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Tuż po świętach zostaną zain-
augurowane Zebrania Grup 

Członkowskich, jakie co roku Rada 
Nadzorcza i Zarząd Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej zwołują, 
by przedłożyć sprawozdania z dzia-
łalności Rad Osiedli, osiedlowych 
administracji oraz zapoznać uczest-
ników z najważniejszymi dokumen-
tami SSM. Tegoroczne ZGCz mają 
jednak szczególną wymowę, gdyż 
odbywają się w roku jubileuszo-
wym, roku 50-lecia istnienia 
Spółdzielni. Dokonując 
oceny za ubiegły 
rok działalno-
ści – spójrz-
my nieco 
w s t e c z 

i powiedzmy sobie otwarcie: nie 
mamy się czego wstydzić.

W trakcie ZGCz zainteresowani spra-
wami Spółdzielni i poruszający jakieś 
kwestie – z pierwszej ręki, bezpośred-
nio od Zarządu i RN SSM uzyskają 
wyczerpujące odpowiedzi na nurtujące 
ich pytania. Zapewne część przewidzia-

nej w porządku obrad dys-
kusji dotyczyć będzie 

spraw związanych 
z  m i e j s c e m 

zamieszka-
nia. Sądzić 

n a l e -
ży, że 
poru-

szone też zostaną sprawy bardziej 
ogólnej natury, zmian zachodzących 
w naszym prawodawstwie. Na wszyst-
kie pytania trudno będzie otrzymać jed-
noznaczne odpowiedzi, gdyż nasze pra-
wo zmienia się błyskawicznie i niestety, 
często nowe przepisy kolidują z innymi, 
bądź jak się później okazuje są niezgod-
ne z Konstytucją.

By umożliwić wcześniejsze zaznajo-
mienie się z materiałami przygotowa-
nymi do przedstawienia na ZGCz, na 
stronach bieżącego wydania prezentu-
jemy Sprawozdania Rady Nadzorczej 
i Zarządu SSM – czytaj str. 6 do 11.

Przypominamy, że prawo do uczest-
niczenia w ZGCz danego osiedla mają 
wyłącznie Członkowie zamieszkali 
w zasobach obejmujących teren danej 
Grupy oraz osoby, których członko-
stwo wynika z posiadanego prawa do 
lokalu użytkowego na tym terenie.

Życzymy udanych obrad i pozosta-
wienia emocji przed wejściem na salę 
obrad, a w dyskusji głosów rozsąd-
nych i wyważonych. 

Relacje z Zebrań Grup Członkow-
skich, wraz z przyjętymi wnioska-
mi, opublikujemy w następnym wy-
daniu „MS”.
Do zobaczenia na Zebraniach Grup.

Przed nami 
ZGCz
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Najprościej można to uzyskać, 
sadząc popularne surfinie dające 
efekt kwiatowej burzy. Jeżeli chcemy 
to osiągnąć, musimy posadzić kwia-
ty w dużych pojemnikach z lekko kwa-
śnym podłożem i ustawić je w sło-
necznym miejscu. Trzeba też pamię-
tać o tym, aby usuwać zasychające 
kwiaty, które w ten sposób nie będą 
zawiązywały nasion. To bardzo osła-
bia roślinę i hamuje kwitnienie. Surfi-
nie należy zasilać nawozami specjal-
nie dla nich przeznaczonymi. Zawiera-
ją dużo żelaza, które jest niezbędne do 
ich rozwoju. Nawozy przeznaczone dla 
innych roślin nie zapewniają im obfite-
go kwitnienia. Jeśli surfinia słabo kwit-
nie, trzeba skrócić jej pędy o około 1/3. 
Wytworzy wtedy więcej pąków i znacz-
nie lepiej się rozkrzewi.

Możemy też skusić się na balkon 
w romantycznym różu. Nie będzie on 
wtedy taki nudny, ponieważ będzie 
miał olbrzymią gamę odcieni, od pudro-
wego po intensywny amarant. Jednak 
taka kompozycja znakomicie nadaje 
się na nasłoneczniony balkon.

Natomiast, jeżeli lubimy patrzeć na 
lazur nieba i morza, to o tym wido-
ku mogą nam przypomnieć niebieskie 
i liliowe kwiaty. Wbrew pozorom nie jest 
ich wcale tak mało. Balkon w tonacji nie-

biesko-fioletowej nawet w upalny dzień 
daje wrażenie miłego chłodu. Mocnym 
jego akcentem są lazurowe ostróżki, 
które pięknie się komponują z fioletem 
lawendy, scewoli i petunii. Towarzy-
szyć im może domowy bluszcz. Jednak 
przy wynoszeniu go na balkon należy 
uważać, gdyż ostre słońce może popa-
rzyć jego delikatne listki.

A utrzymanie właściwej wilgotności 
ziemi w skrzynkach nie będzie proble-
mem, jeżeli kupimy jeden z zestawów 
nawadniających. Najprostsze wykorzy-
stują zasadę osmozy – im suchsze 
podłoże, z tym większą siłą korze-
nie „zasysają” wodę, która sączy się 
z plastikowej rurki wciśniętej do ziemi 
w doniczce. Drugi jej koniec umiesz-
czony jest w pojemniku z wodą. Nie-
co droższe, ale znacznie wygodniejsze 
w użyciu jest urządzenie podłączane 
do kranu. Składa się z przyłącza, pro-
cesora sterującego, rozdzielnika wody 
oraz plastikowych rurek, którymi jest 
ona doprowadzana do doniczek.

B a l k o n  n a  k o l o r o w o
Już za kilka tygodni wszyscy miłośnicy kwiatów będą musieli podjąć 

niełatwą decyzję, jak w tym roku urządzić swój balkon i które rośliny 
wybrać. Jeżeli lubimy, żeby każdego lata wyglądał on trochę inaczej, zde-
cydujmy się na kwiaty w jednej tonacji. Ich gama jest ogromna.

Na tak piękne surfinie przyjdzie 
jeszcze poczekać.
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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

„BAŃGÓW”
- ostatni wtorek miesiąca, 1730 ÷ 1900

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

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

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

„CHEMIK”
- poniedziałki, 1600 ÷ 1700

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

- 2. poniedziałek miesiąca, 1600 ÷ 1700

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

- poniedziałki, 1600 ÷ 1700

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

- poniedziałki, 1600 ÷ 1700

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

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

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

tel. 032-228-52-52

D y ż u r y  R a d  O s i e d l i :

Obradowała RN SSM

O Zebraniach i dłużnikach
Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej, które odbyło się 26 lutego br. pod przewodnictwem 
Andrzeja Kłosa, podjęto uchwały o wykreśleniu z rejestru członków SSM 
11 spółdzielców. Osoby te to wieloletni dłużnicy Spółdzielni, od wielu mie-
sięcy niepłacący swoich zobowiązań czynszowych i niemający żadnych 
perspektyw na rozwiązanie tej sytuacji.

Wśród nich byli lokatorzy, któ-
rzy wcześniej już przeszli procedurę 
wykreślenia i ponownego przyjęcia do 
grona Członków SSM, jednak w dłuż-
szej perspektywie jest widoczne, że 
nie są w stanie podołać tym obowiąz-
kom i niewdrożenie procesu eksmisji 
będzie skutkowało dalszym pogłębie-
niem ich i tak już niewesołej sytuacji 
finansowej.

Zanim jednak doszło do rozmów 
z zaproszonymi na posiedzenie osoba-
mi, Rada Nadzorcza zajęła się bieżą-
cą problematyką Spółdzielni. W pierw-
szym punkcie porządku obrad zatwier-
dzono harmonogram Zebrań Grup 
Członkowskich, które odbędą się od 
12 do 17 kwietnia. Rada Nadzorcza 
ustaliła, że w każdym ZGCz będzie 

ciąg dalszy na str. 4
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uczestniczyło po 4 członków RN, któ-
rzy będą na bieżąco śledzić prze-
bieg obrad i odpowiadać na ewentual-
ne pytania ze strony mieszkańców.

W dalszej części spotkania zebra-
ni zapoznali się z analizą działalno-
ści członkowsko-mieszkaniowej SSM. 
Informację w tej sprawie przedstawiła 
kierownik działu członkowsko-miesz-
kaniowego Jolanta Sobek, która pod-
kreśliła, że w 2006 roku do jej działu 
wpłynęło 2435 pism, na które udzie-
lono 725 odpowiedzi. W pozostałych 
sprawach wystawiono umowy o usta-
nowienie spółdzielczych lokatorskich 
i własnościowych praw do mieszkań. 
W tym drugim przypadku prawo takie 
nabywano w wyniku przekształcenia 
oraz kupna – sprzedaży mieszkań 
i garaży na podstawie zawartych aktów 
notarialnych. Ponadto, z ruchu ludno-
ści oraz w wyniku eksmisji uzyska-
no 45 mieszkań, które zostały zasie-
dlone przez członków oczekujących 
Spółdzielni. Wśród nich było 10 loka-
li pozyskanych z tytułu eksmisji prze-
prowadzonych przez komornika. Trzy 
z nich ze względu na zły stan technicz-
ny, zadłużenie przekraczające wyso-
kość wkładu budowlanego oraz brak 
chętnych spośród członków oczeku-
jących wystawiano na przetarg. Poza 
tym na nowo wybudowane mieszkania 
w domu przy ul. Władysława Łokietka 
18 wystawiono 9 umów ustanawiają-
cych spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokali. W ubiegłym roku na posie-
dzeniach Rady Nadzorczej rozpatrzo-
no 62 sprawy o wykreślenie z grona 

członków SSM, z czego w 38 przy-
padkach podjęto uchwały o wykreśle-
niu. Z kolei odwołania od tych uchwał 
do Zebrania Przedstawicieli Członków 
złożyło 11 osób.

W drugiej części spotkania zajęto 
się problematyką zadłużenia lokato-
rów mieszkających w zasobach SSM. 
Zanim poproszono na salę zapro-
szonych spółdzielców, zebrani dys-
kutowali nad problemem rozwiązania 
zadłużeń czynszowych. Przewodni-
czący RN, Andrzej Kłos zastanawiał 
się nad możliwością przystosowania 
w mieście niewykorzystanych budyn-
ków po byłych hotelach robotniczych 
pod lokale socjalne. Natomiast Zbi-
gniew Popek pytał o działania Zarzą-
du SSM w sprawie pozyskiwania od 
gminy tego typu lokali. Wiceprezes 
SSM Zbigniew Lekston poinformo-
wał zebranych o odbytym w styczniu 
br. spotkaniu prezesów siemianowic-
kich spółdzielni mieszkaniowych z pre-
zydentem miasta Jackiem Guzym, na 
którym przedstawiono najważniejsze 
spółdzielcze postulaty. Jednym z nich 
właśnie była sprawa lokali socjalnych. 
Wiceprezes podkreślił, że od kilku mie-
sięcy obowiązują nowe przepisy praw-
ne pozwalające domagać się odszko-
dowania finansowanego za brak tych 
lokali. W przypadku, gdyby nie doszło 
do porozumienia w tej sprawie, Zarząd 
liczy się z możliwością wystąpienia na 
drogę sądową.

Później Rada Nadzorcza spotkała 
się z zaproszonymi na spotkanie dłuż-
nikami. Na 14 zaproszonych osób, 

z szansy bezpośredniej i szczerej roz-
mowy z członkami RN skorzystało 11 
lokatorów. Jak się okazało, ich sytu-
acja finansowa i życiowa jest bardzo 
skomplikowana. Z jednej strony trudno 
było podjąć decyzję o wykluczeniu np. 
wielodzietnej rodziny z czwórką dzie-
ci, a z drugiej było jasne, że nie są oni 
w stanie spłacić wielotysięcznego dłu-
gu. W innych przypadkach niepłacenie 
czynszu traktowano jako zaciąganie 
nieformalnego kredytu od Spółdziel-
ni, a zaoszczędzone środki finansowe 
przeznaczano na inne cele. Mało kto 
jednak wtedy zastanawia się, jak nie-
opłacalne to rozwiązanie, gdyż odset-
ki od zadłużenia są znacznie wyższe 
od procentów przy pożyczkach ban-
kowych. Niestety, po raz kolejny też 
ujawniona została mentalność czę-
ści mieszkańców, dla których płacenie 
czynszu jest wydatkiem znajdującym 
się na dalszym planie w rodzinnych 
wydatkach, znacznie mniej ważnym od 
płacenia czesnego za studia jednego 
z członków rodziny. Oczywiście człon-
kowie Rady w rozmowach z tymi oso-
bami zetknęli się również z dramatycz-
nymi sytuacjami rodzinnymi związany-
mi z brakiem pracy, śmiertelną choro-
bą czy porzuceniem rodziny przez jed-
nego z jej członków. Podejmując każ-
dą uchwałę, starano się dokładnie roz-
ważyć wszystkie za i przeciw.

