursach i grach. Dzieci chętnie w nich 
uczestniczyły i starano się je tak do-
bierać, aby każdy mógł się wykazać 

w różnych konkurencjach. Chociaż 
tworzyli jedną grupę, to każdy chciał 
chociaż na moment pokazać, że jest 
w czymś lepszy od innych. A na za-
kończenie ferii w „Chemiku” zorganizo-

wano karnawałowy bal przebierańców, 
na którym pojawiły się królewny, księż-
niczki, kowboje, kibice sportowi, wam-
piry itp. Stroje – patrz zdjęcia – bu-
dziły podziw i przyznajmy, wymagały 
znacznego zaangażowania dorosłych 
w ich wykonanie. Dzieciaki we wspól-
nym głosowaniu wybrały najpiękniej-
szy strój. Najbardziej do gustu przypa-
dła im Sandra Socha, która wystąpiła 
w stroju krakowianki:

- Pomysł, aby przebrać się za krako-
wiankę podpowiedziała mi moja ma-
ma. Bardzo lubię tańczyć, więc do-
brze się czuję w tym stroju ludowym 
– powiedziała królowa balu przebie-
rańców.

Przez całe półkolonie dzieci uczest-
niczyły w wielu konkursach i zaba-
wach. Wyniki niektórych „konkurencji” 
publikujemy. mig

Konkurs talentów;
1. Nikoleta Śliwka i Marta Jura: pio-

senka „Miał być ślub”,

2. Justyna Ciesielska: recytacja wier-
sza „Tradycje śląskie”,

3. Angelika Kurowska: szkic bohate-
ra kreskówki,

4. Patryk Wołoszczuk: rysunek bo-
hatera,

5. Sławek Buchta, Beniamin Glomb: 
pokaz taneczny break-dance.

Turniej ping –ponga:
1. Sławek Buchta,
2. Dawid Szczerbiński,
3. Dawid Socha,
4. Patryk Anioł.

Turniej piłkarzyków:
1. Paweł Kukla i Sławek Buchta,
2. Dawid Socha i Patryk Bukowiec,
3. Dawid Baran i Kamil Filipczak,
4. Mateusz Szymański i Paweł 

Gwóźdź.
Tor przeszkód:

1. Jakub Kordys,
2. Paweł Gwóźdź,
3. Marcin Dżamba,
4. Dawid Baran,
5. Wiktoria Pietrzak.

Zawody w pływaniu:
Dziewczęta:

1. Wiktoria Kołodziejczyk,
2. Wiktoria Piechaczek,
3. Dorota Mastalerz,
4. Nikola Skalska.

Chłopcy:
1. Patryk Anioł,
2. Sławek Buchta,
3. Paweł Kukla,
4. Paweł Gwóźdź,
5. Dawid Socha,
6. Marcin Dżambor,
7. Patryk Bukowiec.

Bieg w wodzie:
1. Daniel Socha,
2. Marcin Dżambor,
3. Patryk Bukowiec,
4. Marceli Sojka.

ciąg dalszy ze str. 28
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Jednak nie warto było się tym specjalnie 
przejmować, gdyż w mieście można rów-
nie ciekawie spędzić czas. A form rozry-

wek było sporo, szczególnie dla tych dzie-
ci, które postanowiły nie nudzić się w do-
mu i przyjść na półkolonie do Domu Kul-
tury „Chemik”. Atrakcji nie brakowało. 
Dzieci miały zajęcia na pływalni, jeździły 
na wycieczki w góry, chodziły na space-
ry i uczestniczyły w konkursach zorgani-
zowanych przez wychowawców. Podczas 
jednej z wycieczek do Wisły, dzieci zwie-
dziły też nową skocznię narciarską, gdzie 
na parkingu spotkały samego Adama 
Małysza. Co bardziej zapobiegliwi posta-
rali się o autograf mistrza z Wisły, a nie-
zapomnianą pamiątką z tego wyjazdu bę-
dzie wspólne zdjęcie z panem Adamem.

Uczestnicy półkolonii postanowili 
przede wszystkim wykorzystać wspa-

niałą zimową aurę i chętnie, mimo 
ujemnej temperatury, wspólnie bawili 
się na śniegu lub zjeżdżali na czym kto 

miał z górki znajdującej się za „Che-
mikiem”. Przy okazji nie obyło się bez 
wojny na śnieżki lub lepienia razem 
dużego bałwana. 

Każdego dnia podczas ferii ponad 
pięćdziesięcioro dzieci w wieku od 
8 do 14 lat przychodziło na zajęcia 
od godz. 9:00 do 15:00. Już od pierw-
szych wspólnie spędzonych chwil mia-
ły okazję razem się bawić i brać udział 
w konkursach. Miały też możliwość 
„wyżyć się” plastycznie, pośpiewać, 
potańczyć i co dla wielu z nich najważ-
niejsze, zawrzeć nowe przyjaźnie. – 
To już moje drugie półkolonie w „Che-
miku” i są równie udane jak te pierw-
sze. Lubię chodzić z całą grupą na pły-

walnię i na wycieczki. Poznałem wie-
lu nowych kolegów, a na miejscu chęt-
nie kupowałem chipsy oraz palusz-

ki w sklepiku – mówi 10-letni Michał 
Stando z os. „Młodych”.

Dzieci nie kryły zadowolenia ze spę-
dzanego na półkoloniach czasu. Każ-
dy dzień rozpoczynał się od spotkania 
z trójką wychowawców. Sprawdzano 
wówczas obecność, omawiano plan 
dnia. Opiekunowie musieli też odpo-
wiadać na różne pytania dzieci i poma-
gać w rozwiązywaniu kłopotów. Co za-
brać na wycieczkę w góry? Czy będzie 
można tam pojeździć na sankach? 
Gdzie będziemy pić ciepłą herbatę? – 
Większych problemów z dziećmi nie 
mamy. Chętnie wykonują nasze pole-
cenia i dzięki temu łatwiej o porządek 

Pó łko lon ie  z  Ma łyszem
Ferie zimowe uwielbia każdy. Najbardziej jednak dzieci i uczniowie, gdyż mają wolne. Najlepiej wtedy pojechać 

w góry, skorzystać z przepięknych stoków narciarskich. Niestety, nie każdy rodzic może sobie pozwolić na ta-
kie zimowe wakacje dla swojej pociechy.

ciąg dalszy na str. 27

Autograf mistrza Adama  
będzie pamiątką na całe życie.