W sumie przyjęto 11 uchwał o wykre-
śleniu z rejestru członków, 3 osoby 
otrzymały szanse spłaty zadłużenia 
w określonym terminie. Lokatorzy ci 
zostali też zobowiązani do złożenia 
w Urzędzie Miasta wniosku o przyzna-
nie im dodatku mieszkaniowego. mig 

O Zebraniach i dłużnikachciąg dalszy 
ze str. 3

Sprostowanie
W artykule „Wokół osób niepełno-

sprawnych” zamieszczonym w „MS” 
nr 2/2007 błędnie podaliśmy nazwisko 
autorki wierszy wydanych przez Krajo-
we Centrum Kultury w edycji: „Jeste-
śmy”. Napisaliśmy Halina Pytko, tym-
czasem powinno być: Halina Lipka. 
Za pomyłkę wszystkich zainteresowa-
nych przepraszamy. mig

„RENOMA”
Kręgielnia z klasą

ul. W. Wróblewskiego 37
Siemianowice Śląskie

Zaprasza
nie - czw 11-23
pt - sob 11-01

tel. (32) 220-85-70
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Stosownie do artykułu 35 §1 usta-
wy „Prawo spółdzielcze” oraz 

postanowień Statutu SSM, Rada 
Nadzorcza Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej na podstawie 
kompetencji przysługujących temu 
organowi samorządowemu sprawo-
wała w roku sprawozdawczym funk-
cje nadzoru oraz kontroli nad cało-
kształtem działalności Spółdzielni.

W roku 2006 Rada Nadzorcza dzia-
łała w następującym składzie osobo-
wym i funkcyjnym:

1. Andrzej Kłos – przewodniczą-
cy Rady,

2. Arkadiusz Nowak – z-ca prze-
wodniczącego Rady,

3. Klaudiusz Kowolik – sekretarz,
4. Jan Dudek – przewodniczący 

Komisji Gospodarki Zasobami Miesz-
kaniowymi i Inwestycji,

5. Janusz Łach – członek Komisji 
GZM i Inwestycji,

6. Marian Odczyk – członek Komisji 
GZM i Inwestycji,

7. Bogdan Seweryn – członek Komi-
sji GZM i Inwestycji,

8. Mikołaj Wajda – członek Komisji 
GZM i Inwestycji,

9. Henryk Płaczek – przewodniczą-
cy Komisji Rewizyjnej,

10. Helena Hasterok – członek 
Komisji Rewizyjnej,

11. Wiesław Jaźwiec – członek 
Komisji Rewizyjnej,

12. Antoni Wolny – członek Komisji 
Rewizyjnej,

13. Zbigniew Popek – przewod-
niczący Komisji ds. Organizacyjno - 
Samorządowych i Społeczno - Kultu-
ralnych,

14. Zbigniew Jarosz – członek 
Komisji ds. Organizacyjno - Samorzą-

dowych i Społeczno-Kulturalnych,
15. Marcin Piwoń – członek Komi-

sji ds. Organizacyjno-Samorządowych 
i Społeczno-Kulturalnych,

16. Marian Stanaszek – członek 
Komisji ds. Organizacyjno - Samorzą-
dowych i Społeczno-Kulturalnych.

W 2006 roku Rada Nadzorcza odby-
ła 9 posiedzeń plenarnych. Komisje 
Problemowe odbyły w okresie spra-

wozdawczym 14 posiedzeń.
Komisje Problemowe Rady Nadzor-

czej pracujące na podstawie obowią-
zującego Regulaminu RN, działały 
zgodnie z przyjętymi przez RN plana-
mi pracy i analizowały oraz opiniowa-
ły materiały będące następnie przed-
miotem obrad posiedzeń plenarnych 
Rady.

Cykl pracy Rady Nadzorczej wynikał 
z przyjętego planu pracy na 2006 r.

Tematyka posiedzeń Rady obejmo-
wała między innymi zagadnienia:
- analizę sytuacji finansowej Siemia-

nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w aspekcie skutków okresu zimowe-
go 2005/2006,

- omówienie i przyjęcie protokołu bada-
nia sprawozdania finansowego SSM 
za 2005,

- analizę wykonania rzeczowego planu 
remontów za 2005 r.,

- omówienie wyników lustracji przepro-
wadzonej przez Regionalny Związek 
Rewizyjny Spółdzielczości Mieszka-
niowej w Katowicach, przyjęcie pro-
tokołu polustracyjnego,

- analizę działalności członkowsko-
-mieszkaniowej w 2005 r.,

- omówienie efektów spotkań Człon-
ków Rady Nadzorczej z Radami 
Osiedlowymi,

- analizę skarg i wniosków za 2005 r.,

- omówienie sprawy zmiany wysoko-
ści zaliczek za centralne ogrzewanie 
w sezonie grzewczym,

- analizę stanu zaległości czynszowych 
na lokalach mieszkalnych i użytko-
wych,

- sprawy członkowsko-mieszkanio-
we, rozpatrzenie spraw związa-
nych z wykreśleniem z członkostwa 
w SSM – kilkakrotnie,

- omówienie i przyjęcie harmonogramu 
oraz porządku obrad Zebrań Grup 
Członkowskich,

- przyjęcie terminu i porządku obrad 
Zebrania Przedstawicieli Członków 
SSM,

- omówienie i przyjęcie materiałów na 
Zebranie Przedstawicieli Członków 
SSM,

- analizę realizacji zobowiązań spła-
ty zadłużenia przez Członków SSM, 
którzy składali zobowiązania na 
posiedzeniach Rady Nadzorczej,

- omówienie wniosków Zebrań Grup 
Członkowskich,

- rozpatrzenie sprawy zmiany stawki 
opłat eksploatacji podstawowej,

- omówienie treści zmian Statutu przy-
jętych przez Komisję Statutową,

- rozpatrzenie i przyjęcie Planowa-
nych Zadań Gospodarczych SSM na 
2007 r.,

- omówienie i przyjęcie harmonogra-
mu robót remontowo-konserwacyj-
nych związanych z przygotowaniem 
do sezonu grzewczego 2006-2007,

- okresową analizę wyników gospodar-
czo-finansowych SSM,

- omówienie i przyjęcie harmonogra-
mu realizacji wniosków przyjętych 
na Zebraniu Przedstawicieli Człon-
ków SSM,

- rozpatrzenie i przyjęcie Planu Inwe-
stycyjnego, Planu Robót Moderniza-
cyjnych Planu Rzeczowo-Finanso-
wego, Robót Remontowo-Konserwa-
cyjnych Zasobów SSM oraz Planów 
Pracy Organów Samorządowych na 
2007 r.,

- okresową analizę zaległości czyn-
szowych.
Analizę zagadnień zamykano zaję-

ciem przez Radę Nadzorczą stano-
wiska wobec rozpatrywanych spraw, 
a w przypadkach tego wymagających 
podjęciem stosownej uchwały.

W roku 2006 Rada Nadzorcza pod-
jęła 50 uchwał. Dotyczyły one zarówno 
spraw istotnych dla całej działalności 

Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA 2006 ROK

9  p o s i e d z e ń ,  s e t k i  s p r a w

Nowe place zabaw cieszą się ogromnym powodzeniem u najmłodszych.
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Spółdzielni, jak i poszczególnych jej 
Członków w przypadku uchwał doty-
czących wykreślenia z rejestru człon-
ków spółdzielni za notoryczne uchy-
lanie się od zobowiązań statutowych 
(znaczne zaległości czynszowe).

Takich uchwał Rada po szczegóło-
wej analizie i wyczerpaniu wszelkich 
możliwych działań zmierzających do 
porozumienia z Członkami w sprawie 
likwidacji zadłużenia podjęła 29.

Tematyka uchwał o znaczeniu dla 
ogółu Członków spółdzielni obejmowa-
ła między innymi:
- zmianę stawek opłat dla niektórych 

lokali użytkowych przy ul. W. Wró-
blewskiego 65–67,

- jednorazowego odstępstwa od zapi-
su Regulaminu rozliczeń kosztów 
energii cieplnej na cele centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 
z zastosowaniem indywidualnych 
zaworów termostatycznych w loka-
lach i mieszkaniach SSM – dotyczą-
cego ustalenia zaliczek opłat za cen-
tralne ogrzewanie,

- zgody na podjęcie czynności praw-
nych w sprawie nabycia terenu,

- zgody na ustanowienie służebności 
gruntowej,

- ustalenia stawki eksploatacji podsta-
wowej,

- ustalenia stawki eksploatacji pod-
stawowej dla najemców mieszkań 
w SSM niebędących jej Członkami,

- uchwalenia planowanych zadań 
gospodarczych SSM w 2007 r.,

- planu inwestycyjnego na 2007 r.
- planu rzeczowo-finansowego robót 

remontowo-konserwacyjnych na 
2007 rok.
Podobnie, jak w latach poprzednich 

tematyka posiedzeń Rady Nadzor-
czej była na bieżąco przedstawiana 
na łamach gazety „Moja Spółdzielnia”, 
a treści gazety zamieszczano na stro-
nach internetowych SSM.

Bezpośrednie rozmowy z Członkami 
Rada Nadzorcza prowadziła poprzez 
swoich przedstawicieli na comiesięcz-
nych dyżurach Rady Nadzorczej.

Na wszystkie zgłoszone sprawy 
udzielono odpowiedzi, a tam gdzie 
było to możliwe, następowało pomyśl-
ne ich załatwienie.

Należy podkreślić, że cała działal-
ność Rady Nadzorczej Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej opar-
ta była na jej kompetencjach usta-
wowych, statutowych i regulamino-
wych, co potwierdziła przeprowadzona 
w SSM lustracja i skierowana na dba-
łość o wszystkich Członków zamiesz-
kujących nasze zasoby.

Rada Nadzorcza
Siemianowickiej

Spółdzielni Mieszkaniowej

Kolejne tysiące m2 elewacji  
ocieplono w ub.r.



8 MOJA SPÓŁDZIELNIA 4/2007

Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”
W związku ze zbliżającymi się Zebraniami Grup Członkowskich przekazujemy naszym Członkom sprawozdanie z działal-

ności za 2006 rok. Informacje liczbowe zawarte w tym sprawozdaniu oparte są na danych wg stanu na 31. grudnia 2006 r.
W zakresie sprawozdawczości finansowej dane te w momencie przekazywania ich do druku weryfikowane są zgodnie 

z postanowieniami ustawy o rachunkowości przez biegłego rewidenta. Nie są to więc dane ostateczne, a ewentualne drob-
ne ich korekty wynikłe z badania sprawozdania finansowego zostaną uwzględnione w materiałach na Zebraniu Przedsta-
wicieli Członków. Uszczegółowienie zagadnień w zakresie rzeczowym zostanie zawarte w sprawozdaniach poszczegól-
nych Administracji i Rad Osiedli na Zebraniach Grup Członkowskich.

Pełne sprawozdanie z działalności, wraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, zostanie 
przedstawione delegatom w materiałach na Zebranie Przedstawicieli Członków.

Ostateczna opinia biegłego rewidenta w kwestii prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok 
zostanie opublikowana w kolejnym numerze naszej gazety.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2006 r.

Członkowie, finanse, zasoby, kierunki
I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

Według stanu na 31. grudnia 2006 r. 
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa zrzeszała ogółem 14.614 Człon-
ków. Z tej liczby:
- 12.125 osób to Członkowie zamieszkali,
- 2.341 osób posiada współczłonko-

stwo z osobami zamieszkałymi,
- 141 osób posiada status członków 

oczekujących na mieszkanie,
- 7 Członków posiada osobowość 

prawną.
Na przestrzeni 2006 r., w związku ze 

sprzedażą lub zamianą mieszkań ze 
Spółdzielni wystąpiło 375 Członków.

Oprócz tego decyzją Rady Nadzor-
czej wykluczenie z członkostwa, głów-
nie z powodu poważnych niespłaco-
nych zadłużeń czynszowych, dotknęło 
w ub.r. 38 Członków.

Z kolei z tytułu kupna lub zamiany 
mieszkania ilość Członków zwiększyła 
się o 338 osób.

W związku z możliwością rezygnacji 
z członkostwa w SSM przy kupnie miesz-
kania na rynku wtórnym w 2006 roku 
z możliwości tej skorzystało 46 osób.

Rezygnacja ta wiąże się z koniecz-
nością płacenia przez te osoby pod-
wyższonej o 0,50 zł/m2 powierzch-
ni użytkowej mieszkania opłaty eks-
ploatacyjnej. Wynika to z odpowied-
niej uchwały Rady Nadzorczej Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej opartej na postanowieniach usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych, 
które stwierdzają, że osoby zamiesz-

kałe w zasobach spółdzielczych a nie-
będące jej Członkami, nie mogą korzy-
stać z pożytków uzyskiwanych m.in. 

np. z eksploatacji lokali użytkowych.
Aktualnie 5.694 mieszkań posia-

da status lokatorski, natomiast 6.487 
mieszkań – status własnościowy.

Na przestrzeni 2006 roku 231 miesz-
kań zmieniło status z lokatorskiego 
na spółdzielcze własnościowe pra-
wo do lokalu. Z tej liczby 8 Człon-
ków poprzez spłatę długoterminowe-
go kredytu z 1991 r. objętego ustawą 
z dn. 30.11.1995 r. o pomocy państwa 
w spłacie niektórych kredytów miesz-
kaniowych.

Niezależnie od tego Spółdzielnia 
administruje 11 mieszkaniami na pod-
stawie umów najmu.

II. MAJĄTEK TRWAŁY
SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI 

MIESZKANIOWEJ
Na zmianę wartości budynków 

i budowli zasadniczy wpływ miały 2 
czynniki. Z jednej strony uległa ona 
obniżeniu ze względu na ustawo-
we coroczne umorzenie ich warto-
ści, a z drugiej strony wartość wzrosła 
dzięki realizacji programu robót moder-
nizacyjnych (docieplenia, nowe dźwigi 
osobowe). Ogólnie rzecz biorąc, odno-
towujemy korzystne zjawisko wzro-
stu wartości majątku Spółdzielni w tym 
zakresie – Tabela1.

Uzyskano również znaczny wzrost 
wartości pozostałych środków trwa-
łych. Wynika on głównie z rozpoczę-
cia kolejnych zadań inwestycyjnych 
w zakresie budownictwa wielo i jed-
norodzinnego. Są to tzw. środki trwa-
łe w budowie.

Natomiast obniżenie wartości grun-
tów w wieczystym użytkowaniu wyni-
ka z przeniesienia własności łącznie 
z gruntami oddanych do użytku dom-
ków jednorodzinnych i 2 lokali użytko-
wych, co wynika z postanowień ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych.

III. ZASOBY MIESZKANIOWE
SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI 

MIESZKANIOWEJ
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszka-

niowa eksploatuje łącznie 685 tys. m2, 
z czego na lokale mieszkalne przypa-
da 613.850 m2. Pozostała powierzch-
nia użytkowa to garaże, lokale użytko-

Tabela nr 1 Majątek trwały Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

Lp. Środki trwałe
Stan na 31. 12. 2005 r.

w tys. zł
Stan na 31. 12. 2006 r.

w tys. zł
% wzrostu

1 2 3 4 5

1. Budynki i budowle 234.790 234.991 100,1

2.
Grunty i prawo wieczystego użyt-
kowania

 36.051  35.284  97,9

3. Pozostałe środki trwałe  6.319  7.340 116,2

4. Razem 277.160 277.615 100,2

Wymiana wind  
jest jednym z priorytetów.
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we, dzierżawy terenu, parkingi i place.
Szczegółowe informacje dotyczące 

lokali mieszkalnych na poszczegól-
nych osiedlach przedstawia tabela 2 .

Poza zasobami mieszkaniowy-
mi Spółdzielnia posiada 1.846 gara-
ży o łącznej powierzchni 31.573 m2, 
wynajmuje 25.052 m2 z powierzchni na 
lokale użytkowe oraz oddała w dzier-
żawę ponad 14.991 m2 terenów.

IV. SYTUACJA FINANSOWA 
SPÓŁDZIELNI

A. BILANS SPÓŁDZIELNI
Bilans Spółdzielni na dzień 

31.12.2006 r. po stronie aktywów 
i pozytywów zamknął się sumą 324,9 
mln zł.

Wartość majątku trwałego netto Spół-
dzielni wyrażająca się kwotą 277 milio-
nów 615 tysięcy zł stanowi 85,46% 
ogólnej sumy bilansowej.

Źródłem finansowania majątku Spół-
dzielni były fundusze podstawowe tj. 
fundusz zasadniczy, wkładów miesz-
kaniowych i budowlanych oraz fundusz 
udziałowy. Stan tych funduszy na dzień 
31.12.2006 r. wynosił 270.724 tys. zł, 
co stanowiło 83,33% sumy bilanso-
wej. Według stanu na koniec 2005 
roku wartość tych funduszy wynosiła 
266.333 tys. zł.

W 2006 roku nastąpiła znacząca 
poprawa w zakresie płynności finanso-
wej. Wg stanu na 31.12.2006 r. Spół-
dzielnia miała zapłacone wszystkie swo-
je bieżące zobowiązania finansowe.

Wynik taki uzyskano m.in. dzięki dal-
szemu obniżeniu poziomu zaległości 
czynszowych, które w wyrazie liczbo-
wym spadły o ponad 400 tys. zł w sto-
sunku do stanu na 31.12.2005 r. a pro-
centowo wskaźnik zaległości obniżył 
się do poziomu poniżej 5% w stosunku 

do naliczeń rocznych. Powyższe cyfry 
odnoszą się do lokali mieszkalnych. 
W zakresie lokali użytkowych zadłużenia 
czynszowe również uległy zmniejszeniu, 
ale w bardzo niewielkim stopniu.

B. KOSZTY I DOCHODY 
DZIAŁALNOŚCI

EKSPLOATACYJNO-REMOTOWEJ
Koszty działalności eksploata-

cyjnej SSM za rok 2006 wynosiły 
60.092 tys. zł i spadły w stosunku do 
roku 2005 o 348 tys. zł, tj. o 5,8%.

Na pokrycie kosztów eksploata-
cyjno-remontowych pozyskano 
60.278 tys. zł, co oznacza, że kosz-
ty Spółdzielni były niższe od uzyska-
nych dochodów o 186 tys. zł, co stano-
wi 0,3% obrotów rocznych.

Zaznaczyć należy, że wszelkie wpły-
wy podawane są w wysokości nali-
czonej, zgodnie ze stosowną w Spół-
dzielni zasadą księgowania dochodów 
należnych.

Jak wynika z przedstawionych w ta-
beli 3 danych, 45% kosztów pono-
szonych przez Członków Spółdziel-
ni stanowią te ich elementy, których 

wysokość nie jest zależna od Spół-
dzielni. Są to:

- energia cieplna,
- koszty podgrzania wody, woda 

i kanalizacja,

- wywóz nieczystości i anteny zbior-
cze.

Natomiast 55% stanowią koszty eks-
ploatacji budynków, dźwigów, remon-
tów i modernizacji.

Spośród dostarczanych mieszkań-
com mediów najbardziej znaczą-
cy wpływ na ogólną wysokość opła-
ty czynszowej ma ciepło. Koszty cen-
tralnego ogrzewania w roku 2006 były 
niższe o 636 tys. zł w stosunku do 
roku 2005, mimo wzrostu taryfy dla 
ciepła. Przyczyn jest wiele – na pew-
no łagodna w sumie zima, efekt wdra-
żania progromu termomodernizacji 
zasobów, ale i również determinacja 
naszych Członków, żeby koszty ogrze-
wania mieszkań były jak najniższe. 
DIAGRAM na str. 17 obrazuje śred-
nioroczny koszt centralnego ogrze-
wania na m2 powierzchni mieszka-

Tabela 2 Osiedla w podstawowych danych – stan na 31.12.2006 r.

L.p. Osiedle
Powierzchnia

mieszkaniowa w m2 
Ilość

budynków
Ilość mieszkań

Liczba
mieszkańców 

1 2 3 4 5 6

1. CHEMIK” 93.838 34 2.136 4.381

2. „CENTRUM” 67.519 43 1.521 3.299

3. im. J. TUWIMA 96.794 34 1.943 4.655

4. „MICHAŁKOWICE” 91.025 40 1.785 4.396

5. MŁODYCH” 99.544 23 1.902 4.748

6. „WĘZŁOWIEC” 115.706 35 2.026 5.569

7. „BAŃGÓW” 49.424 18    887 2.645

8. RAZEM 613.850 227 12.200 29.693

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2006 r.
Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

ciąg dalszy na str. 10

Spółdzielnia – co roku oddaje do użytku nowe domy.
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nia porównawczo w latach 2004, 2005 
i 2006 w postaci procentowego udzia-
łu poszczególnych podziałów kosztów 
w ogólnej powierzchni zasobów ogrze-
wanych energią cieplną.

W minionym 2006 roku realizacja 
remontów przebiegała zgodnie z pla-
nami opracowanymi przez Rady Osie-
dlowe i zatwierdzonymi przez Radę 
Nadzorczą SSM.

W ramach planowanych odpisów 
pozyskano na remonty ogółem 16.025 
tys. zł, łącznie z funduszami poniesio-
nymi z przekształceń mieszkań.

W związku z koniecznością pokry-
cia ujemnego salda z 2005 r. wydat-
ki z funduszu remontowego wynosiły 
w 2006 r. 17.300 tys. zł.

Plan inwestycyjny na rok 2006 zakła-
dał realizację zadań głównie w oparciu 
o środki własne przyszłych użytkowni-
ków. W sumie zrealizowano nakłady 
inwestycyjne na kwotę 5.575.000 zł.

W ramach powyższej kwoty zrealizo-
wano na osiedlu „Węzłowiec” 10 jed-
norodzinnych domków przy ulicy Wła-
dysława Jagiełły, budynek wieloro-
dzinny (9 mieszkań) z garażami przy 
ul. Wł. Łokietka, zespół 8 garaży na 
os. „Tuwima”. Wykonano również plac 
zabaw na osiedlu „Centrum” przy ulicy 
Powstańców.

V. KIERUNKI DZIAŁANIA 
SIEMIANOWICKIEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
W 2007 r.

A. ZAMIERZENIA OGÓLNE
Wychodząc naprzeciw postulatom 

i wnioskom mieszkańców wyrażanym 
na Zebraniach Grup Członkowskich, 
jak również przez ich przedstawicie-

li w Radach Osiedlowych, Zarząd Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej będzie w dalszym ciągu koncen-
trował się na realizacji długoletniego 
planu modernizacyjnego.

Oznacza to, że szczególny nacisk 
zostanie położony na docieplenia kolej-
nych budynków mieszkalnych, moder-
nizację dźwigów osobowych oraz dal-
szą wymianę wyparkowych podzielni-

ków kosztów centralnego ogrzewania 
na podzielniki elektroniczne.

W bieżącym roku przewidywana jest 
również kolejna nowelizacja ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych.

Oznacza to prace nad zmianą Sta-
tutu, jak i realizację postanowień tej 
nowelizacji. O konkretach w tym zakre-
sie będziemy jednak mogli mówić 
dopiero po prawomocnym wejściu tej 
ustawy w życie.

Podajemy również dalsze działania 
mające na celu skuteczniejszą windy-
kację należności czynszowych wobec 
Spółdzielni. Ewentualny wzrost pozio-
mu tych zaległości zagraża bezpo-

średnio właściwemu utrzymaniu płyn-
ności finansowej Spółdzielni. Zostaną 
również podjęte działania w kierunku 
rozwiązania problemu odzysku miesz-
kań od osób z wyrokami eksmisyjnymi 
pozbawionych członkostwa.

W tym zakresie liczymy na aktywiza-
cję współpracy z władzami miasta, któ-
re zobowiązane są zgodnie z prawem 
do przekazywania mieszkań zastęp-
czych dla osób eksmitowanych z zaso-
bów mieszkaniowych Spółdzielni.

Kontynuowane będą również pra-
ce związane z regulacją stanów praw-
nych nieruchomości oraz dostosowa-
niem struktur organizacyjnych Spół-
dzielni do uwarunkowań wynikają-
cych z aktualnych postanowień usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych 
i z jej ewentualnej nowelizacji.

B. ZADANIA INWESTYCYJNE
W zakresie inwestycji w 2007 roku 

zaplanowano realizację: na osie-
dlu „Węzłowiec” – 18 domków jed-
norodzinnych przy ulicy Władysła-
wa Jagiełły, budynku wielorodzin-
nego z garażami przy ul. Władysła-
wa Łokietka (16 mieszkań i garaży), 
zespół 10 garaży na os. „Michałkowi-

ce” przy ulicy Krakowskiej, 7 garaży na 
osiedlu „Centrum” przy ul. Ryszarda 
Gansińca. Ponadto, planuje się wybu-
dowanie kotłowni gazowej dla potrzeb 
c.w.u. przy ul. Komuny Paryskiej 1, 
2, 3; adaptację lokalu użytkowego na 
3 mieszkania przy ulicy Wł. Jagieł-
ły 29; adaptację lokalu użytkowego na 
1 mieszkanie przy ulicy Wł. Jagiełły 37 
oraz placu zabaw na os. „Chemik”

Łączna wartość planowanych zadań 
zamyka się kwotą 10.617 tys. zł brutto.

C. ZADANIA MODERNIZACYJNE
W roku bieżącym, podobnie jak 

w ubiegłym, kontynuowane będą dzia-
łania w zakresie dociepleń budynków 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2006 r.

Członkowie, finanse, zasoby, kierunkiciąg dalszy 
ze str. 9

Tabela 3 – Struktura kosztów lokali mieszkalnych w 2006 roku.

Lp. Struktura kosztów Koszty w tys. zł % udziału
1 2 3 3

1. Eksploatacja podstawowa 14.671 26,3

2. Remonty 14.305 25,7

3. Woda i kanalizacja 7.127 12,8

4. Wywóz nieczystości 1.360 2,4

5. Centralne ogrzewanie 13.519 24,2

6. Koszty podgrzaniawody 2.558 4,6

7. Eksploatacja 1.699 3,0

8. Anteny zbiorcze 526 1,0

9. Razem 55.765 100,0

Osiedla zmieniają oblicze. Powstają skwery, boiska.
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i wymiany dźwigów osobowych, jak 
również dociepleń stropodachów. Na 
powyższe cele przeznaczono w 2007 r. 
kwotę ok. 5 mln zł z funduszu moderni-
zacyjnego natomiast kwota ok. 3 mln zł 
finansowana jest z kredytu.

Plan modernizacyjny budynków  
na 2007 rok

przewiduje min.:
- prace dociepleniowe na 33 budyn-

kach – realizacja dociepleń obejmuje 
wszystkie osiedla SSM,

- zabezpieczenie elewacji z płyt ace-
kolowych z zastosowaniem specjal-
nych, atestowanych materiałów na 
osiedlach: „Tuwima”, „Michałkowice” 
i „Młodych”,

- realizację dociepleń stropodachów 
ok. 70 budynków na wszystkich osie-
dlach Spółdzielni,

- wymianę dźwigów osobowych 
w łącznej ilości 6 szt. na osiedlach: 

„Chemik”, „Tuwima” i „Młodych”.
D. ZADANIA REMONTOWE

Plan remontów bieżących przewidu-
je w roku 2007 wydatkowanie kwoty 
ogółem w wysokości 8,3 mln zł. Przy 
planowaniu środków na poszczególne 
rodzaje robót, podobnie jak w latach 
ubiegłych, szczególny nacisk położo-
no na wykonanie prac związanych 
z bezpieczeństwem mieszkańców tj. 
stałe i okresowe – zgodnie z przepi-
sami Prawa budowlanego - przeglądy 
i oceny stanu technicznego budynków 
i instalacji (kontrola instalacji gazowej, 
wentylacyjnej, odgromowej, konserwa-
cja dźwigów osobowych, pomiary sku-
teczności zerowania). Środki przezna-
czone na ten cel stanowią ok. 20% 
wartości planowanych robót, na dopła-
ty do wymiany okien przeznacza się 
15%, roboty dekarskie, ogólnobudow-
lane, malarskie i instalacyjne stano-

wią 25%, konserwacja terenów zielo-
nych wynosi 5%. Na częściowe pokry-
cie wydatków związanych z wymianą 
podzielników kosztów energii cieplnej 
z wyparkowych na elektroniczne prze-
znacza się 10% środków. W 2007 r. 
planowana jest wymiana – zgodnie 
z harmonogramem – ok. 10.000 szt. 
podzielników w ok. 2.600 mieszka-
niach. 10% środków stanowią wydat-
ki związane z wymianą drzwi wejścio-
wych i okien na klatkach schodowych. 
Pozostałe 15% wartości planu remon-
tów przeznacza się na naprawy dróg 
i chodników oraz rezerwę.

Szczegółowy zakres robót uję-
tych w planach remontów na 2007 
rok zostanie przedstawiony przez 
poszczególne administracje osie-
dlowe w sprawozdaniach przygoto-
wanych na Zebrania Grup Człon-
kowskich.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2006 r.
Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

A l e  ł a d n e  b u d y n k i !
Jeszcze nigdy na osiedlu „Michał-

kowice” na początku sezonu 
remontowego nie było wykona-
nych tylu prac dociepleniowych, jak 
w tym roku.

Firmy budowlane idealnie wpasowa-
ły się w warunki atmosferyczne, jakie 
panowały przez ostatnich kilka mie-
sięcy. W efekcie osiedle to wita wio-
snę kilkoma nowo docieplonymi, kolo-
rowymi elewacjami budynków. Zwy-
kle wiosna to czas, gdy dopiero rusza-
ją takie prace i lokatorzy muszą cze-
kać przez co najmniej kilka miesięcy, 
zanim odnowione bloki odzyskają swój 
blask i poniekąd dopasują się do kwit-
nącej, kolorowej rzeczywistości, towa-
rzyszącej nam przez letnie miesiące. 
Tym razem już u progu wiosny miesz-

kańcy mogą podziwiać budynki, które 
mienią się pastelowymi barwami.

Jednocześnie przeprowadzone robo-
ty domykają etapy prac w niektórych 
częściach osiedla. Tak stało się przy 

ul. Stawowej, gdzie wszystkie bloki 
są już docieplone, a spółdzielcy mogą 
mieć poczucie, że mieszkają w całkiem 
nowym osiedlu. W budynkach przy ul. 
Stawowej 5, 6, 7 nie tylko odnowio-
no elewacje, ale wymieniono też drzwi 
wejściowe do budynków na aluminio-
we. Administracja postarała się też 
o wymianę koszy na śmieci, a w naj-
bliższych tygodniach będą pomalowa-
ne ławki i inne elementy.

W ten sposób to już kolejna część 
os. „Michałkowice” będzie kompletnie 
ocieplona. Przypomnijmy, że praca-

mi tymi w pełni objęto budynki przy ul. 
Wyzwolenia oraz na os. Robotniczym. 
Docieplenia finiszują też przy ul. Pocz-
towej, gdzie lada dzień będą zakoń-
czone roboty na budynku nr 14. Pozo-

stanie tam jeszcze do zmodernizowa-
nia blok przy ul. Pocztowej 15.

Dodajmy, że jednocześnie ADM os. 
„Michałkowice” nie zapomina o naj-
młodszych budynkach na tym osie-
dlu, tj. domach przy ul. Kościel-
nej i Przyjaźni. Tutaj również stop-
niowo dociepla się domy o najgor-
szych parametrach cieplnych. W ostat-
nich miesiącach robotami związany-
mi z zabezpieczeniem płyt acekolo-
wych oraz malowaniem elewacji obję-
to budynki przy ul. Kościelnej 34 i 36. 
 mig

ul. Stawowa 5 ul. Stawowa 7



12 MOJA SPÓŁDZIELNIA 4/2007

Próbowaliśmy na bieżąco szaco-
wać konkretne straty finansowe, jakie 
poniosło osiedle (czytaj: jego lokato-
rzy) z tego tytułu, ale podanie dokład-
nych danych okazało się trudne, gdyż 
dewastacja, dewastacji nierówna i kaz-
da generuje inne koszty np. robocizny. 
Wiadomo, że za wymianę czy naprawę 
poszczególnych części płacą mieszkań-
cy z osiedlowego budżetu remontowe-
go. Sądzimy, że dzięki tym publikacjom, 
w trosce o wspólne mienie, mieszkańcy 
wielokrotnie wykazywali się już odwa-
gą i zdecydowaniem w interweniowa-
niu oraz wzywaniu służb porządkowych. 
Tak trzymać, bo natychmiastowa reak-
cja jest najlepszym sposobem na zwal-
czanie przejawów dewastacji.

Stróże prawa w walce z szerzącym 
się chuligaństwem niedawno zyska-
li nową broń, gdyż od 12 marca obo-
wiązują Sądy 24-godzinne i postępo-
wanie przyspieszone. Drżyjcie więc 
wandale! Jeżeli teraz zostaniecie przy-
łapani na gorącym uczynku, np. kiedy 
wypisujecie swoje gryzmoły na elewa-
cjach budynków, niszczycie instalację 
domofonową lub inne mienie, to w ciągu 
kilkudziesięciu godzin możecie znaleźć 
się przed obliczem sądu, a w konse-
kwencji nawet i za kratkami. Ta doraź-
na kara jest tylko prologiem do dal-
szych życiowych perturbacji, gdyż 
najzwyklejsza lekkomyślność, chęć 
zaimponowania kolegom, dziewczy-
nie  może się  skończyć wpisem do 
Centralnego Rejestru Skazanych, co 
w najbliższych latach może być bar-
dzo istotną przeszkodą w podejmo-
waniu szeregu zajęć. W wielu przy-
padkach, w ankietach osobowych 
pojawia się pytanie o karalność.

Wystarczy, że wyrządzona przez was 
szkoda przekroczy wartość odtworze-
niową 250 zł, aby zostać przez poli-
cję oddanym do dyspozycji sądu, który 
w ciągu 24 godzin wyda wyrok i orzek-
nie karę pozbawienia wolności do 2 lat. 
Przypomnijmy, że odnowienie 1 metra 
kwadratowego zniszczonej elewacji 
kosztuje około 100 zł.

- Jesteśmy gotowi do korzystania 
z tej procedury od pierwszego dnia 
jej wprowadzenia – zapewnia Izabela 
Rom, oficer prasowy Komendy Miej-
skiej Policji w Siemianowicach Ślą-
skich. – Warunkiem jednak jest zła-
panie na gorącym uczynku sprawcy 
chuligańskich wybryków, więc każdy 
z mieszkańców musi zacząć reagować 
w tego typu sytuacjach. Policja przyj-
muje i sprawdza wszystkie interwencje 
od mieszkańców, nawet te zgłaszane 
anonimowo – dodaje.

Dodajmy, że występek chuligański 
musi mieć charakter czynu umyślnie 
spowodowanego. Trudno jednak przy-

puszczać, że dokonywane na spół-
dzielczych osiedlach dewastacje były 
przypadkowe. Po tygodniu działania 
postępowania przyspieszonego do 
Sądu Rejonowego w Siemianowi-
cach Śląskich przy ul. Chorzowskiej 
nie wpłynęła jeszcze ani jedna spra-
wa. Z jednej strony wypada życzyć, 
aby było tak dalej, a z drugiej miejmy 
nadzieję, że gdy dojdzie do tego typu 
zdarzeń, policja i sąd w naszym mie-
ście staną na wysokości zadania.

Póki co, złodzieje i wandale zacho-
wują się jeszcze tak, jakby nic nie 
słyszeli o nowych przepisach prawa. 
W piątek, 16 marca br. w godzinach 
popołudniowych nieznani sprawcy 
wyrwali dwie tablice ogłoszeniowe 
z klatki schodowej w budynku przy ul. 
Władysława Sikorskiego 4 B i 4 F. 
Każda z takich tablic kosztuje 600 zł. 
– To musiało się stać w piątek mię-
dzy 17.00 a 19.30, bo akurat w tym 
czasie nie było nas w domu. Gdy wró-
ciliśmy, zobaczyliśmy na klatce tylko 
dziury po hakach, na których wisia-
ła tablica. Zauważyłam, że łatwo jest 
wejść do naszego budynku, gdyż 
większość lokatorów albo nie domy-
ka dokładnie drzwi, albo nie spraw-
dza dokładnie, kto dzwoni na domo-
fon – mówi jedna z lokatorek z ul. W. 
Sikorskiego 4 F.

Podobnie, bo tylko kilka dni wisiała 
nowa skrzynka na reklamy przy ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie 63 na os. „Bań-
gów”. Niestety, ich niszczenie nadal 
stanowi swoistą plagę na tym osiedlu. 
Wartość każdej z nich szacuje się na 
kilkadziesiąt złotych, więc za ten czyn 
sprawca nie znajdzie się przed Sądem 
24-godzinnym chyba, że będą dowo-
dy na to, iż inne zniszczone skrzynki są 
również jego dziełem.

Nie patyczkujmy się z tymi, którzy 
bezpardonowo wyrywają nam z kie-
szeni nasze pieniądze. migs

Sądy 24-godzinne czekają – drżyjcie wandale!
O dewastacjach na osiedlach piszemy od ponad 10 lat. Początkowo 

informacje o zniszczonym mieniu pokazywaliśmy jako ciekawostkę 
czy nawet sensacyjny materiał. Później, gdy nasiliła się fala chuligaństwa, 
piętnowaliśmy, ostrzegaliśmy, a nawet próbowaliśmy apelować do sumie-
nia tych często młodych i zagubionych ludzi.

Dzwoń nawet anonimowo  
– nie daj szans wandalowi zubaża-

jącemu Twoją kieszeń.

032-220-33-94  
032-359-62-01

„TUWIMA”
ul. H. Wróbla 6C – wybito szy-

bę w oknie na półpiętrze; pod nr 7 – 
z placu zabaw skradziono 2 kosze na 
śmieci;

ul. W. Korfantego 10B – skradziono 
metalową wycieraczkę;

ul. Okrężna 5 – wybito szybę w win-
dzie; z garażu przy Hydroforni skra-
dziono rynny.

„MŁODYCH”
Al. Młodych – garaż segment L i F 

– skradziono rynny;
ul. Niepodległości 26 i J. Skrzeka, 

P. Wójcika 7B – pomalowano elewację;
„BAŃGÓW”

ul. M. Skłodowskiej-Curie 59 – wybi-
to szybę w drzwiach wejściowych;

ul. M. Skłodowskiej-Curie 67, 69 
A i B, 71 A i B – pomalowano elewacje.

„CENTRUM”
ul. Komuny Paryskiej 5 – zniszczo-

no nowe drzwi wejściowe;
„WĘZŁOWIEC”

ul. Wł. Jagiełły 18 – pomalowano 
ścianę boczną;

ul. Grunwaldzka 5C – zniszczono 
skrzynkę na reklamy.

Niszczącym powiedzmy: czytaj wyżej

Teoretycznie te zniszczenia nie należą do wielkich, gdy jednak przyjrzeć 
się im pod kątem orzekania sądowego w trybie przyspieszonym, to... 

okaże się, że kilka z tych zniszczeń nadawałoby się do postawienia spraw-
cy przed sądem. By tak się stało: wandala należy złapać na gorącym uczyn-
ku. To zaś zależne jest wyłącznie od nas. Na osiedlach zanotowano:
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„Moja Spółdzielnia”: - OD KILKU MIE-
SIĘCY PEŁNI PAN FUNKCJĘ PRZEWODNI-
CZĄCEGO RADY MIASTA. JAKI JEST PANA 
POMYSŁ NA POPRAWĘ FUNKCJONOWANIA 
DEMOKRACJI LOKALNEJ W NASZYM MIE-
ŚCIE?

Andrzej Gościniak: Poprawa funk-
cjonowania demokracji lokalnej sta-
ła się jednym z moich celów działa-
nia jako przewodniczącego Rady Mia-
sta Siemianowice Śląskie. Ustawa 
o samorządzie terytorialnym pozwa-
la nam na wprowadzanie nowych roz-
wiązań. Ościenne miasta już z nich 
korzystają, pora więc na przeniesie-
nie ich na nasz lokalny grunt. Chodzi 
o powołanie Rad Dzielnicy skupiają-
cych ludzi, którym byłaby bliska dzia-
łalność na rzecz miejsca, w którym na 
co dzień mieszkają, tym bardziej, że 
mamy już na tym polu pewne doświad-
czenia i tradycje.

- TO ZNACZY?
- Kilka lat temu powołaliśmy Spo-

łeczną Radę Bytkowa, forum, które 
od dłuższego czasu aktywnie wpły-
wa na różnego rodzaju zmiany doty-
czące poprawy warunków zamiesz-
kania w tej dzielnicy oraz aktywnie 
kreuje nowe trendy społeczno-kultu-
ralne. Gdy Rada powstawała zaprosi-
liśmy do współpracy ponad 30 osób, 
z czego do dzisiaj dynamicznie włącza 
się w jej działalność kilkunastu człon-
ków. Mieliśmy swój udział w powsta-
niu Rynku Bytkowskiego, w organizo-
waniu tam różnego rodzaju festynów 
i innych wydarzeń kulturalnych nawet 
na skalę całego miasta.

- CZY TEN ENTUZJAZMEM UDA SIĘ PAŃ-
STWU WZBUDZIĆ W DZIAŁACZACH Z INNYCH 
DZIELNIC?

- Skoro Rady Dzielnicy działają 
z powodzeniem w ościennych mia-
stach, takich jak Katowice czy Cho-
rzów, to dlaczego nie miałoby się też 
tak stać w naszym przypadku? Czte-
ry lata temu w wyborach samorządo-
wych startowało blisko 400 kandyda-
tów, w ubiegłym roku było ich około 
200. Wyniki wyborów są różne i nie-

kiedy niełatwe do przewidzenia. Jest 
grupa osób, której zabrakło niewielu 
głosów do uzyskania mandatu radne-
go. Oznacza to, że mają one znaczą-
ce poparcie w swoim środowisku. Kie-

dy jednak 4 lata temu proponowałem 
w Radzie Miasta powołanie takiego 
ciała, mającego swój oficjalny statut, 
niestety, niewielu kolegów mnie wte-
dy poparło. Dzisiaj mamy już inny, bar-
dziej przyjazny klimat ku tego typu ini-
cjatywom.

- NIE OBAWIA SIĘ PAN, ŻE RADA DZIEL-
NICY BĘDZIE SIĘ DUBLOWAŁA LUB KONKU-
ROWAŁA Z RADĄ MIASTA?

- Wręcz przeciwnie. Może być jego 
znakomitym uzupełnieniem i peł-
nić rolę integracyjną. Aktualnie rad-
ni z danej dzielnicy nie mają okazji do 
oficjalnych spotkań we własnym gro-
nie, raczej czynią to w ramach swoje-
go ugrupowania samorządowego czy 
politycznego. Może się jednak oka-
zać, że w ramach jednej dzielnicy mają 
wiele wspólnych inicjatyw. Ponadto, 
w naszym mieście istnieje około 60 sto-
warzyszeń, którym na sercu leży dobro 
dzielnicy, w której mieszkają i działają 
dla jakieś szczytnego celu. Mamy wie-
lu młodych ludzi pragnących udzielać 
się społecznie. Nie można też zapo-
mnieć o rzeszy emerytów, posiadają-
cych ogromne doświadczenie życiowe 
i zawodowe, które chcieliby jeszcze 

jakoś spożytkować dla dobra lokalnej 
społeczności. Rada Dzielnicy mogła-
by być takim miejscem, gdzie te różne 
trendy mogłyby się ze sobą spotykać 
i wyzwalać nowe inicjatywy i kierunki 
działania. Wizja jest taka, aby obsza-
ry działania Rad Dzielnic pokrywały 
się z okręgami wyborczymi, ale projekt 
ten trzeba w praktyce jeszcze dopra-
cować, gdyż np. trudno łączyć Michał-
kowice i Bańgów oraz Przełajkę w jed-
no tego typu ciało.

- NA JAKICH ZADANIACH POWINNA SKU-
PIĆ SIĘ W NAJBLIŻSZYM CZASIE RADA MIA-
STA?

- Rada Miasta jest ukoronowaniem 
lokalnej samorządności, więc natural-
nie powinna działać na rzecz pomo-
cy stowarzyszeniom. Chcielibyśmy 
zdiagnozować stan tego środowiska. 
Część z nich rozpoczyna działalność, 
ale później z nieznanych nam bliżej 
powodów szybko ją kończy. Może są 
jakieś przeszkody, na które natrafiają 
i nie mogą ich pokonać? Chcielibyśmy 
pomóc im je usuwać. Jest też w mie-
ście wiele działających prężnie stowa-
rzyszeń, mających prestiż i renomę. 
Do nich na pewno należy Siemiano-
wickie Stowarzyszenie Przedsiębior-
ców, przyznające co roku najlepszym 
firmom w mieście prestiżowe nagrody 
czy Siemianowickie Stowarzyszenie 
Tenisowe. Ustawa o wolontariacie daje 
możliwości młodym ludziom samore-
alizacji w wielu sferach. Gdy stwo-
rzymy im do tego lepsze warunki, to 
z pewnością wykorzystają je dla swo-
jego rozwoju. Chciałbym także pod-
czas tej kadencji stworzyć dla młodych 
ludzi poligon doświadczalny z zakre-
su zasad demokracji i samorządno-
ści i doprowadzić do powołania Mło-
dzieżowej Rady Miasta. Tam młodzież 
mogłaby zdobywać doświadczenie tak 
potrzebne przyszłym radnym.

- A JAK UKŁADA SIĘ WSPÓŁPRACA RADY 
Z PREZYDENTEM MIASTA?

- Uważam, że Rada, poza stano-
wieniem prawa lokalnego, powinna 

Szanowni P.T. Czytelnicy
Przed miesiącem rozpoczęliśmy rozmowy z przedstawicielami władz Siemianowic Śląskich.

Wtedy opublikowaliśmy wywiad z Prezydentem Miasta. Teraz proponujemy zapoznać się z przemyśleniami 
Przewodniczącego Rady Miasta. W kolejnych wywiadach rozmawiać będziemy z wiceprezydentami, wiceprzewod-

niczącymi RM i szefami komisji. Czekamy na pytania, które chcielibyście za naszym pośrednictwem, Szanowni 
Państwo, postawić przedstawicielom władz. Pytania można nadsyłać za pośrednictwem poczty:

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

tel. 032-6091-405.

Wytyczamy strategię dla miasta
Rozmawiamy z Andrzejem Gościniakiem, przewodniczącym Rady Miasta Siemianowice Śląskie

ciąg dalszy na str. 14
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być wsparciem dla działań Prezyden-
ta Miasta. Odbywam regularne spo-
tkania z prezydentem miasta Jackiem 
Guzym, na których przede wszyst-
kim dyskutujemy na temat wypracowa-
nia strategicznych celów tej kadencji. 
Chcemy bowiem wspólnie przedsta-
wić mieszkańcom jasną wizję tego, co 
chcemy zrobić w najbliższych latach, 
tak, aby mieszkańcy mogli się do niej 
ustosunkować i później ocenić jej reali-
zację. Wszystko na to wskazuje, że 
priorytetowym celem będzie rewitaliza-
cja centrum miasta. Mamy tutaj stuletni 
ratusz, Plac Wolności, w pobliżu Cen-
trum Leczenia Oparzeń, Park Miejski. 
Osobiście posiadam już duże doświad-
czenie nabyte przy powstawaniu Ryn-
ku Bytkowskiego, który mieszkańcy tej 
dzielnicy zaakceptowali i widzą sens 
takich działań. Powstanie podobne-
go typu nowej przestrzeni w centrum 
miasta również pozytywnie wpłynęłoby 
na wizerunek miasta i jego gospodar-
cze oraz kulturalne ożywienie. Dotych-
czasową współpracę z Prezydentem 
Miasta oceniam bardzo wysoko. Jest 
ona obustronnie skuteczna i w pełni 
partnerska oraz uwzględnia ustawo-
we role, jakie mają do wypełnienia oba 
organy samorządowe, jakimi są Pre-
zydent Miasta i Rada Miasta. Optymi-
stycznie patrzę na dalsze perspektywy 
rozwijania tej współpracy.

- A INNE CELE?
- W strategiach kadencji musi zna-

leźć się budowa obwodnicy miejskiej. 
I to obojętnie której: wschodniej czy 
zachodniej. Osobiście będę optował 
za zachodnią obwodnicą, gdyż ruch 
samochodowy biegnący przez Byt-
ków w kierunku Michałkowic przybie-
ra coraz większe natężenie, co sta-
nowi poważne zagrożenie dla warun-
ków mieszkaniowych w tych dzielni-
cach. Na pewno będziemy starać się 
o realizację przynajmniej jednej z nich. 
Niech kolejni radni wybrani na następ-
ne kadencje to kontynuują. Jeżeli nie 
wytyczymy tych strategicznych celów, 
to pieniądze mieszkańców w posta-
ci płaconych przez nich podatków, 
znów będą rozdrobnione na wiele 
mniejszych celów. Na najbliższej sesji 
Jacek Guzy będzie otrzymywał abso-
lutorium za działalność trzech prezy-
dentów miasta, którzy rządzili miastem 
w ostatnim roku. Będzie to pewnego 
rodzaju domknięcie minionego okresu. 
A na kolejnych sesjach planujemy już 
korektę planu inwestycyjnego miasta 
oraz uchwalenie celów strategicznych 
całej 4-letniej kadencji.

- CZY W TYCH STRATEGIACH WIDZI PAN 
MIEJSCE RÓWNIEŻ NA WSPÓŁPRACĘ ZE 
SPÓŁDZIELNIAMI MIESZKANIOWYMI?

- Ta współpraca już ma miejsce. 
W lutym doszło do spotkania Prezyden-
ta Miasta i mojej osoby z prezesami 

siemianowickich spółdzielni mieszkanio-
wych. Na tym spotkaniu przedstawili oni 
oczekiwania wobec kierunków współpra-
cy. Niebawem dojdzie do kolejnego spo-
tkania, na którym Prezydent Miasta i ja 
przedstawimy odpowiedzi na te postula-
ty i określimy czas ich realizacji. Wiado-
mo, że nie wszystkie można od razu zre-
alizować. Moim zdaniem, nie ma potrze-
by przebudowywania relacji na szczeblu 
miasto – spółdzielnie. Są one poprawne. 
Chodzi tylko o to, aby miasto zrozumia-
ło, że w spółdzielniach mieszkaniowych 
ma sprawnych zarządców nieruchomo-
ści, którzy dbają o swe zasoby mieszka-
niowe. Widać to gołym okiem chociaż-
by po kolorowych elewacjach budynków, 
które już przeszły termomodernizację 
czy modernizowanej przestrzeni publicz-
nej, czego wręcz spektakularnym przy-
kładem jest Rynek Bytkowski. Gdy usu-
nie się im jeszcze istniejące przeszko-
dy, to sami będą nadal dobrze gospoda-
rować. Od 1996 roku jestem członkiem 
Rady Osiedla „Chemik” i czuję się silnie 
związany z ideą spółdzielczej samorząd-
ności, która jest autorem wielu cennych 
inicjatyw obywatelskich. Mam głębokie 
przekonanie o profesjonalizmie działania 
spółdzielni mieszkaniowych w naszym 
mieście i zapewniam, że Rada Miasta 
będzie tym organom pomagać w jesz-
cze sprawniejszym zarządzaniu swoimi 
nieruchomościami.

- Dziękujemy za rozmowę.

ciąg dalszy ze str. 13

Wytyczamy strategię dla miasta

Ustawa z 21 czerwca 2001 r. 
(Dz U. nr 71 poz. 734 z póź. 

zm.) w art. 31 ust. 1 określa dochód, 
który daje podstawę do ubieganie 
się o przyznania dodatku miesz-
kaniowego. Dodatek mieszkaniowy 
przysługuje osobom, których średni 
miesięczny dochód brutto na jedne-
go członka gospodarstwa domowego 
w okresie 3 miesięcy poprzedzających 
datę złożenia wniosku o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego nie przekra-
czał 175% kwoty najniższej emerytu-
ry (od 1. 03. 2006 r. 597,46 zł) i wynosi 
1045,56 zł w gospodarstwie jednooso-
bowym, a w gospodarstwie wielooso-
bowym 125% tej kwoty, tj. 746,83 zł. 
Obliczenia należy udokumentować 
zaświadczeniami o dochodach wszyst-
kich pełnoletnich członków rodziny. W 
skład dochodu brutto wchodzą wszyst-
kie zasiłki stałe oraz alimenty.

Przypominamy, że kwota brutto to 
kwota bez składki:
- emerytalnej,  rentowej,  chorobowej.
Dodatek przyznawany jest na okre-

śloną normatywną powierzchnię 
mieszkaniową, a do obliczenia jego 
podstawy przyjmuje się 90% wydat-
ków ponoszonych w związku z korzy-
staniem z mieszkania.

Kryteriów określających szczegó-
łowe warunki uzyskania świadcze-
nia jest więcej i każda sprawa jest 
indywidualnie traktowana.

Odpowiedzialni za rozpatrywa-
nie wniosków o przyznanie dodatków 
mieszkaniowych mogą w uzasadnio-
nych przypadkach lub w razie jakichś 
zastrzeżeń przeprowadzić wywiad śro-
dowiskowy i na jego podstawie podjąć 
stosowną decyzję.

Dodatek przyznawany jest na wnio-
sek Członka Spółdzielni przez Prezy-

denta Miasta Siemianowice Śląskie 
w drodze decyzji administracyjnej, 
a wypłacany wyłącznie Spółdzielni.

Pamiętajmy, że dodatek przyzna-
wany jest od 1. dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym 
złożyliśmy wniosek, tj. jeżeli wniosek 
złożymy np. do końca kwietnia, to po 
jego rozpatrzeniu przyznany dodatek 
otrzymamy od 1 maja. O dodatek moż-
na ubiegać się mimo zadłużenia.

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

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

1045,56 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 746,83 zł w gospodarstwie wieloosobowym

P a m i ę t a j m y  o  d o d a t k u !
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„Moja Spółdzielnia”: OD 
ROKU TRWAJĄ PRZYMIARKI DO 
MODERNIZACJI PLACU POMNI-
KOWEGO NA OSIEDLU „MŁO-
DYCH”. JAKIE SĄ EFEKTY TYCH 
DZIAŁAŃ?

Marian Odczyk: Po raz 
pierwszy pomysł moderni-
zacji placu pomnikowego 
przedstawiliśmy podczas 
Zebrania Przedstawicieli 
Członków. Wówczas była to 
jeszcze nie do końca spre-
cyzowana koncepcja, ale 
dla Rady Osiedla najważ-
niejsze było poznanie opi-
nii mieszkańców. Okazało 
się, że pomysł spotkał się 
z dużą przychylnością spół-
dzielców zebranych na ubie-
głorocznym Zebraniu Grupy 
Członkowskiej, którzy pod-
jęli uchwałę upoważniającą 
Radę do podjęcia wszelkich, 
niezbędnych działań w kie-
runku zagospodarowania 
tego dużego terenu. Celem 
naszym jest stworzenie na 
osiedlu infrastruktury, która 
wpłynie na znaczącą popra-
wę zamieszkania, bo prze-
cież nikt z nas nie przebywa 
wyłącznie w swoich czte-
rech ścianach nawet, jeżeli 
ma już wszystko super urzą-
dzone. Poza tym czymś nor-
malnym winno być mieszka-
nie w ładnym otoczeniu.

- CZY OD POCZĄTKU BYŁO 
WIADOMO, JAKI CHARAKTER 
MIAŁOBY MIEĆ TO MIEJSCE?

- Spotykaliśmy z różnymi 
głosami na ten temat, nawet 
w naszym gronie, tj. człon-
ków Rady Osiedla. Były róż-
ne koncepcje. W końcu pod-
jęliśmy decyzję, aby zlecić 
wykonanie projektu dwóm 
niezależnym od siebie fir-
mom. Po ich przedstawie-
niu zdecydowaliśmy się, by 
na początku bieżącego roku 
przekazać do konsultacji 
mieszkańców jeden z nich. 
Przeważyła koncepcja, aby 
był to teren przeznaczony 
do rekreacji, wypoczynku 
i wspólnego spędzania cza-
su. Chodzi nam głównie o to, 
aby stworzyć miejsce spo-

tkań mieszkańców wykorzy-
stywane do rekreacyjnych 
celów, stąd pomysł zamon-
towania tam m.in. stolików 
do gry w szachy, warcaby, 
itp. Dodajmy, że moderniza-
cja placu pomnikowego jest 
kontynuacją zmian zmierza-
jących do uporządkowania 
osiedla, w ramach którego 
wykonaliśmy już szereg prac 

remontowych, docieplenio-
wych i inwestycyjnych. Został 
wykonany i przekazany do 
użytku nowoczesny plac 
zabaw w rejonie Alei Mło-
dych. W zeszłym roku zosta-
ło wykonane i przekazane do 
użytku cieszące się popular-
nością boisko do koszyków-
ki przy administracji osiedla. 
Na osiedlu pojawił się rów-
nież stół do ping-ponga.

- CO NOWEGO DO PROJEKTU 
WNIOSŁY ODBYTE KONSULTA-
CJE Z MIESZKAŃCAMI?

- Podjęliśmy decyzję 
o opublikowaniu projektu na 
łamach „Mojej Spółdzielni”, 
licząc na to, że mieszkańcy 
zabiorą głos w tej sprawie 
i nie zawiedliśmy się, za co 
bardzo dziękujemy. Przez te 
kilka miesięcy spotkaliśmy 
się z szeregiem ciekawych 
opinii zgłaszanych na dyżu-
rach członków Rady Osie-
dla „Młodych” oraz poprzez 
interwencje i opinie wyraża-
ne w różnej formie w gaze-
cie „Moja Spółdzielnia”. 
Można więc podsumować, 

że uwagi mieszkańców były 
bardzo trafne, cenne i wnio-
sły nowe treści do istnieją-
cej już koncepcji. W związku 
z tym zdecydowaliśmy się 
zrezygnować z pierwotnego 
pomysłu wykonania fontan-
ny, która jest bardzo drogim 
elementem, podatnym na 
awarie i być może również 
na dewastowanie. Zamiast 

tego chcemy zapropono-
wać kaskadę wodną utwo-
rzoną na bazie kompozy-
cji progów skalnych. Będzie 
to również element dodat-
nio wpływający na poczucie 
wypoczynku, a jednocze-
śnie nie tak drogi w wyko-
naniu i późniejszej eksplo-
atacji. W tym wypadku prze-
ważył czynnik ekonomiczny. 
W efekcie pod koniec lutego 
zakończyliśmy I etap kon-
sultacji i nasze uwagi wzbo-
gacone o opinie mieszkań-
ców przesłaliśmy do opraco-
wania przez projektanta.

- JAKIE SĄ DALSZE PLANY?
- Czekamy teraz na gotową 

wersję projektu oraz makie-
tę, która to w sposób pla-
styczny wszystko powinna 
przedstawić. Pozwoli nam to 
lepiej zobaczyć i umiejsco-
wić planowaną koncepcję 
w przestrzeni osiedla. Roz-
wiązanie to musi być bar-
dzo dobrze wkomponowa-
ne w istniejące otoczenie, 
tak aby plac pomnikowy był 
jego dobrym uzupełnieniem, 

a może nawet rozwinięciem, 
również w takim kierunku, 
by nie naruszał istniejącego 
stanu zieleni.

Chciałbym podkreślić, że 
na tym etapie dyskusja 
dotycząca zagospodarowa-
nia placu pomnikowego się 
jeszcze nie kończy. Przed 
nami Zebranie Grupy Człon-
kowskiej naszego osiedla, 
podczas którego będziemy 
otwarci na dalsze konkret-
ne sugestie i opinie przyby-
łych mieszkańców osiedla 
„Młodych”. 

- JAKIE JESZCZE INNE ZADA-
NIA ZWIĄZANE Z TYM PROJEK-
TEM CZEKAJĄ RADĘ?

- Zamierzamy powo-
łać zespół roboczy, który 
będzie się konkretnie zaj-
mował wykonaniem projek-
tu. Chciałbym, aby w skład 
weszły wszystkie oso-
by mogące mieć wpływ na 
jego realizację lub mogące 
podpowiedzieć różne roz-
wiązania. Niełatwym zada-
niem będzie też znalezie-
nie sposobów finansowa-
nia tej inwestycji - pozy-
skanie sponsorów, uzyska-
nie pomocy ze strony gmi-
ny. Liczymy, że wraz z reali-
zacją przebudowy pla-
cu podjęte zostaną prace 
zagospodarowania wolne-
go obszaru zieleni – jest 
tam boisko – przy budynku 
al. Młodych 10–15. Będzie-
my więc szukać środków 
w ramach naszej Spółdziel-
ni i poza nią. W pobliżu pla-
cu pomnikowego znajduje 
się największe centrum han-
dlowe na osiedlu. Liczymy 
na to, że duże firmy mają-
ce tam swoje supermarkety 
będą również zainteresowa-
ne naszym pomysłem. To są 
plany na najbliższe miesią-
ce. Jeżeli uda się je wcielić 
w życie, to przypuszczam, 
że w przyszłym roku przy-
stąpimy do ich wykonania.

- DZIĘKUJEMY ZA ROZMOWĘ 
I ŻYCZYMY REALIZACJI CIEKA-
WEGO I AMBITNEGO PLANU.

migs

U w a g i  t r a f n e ,  c e n n e
Rozmawiamy z Marianem Odczykiem, przewodniczącym Rady Osiedla „Młodych”

Póki co tzw. plac pomnikowy wygląda tak.  
Jeżeli zamierzenia się zmaterializują miejsce  

to zmieni się nie do poznania.
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Każda forma kontaktu zosta-
ła wykorzystana w nadsyłaniu 

opinii na materiał: Za windę od metra 
kwadratowego? z MS 3/2007. Do 
Zarządu Spółdzielni i redakcji wpły-
wały zarówno listy elektroniczne, 
jak i zwykle, rozdzwoniły się telefo-
ny – słowem – reakcja była błyska-
wiczna i ogromna.

Najczęściej powtarzane słowa w opi-
niach to: oburzenie, idiotyzm, niespra-
wiedliwość, krzywda. Ułamek z otrzy-
manych pism prezentujemy. Jedno-
cześnie dotarła do nas informacja – 
stanowisko Ministra Budownictwa – 
czytaj obok, w którym podano zarów-
no genezę wprowadzenia nowych 
zapisów, jak i wyjaśnienie, z którego 
wynika, że w spółdzielniach jeszcze 
dopuszczalne jest stosowanie innych 
sposobów rozliczeń np. na podsta-
wie zapisów regulaminowych. Jed-
nak, gdy czyta się tekst, nie spo-
sób odnieść wrażenia, że może to 
być stan tymczasowy. Tak więc nale-
ży z zadowoleniem przyjąć fakt, że 
Zarząd SSM utrzymał dotychczaso-
wy sposób rozliczania za korzysta-
nie z dźwigów i zmian nie będzie. 
Naszym zdaniem, pytanie, jakie każ-
dy winien sobie postawić, brzmi: Jak 
przeciwdziałać powstawaniu takich 
ustawowych zapisów? 

Mieszkańcy pisali, mówili:
(...) wyrażam negatywną opinię na 

ten temat. Mieszkam z żoną na parte-
rze i nie korzystamy z dźwigu osobo-
wego. Nie mamy potrzeby udawania 
się na wyższe piętra budynku, a gdy już 
dochodzi do takiej sytuacji, to idziemy 
pieszo - Lokator - dane do wiad. red.

Reasumując, ustawa jest niesprawie-
dliwa. Być może mieszkańcy z wyż-
szych pięter mogą mieć odmienne 
zdanie, gdy okaże się, że mogą płacić 
trochę mniej po przeliczeniu według 
nowego sposobu. Ale dlaczego miesz-
kańcy z parteru mają płacić tyle samo, 
co pozostałe osoby?   Marian Cz.

(...) uważam, że nowe rozwiązanie 
jest niesprawiedliwe. Metry windą nie 
jeżdżą, nie brudzą i prądu nie pobie-
rają, tylko osoby, które z niej korzysta-
ją. Mieszkam sama i jestem przeciwna 
takiej opłacie - Waltrauda W.

... uważam, że zmieniona ustawa 
jest idiotyczna. Winda w wieżowcach 
jest koniecznością. (...) Logiczne jest 
pobieranie opłat od metra kwadrato-
wego powierzchni mieszkania za rze-
czy przedstawione w art. 2 w ust. 1 
po pkt. 8, z wyjątkiem użytkowania 
windy, anteny zbiorczej i domofonu, 

Informacja
dotycząca pokrywania kosztów utrzymania dźwigów osobowych (wind),  

wg stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2007 r.
Od dnia 1 stycznia 2007 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 

2006 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Nowelizacja ta miała na celu m.in. zrealizowanie Postanowienia Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2005 r. wskazującego na uchybienia i luki 
w prawie, których usunięcie było niezbędne dla zapewnienia spójności systemu 
prawnego oraz uznającego za niezbędne ujednolicenie zasad i trybu wymiaru opłat 
za użytkowanie mieszkań zajmowanych na podstawie różnych tytułów prawnych, 
w tym na warunkach najmu lub spółdzielczego prawa do lokalu.

Temu celowi służy wprowadzenie do ustawy nowego przepisu art. 2 ust. 1 
pkt 8a definiującego wydatki na mieszkanie, w tym zasadę ustalania wydatków 
proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu w stosunku do powierzchni 
użytkowej wszystkich lokali w danym budynku. Tym samym czynsze i opłaty za 
używanie mieszkań wnoszone przez lokatorów objęte zostały zasadą podobną do 
tej, która w odniesieniu do mieszkań stanowiących odrębną własność obowiązuje 
już od kilkunastu lat na podstawie ustawy o własności lokali.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych kwestię utrzymania nieruchomości 
wspólnej, w tym także wind, reguluje art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali. 
Stanowi on, iż właściciele lokali partycypują w kosztach utrzymania nieruchomości 
wspólnej stosownie do posiadanych przez siebie udziałów.

W oparciu o te zasady we wspólnotach mieszkaniowych właściciele mieszkań 
położonych na parterze budynku, w którym znajduje się winda lub windy, poprzez 
określone udziały w nieruchomości wspólnej, uczestniczą również w pokrywaniu 
kosztów eksploatacji i remontów tych wind, zaś we wspólnotach liczących więcej 
niż jeden budynek – w kosztach eksploatacji i remontów części wspólnych, w tym 
wind we wszystkich budynkach wchodzących w skład danej nieruchomości.

Podobnie jak w początkowym okresie obowiązywania ustawy o własności 
lokali, w przypadku rozliczania kosztów związanych z utrzymaniem wind 
w budynkach wspólnot mieszkaniowych, wprowadzenie tej zasady w ustawie 
o ochronie praw lokatorów, spotkało się z niezadowoleniem części lokatorów, 
zwłaszcza w spółdzielniach mieszkaniowych zajmujących mieszkania na parterze 
lub pierwszym piętrze, którzy na podstawie odpowiednich zapisów regulaminów 
lub statutów mogli być zwolnieni z takich opłat w całości lub w części.

Aktualny stan prawny nie wyklucza możliwości wystąpienia w tej kwestii 
różnych grup interesów. Nie wyklucza on jednak możliwości stosowania 
przez spółdzielnie mieszkaniowe innego niż w ustawie o ochronie praw 
lokatorów sposobu rozliczania składników wydatków na mieszkanie, w tym 
np. wydatków na utrzymanie windy. Stosownie bowiem do art. 8a ust. 4c 
ustawy o ochronie praw lokatorów... istnieje możliwość ustalania składników 
wydatków związanych z utrzymaniem mieszkań spółdzielczych, według zasad 
określonych w statutach lub regulaminach spółdzielni mieszkaniowych.

Ministerstwo Budownictwa zapewnia, że nadal w oparciu o napływające 
sygnały i informacje, będzie monitorować przebieg wdrażania zmian dotyczących 
nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów i w miarę potrzeby udzielać 
stosownych wyjaśnień i informacji.

Na podstawie: „Rzeczpospolitej” - Stanowisko Ministra Budownictwa.
Wytłuszczenie i kursywa red. „MS”

gdyż są to urządzenia nietrwałe. Koń-
cząc żartobliwie i z humorem, propo-
nuję wprowadzić zmianę do ustawy 

tak, aby metry kwadratowe zamie-
nić na metry sześcienne, wtedy nasza 
kochana władza będzie jeszcze bar-
dziej zadowolona.
Zasyłam pozdrowienia: DESPERADO

(...) uważam ten pomysł za dalece 
krzywdzący, szczególnie ludzi samot-
nych, o niewielkich dochodach. Dla-
czego? Mieszkając sama, miała-
bym płacić równorzędnie z rodziną 
4. lub 5-osobową zajmującą tę samą 
powierzchnię metrów kwadratowych 
mieszkania i z pewnością korzystającą 
dwu- lub trzykrotnie więcej z dźwigu. 
Czy ktoś o tym pomyślał? Nie wyra-
żam zgody - Bronisława K.

Za windę  
od metra – cd.
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Ferie w „RENOMIE” Ferie w „RENOMIE” Ferie w „RENOMIE”

K o s z y k  p e ł e n  s y m b o l i

Solemnitas Solemnitatum – uro-
czystość uroczystości – słowa przypi-
sane Wielkanocy przez papieża Grze-
gorza Wielkiego (ur. ok. 540 r., zm. 
604 r.) w pełni oddają wyjątkowy cha-
rakter tych Świąt. W dwuwyra-
zowym, lapidarnym wręcz okre-
śleniu ujęto wielkość i znaczenie 
zdarzenia, jakie datowane jest 
na 33 rok naszej ery.

Wielkanoc przypada na pierw-
szą niedzielę po pierwszej wio-
sennej pełni księżyca, tj. między 
22 marca a 25 kwietnia. Wiel-
kość tych świąt wynika ze Zmar-
twychwstania Jezusa Chrystu-
sa, gdyż

nie wiedzielibyśmy,
co naprawdę wydarzyło się 

w Betlejem – narodzenie Jezu-
sa, a w następstwie tego jego 
działalność – gdyby nie dotar-
ła do nas wieść o Zmartwych-
wstaniu.

Termin obchodzenia Wielkanocy, 
nawiązujący do żydowskiego święta 
Paschy ustalono na soborze nicejskim 
w 325 roku. Pascha to (z hebrajskie-
go Pesach) rytuał religijny sięgający 
najstarszych wierzeń plemion semic-
kich, a także fenickich. Zamieszczo-
ne w tekstach z Ras Szamara mity 
o Baalu mówią o świętach żniw, pod-
czas których – wśród innych obrzędów 
– składano ofiarę z pierwszego snopa 
jęczmienia i ostatniego snopa zżętego 
zboża. Święto Paschy jest ogniwem 
łączącym judaizm z chrześcijaństwem 
– Ostatnia Wieczerza, którą spożył 
Jezus Chrystus wraz z apostołami.

Wielki Tydzień
Święta te są poprzedzone czterdzie-

stodniowym postem, który kończy Wiel-
ki Tydzień, a jego pierwszym dniem (już 
za nami) jest Niedziela Palmowa, zwa-
na również „kwietną” lub „wierzbną”.

Podczas Wielkiego Tygodnia szcze-
gólnymi dniami są tworzące tzw. Tridu-
um Paschalne:

- Wielki Czwartek – Ostatnia Wie-
czerza,

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

le, adoracja Grobu Pańskiego.

Pamiętajmy, to na te święta przy-
pada ustanowienie sakramentu 
komunii – łamanie chleba przez Jezu-
sa podczas Ostatniej Wieczerzy w wie-
czerniku – oraz stanu kapłańskiego.

W tym czasie w kościołach odbywa-
ją się m.in. rekolekcje, przeprowadza-
na jest Droga Krzyżowa upamiętniają-
ca przejście Jezusa niosącego krzyż 
od domu Piłata na Golgotę, święcone 
są potrawy, ogień.

Ze święconym – głównie z baran-
kami i ubarwionymi, ozdobionymi jaj-
kami w starożytności symbolizującymi 
życie, a u chrześcijan zmartwychwsta-
nie – udajemy się do kościołów w Wiel-
ką Sobotę.

Czas radości
Wielkanoc jest czasem radości – 

symbolizuje ją biały kolor szat liturgicz-
nych. Święta te przypadające na czas 
walki zimy z wiosną – zawsze były 
dla pokoleń Polaków symbolem zwy-
cięstwa dobra nad złem, prawdy nad 
kłamstwem, ducha nad materią. Dla-

tego też Wielkanoc w Polsce obcho-
dzono niezwykle uroczyście, świątecz-
nie i hucznie.

Odrodzenie duchowe, które dawało 
Zmartwychwstanie Pańskie, odbycie 
rekolekcji, odpuszczenie grzechów – 
niosło prawdziwą, nową wiosnę.

Zanim za kilka dni zasiądziemy 
do wielkanocnego śniadania, któ-
re w naszych domach jest kulmina-

cyjnym punktem, oprócz religij-
nych uroczystości, świętowania 
Zmartwychwstania Jezusa, nale-
ży zgodnie z tradycją poświę-
cić wszystkie pokarmy. Zwyczaj 
przynoszenia ich w Wielką Sobo-
tę do kościoła w ostatnich latach 
jakby na nowo się odrodził.

Wcześniej koszyczek ze 
„święconką” zanosiły przeważ-
nie dzieci. Dzisiaj w kościele 
widok w tym dniu osób doro-
słych i starszych już nikogo nie 
dziwi. Po prostu wszyscy wierzą, 
że poświęcony pokarm zapewni 
pomyślność i szczęście w rodzi-
nie przez cały rok.

A w centrum tej symboliki 
jest oczywiście jajko, z którym 

zawsze wiązało się wiele zwyczajów. 
Co prawda nie toczymy już wielkanoc-
nych jaj po zaoranej ziemi, nie dotyka-
my nimi zwierząt, owocowych drzew 
i ludzi dla zapewnienia płodności, jak to 
czynili nasi przodkowie. Nie podkłada-
my też skorupek z poświęconej pisan-
ki pod snopki zboża dla odpędzenia 
myszy, a dla urody nie myjemy twarzy 
w wodzie po wygotowaniu jajek prze-
znaczonych do wielkanocnego koszy-
ka. A co włożyć do koszyka? O sym-
bolice wszystkiego, co umieszcza się 
w wielkanocnych koszykach, można 
powiedzieć jedno: jest przebogata.

Pisanka
Jajko to prastary symbol płodności 

i odrodzenia. Źródeł tradycji malowa-
nia jajek należy szukać w tekstach apo-
kryficznych, w których opisano tzw. cud 
z jajkami. Sprzedawca jajek, widząc 
orszak wiodący Chrystusa na Golgo-
tę, porzucił swój kram, by podtrzymać 
Zbawiciela, słaniającego się pod cięża-
rem belki. Po powrocie do kramu sprze-

Wielkanoc to najważniejsze i najstarsze Święta liturgiczne w Kościele, 
mimo że Boże Narodzenie jest jakby bliższe naszemu sercu. Być 

może wpływ na takie „widzenie” nadchodzących świąt ma klimat grudnio-
wej nocy, zimowa szata, strojona choinka i radość z narodzin. Jednak to 
Wielkanoc bezwzględnie jest ważniejsza.

 Niedziela Palmowa – „kwietna”, „wierzbna” – za 
nami. Na Podkarpaciu i na Kurpiach kilkumetro-
we palmy nie są czymś niezwykłym.  Foto: JaK
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dawca spostrzegł, że jajka zamieni-
ły się w kraszanki. Kraszanki, w prze-
ciwieństwie do pisanek, są jednokolo-
rowe, bez wzorków. Zwyczaj ozdabia-
nia jajek kolorowymi wzorkami ma źró-
dła pogańskie.

Baranek
Na pamiątkę wyjścia narodu egip-

skiego z niewoli egipskiej Żydzi 
obchodzili święto Paschy. Pielgrzy-
mowali w tym czasie do Jerozolimy, 
by w świątyni ofiarować baranka pas-
chalnego. Według św. Jana, Jezus 
skonał na krzyżu właśnie w dniu Pas-
chy, stając się ofiarą – „barankiem 
bożym”. Baranek jest więc symbolem 
Chrystusa. Przedstawia się go z czer-
woną chorągwią – sztandarem zwy-
cięstwa.

Kiełbasa
To tradycyjny i wygodny sposób, 

w jaki spełnia się wymóg umieszczenia 
w koszyku mięsa, które jest pamiątką 
ofiary z baranka paschalnego. Wędli-
na ma zapewnić zdrowie, płodność 
i dostatek – kiedyś nie wszyscy mogli 
sobie na nią pozwolić.

Zajączek
Symbolizuje Chrystusa, który żyje 

dla ludzi, choć umarł na krzyżu. Zająca 
skojarzono z wiecznie żywym Chrystu-
sem, za sprawą nieprawdziwego przy-
puszczenia o zajęczej czujności.

Chleb
Nawiązuje do chleba, którym Jezus 

nakarmił głodnych na pustkowiu po 
dokonaniu cudu rozmnożenia chleba. 
Cud ten jest opisany w ewangelii św. 
Mateusza. Może też być traktowany 
jako symbol Chrystusa, czyli „chleba 
żywego, który zstąpił z nieba”.

Kurczątko
Symbol nowego życia. Jest ściśle 

związany z symbolem jajka. Jego żół-
ta barwa symbolizuje wieczność, odro-
dzenie i słońce.

Sól
Ma właściwości konserwujące, z któ-

rych święconka korzysta w przenośni. 
Sól ma chronić przed zepsuciem w sen-
sie skażenia grzechem i konserwować, 
w sensie zachowania wszystkiego, co 
w człowieku dobre. 

Zielone gałązki
Wiecznie zielone liście borówki lub 

bukszpanu są symbolem zwycięstwa 
nad śmiercią, zmartwychwstania. 

Pieprz, chrzan
Ich pierwowzorem są biblijne „gorzkie 

zioła” przeciwdziałające psuciu się jedze-
nia. One, podobnie jak sól, symbolizują 
ochronę ludzkiej duszy przed zepsuciem.

Ciasto
Koniecznie zrobione na drożdżach, 

ponieważ symbolizuje wzrastanie wia-
ry, nadziei i miłości w chrześcijaninie. 
Reprezentowane jest głównie przez wiel-
kanocne baby, będące popisem kunsz-
tu i doskonałości gospodyni. Nieudana 
baba to po prostu kompromitacja.

Zdobimy jajka i...
Nim wielkanocne jajko trafi do 

koszyczka, a później na stół, obowiąz-

kowo musi zostać ozdobione. Technik 
zdobniczych jest kilka. By jednak ich 
efekt, często wprawiający w zachwyt 
swą misternością wykonania, był 
widoczny, jajko musi zostać zabar-
wione. Teraz mamy do wyboru spo-
ro sztucznych barwników do nadawa-
nia skorupkom jajek kolorów. Chemii 
mamy jednak aż nadto w artykułach 
spożywczych więc ukraśmy jajka natu-
ralnymi barwnikami zawartymi w rośli-
nach i ich owocach.

Zapraszamy do barwienia.
Co więc potrzebujemy do uzyskania

poszczególnych kolorów:
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),

Czerwony - kora dębu, szyszki olcho-
we, owoce czarnego bzu, suszone 
jagody, suche łupinki cebuli,

Różowy - sok z buraka (jeśli sok 
mocno rozcieńczymy wodą wyjdzie 
nam jasnoróżowy, jeśli długo pomo-
czymy w czystym soku, uzyskamy 
nawet kolor czerwony),

Pomarańczowy - marchew, dynia,
Brązowy - łupiny orzecha, igły jodłowe,
Niebieski - owoce tarniny,
Fioletowy - płatki ciemnej malwy,
Zielony - trawa, pokrzywa, liście 

barwnika, młode żyto, kora brzozowa, 
wywar z jemioły,

Czarny - wygotowane olchowe szyszki,
Ciekawe efekty można uzyskać, mie-

szając różne barwniki ze sobą. Moż-
na też  próbować barwić jajka na inne 
kolory:

Złoty – łupiny orzecha i cebula (cebu-
li musi być więcej niż orzecha),

Fioletowy – owoce tarniny i czarne-
go bzu.

Do wszystkich naturalnych wywarów 
należy dodać nieco octu, co sprawi, że 
kolory będą trwalsze. Za: kura domowa

***
Zastrzegamy, że nie próbowaliśmy  

barwić jajek na wszystkie z podanych 
kolorów, więc za ostateczne wyniki nie 
odpowiadamy.

***
Symbolika wielkanocnego jajka przy-

jęła się na dobre nie tylko w naszym kra-
ju. Jednak najwięcej trudu w atrakcyjny 
wygląd pisanek wkłada się w Euro-
pie Środkowej: na Słowacji, w Polsce 
i w Czechach. Właściwie każdy kraj 
ma własne zwyczaje z tym związane. 
We Francji dzieci szukają jajek ukry-
tych w ogrodzie, w Holandii zaś jajka 
ukrywa się przed dziećmi w zakamar-
kach ogrodów. Niemieckim zwycza-
jem w Wielkanoc obdarowuje się przy-
jaciół zielonymi kraszankami. Szwedów 
pochłania bez reszty zabawa w tocze-
nie jaj, a Grecy na znak wiecznego 
pojednania obdarowują jajami turec-
kich przyjaciół. Wyznawcy prawosławia 
barwią wielkanocne jajka na czerwo-
no tak, jak to miało miejsce na począt-
ku chrześcijaństwa. W krajach Ameryki 
Południowej chrześcijanie w ogóle nie 
barwią ani nie zdobią jaj. Ich wielkanoc-
nym zwyczajem są procesje zakaptu-
rzonych pokutników. migs

Wielkanocne śniadanie  
to różne frykasy. 
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Osiedle „Węzłowiec” – zagospodarować przestrzeń
Spora przestrzeń w rejonie między budynkami przy: Wła-

dysława Jagiełły 7d a Grunwaldzką 12, 14 skłoniła 
Radę Osiedla „Węzłowiec” do podjęcia prac nad zagospo-
darowaniem tej części osiedla i stworzenia zakątka, w któ-
rym z przyjemnością będzie można odpocząć. Publikowane 
w „MS” studium jest przyczynkiem do debaty zarówno nad 
kształtem, jak i funkcjami miejsca docelowo mającego mak-
symalnie zaspokoić potrzeby małej rekreacji mieszkańców 
osiedla. Rada Osiedla liczy na aktywny udział w konsultacji 
P.T. Mieszkańców os. „Węzłowiec”.

RO „Węzłowiec” czeka do 31. maja br. na uwagi i pro-
pozycje umożliwiające dalsze opracowywanie projek-
tu. Przemyślenia i opinie składać można w każdy 3. wto-
rek miesiąca, od 1630 ÷ 1730 na dyżurach Członków RO 
w siedzibie RO ul. W. Wróblewskiego 67 tel. 032-228-52-
-52, w ADM os. „Węzłowiec” lub nadsyłać na adres e-ma-
ilowy redakcji „Moja Spółdzielnia”.

W imieniu RO „Węzłowiec” zapraszam do debaty
i dziękuję za przysłane propozycje,

Wiesław Jaźwiec – Przewodniczący RO „Węzłowiec”

W założeniach projektowych placu 
na osiedlu „Węzłowiec” zakłada się 
układ kaskad wodnych z małym most-
kiem nad strumykiem i oczko wodne 
spójne w formie. Oczka wodne mogą 
być zastąpione ogródkami skalnymi 
o bogatej formie przestrzennej i atrak-
cyjnych nasadzeniach roślinnych.

Prezentowany wariant zakłada 
wydzielenie następujących stref na 
otwartej przestrzeni osiedla:

- strefa wypoczynkowa wśród sta-
rych zachowanych drzew na osiedlu 
w formie alejek o łagodnych profilach,

- część reprezentacyjna z układem 

niewielkich kaskad wodnych i małym 
mostkiem nad strumykiem utworzo-
nym z tych kaskad (można go zastą-
pić formami roślinnymi),

- plac zabaw dla dzieci,
- górka saneczkowa wyprofilowana 

z wykorzystaniem naturalnych nierów-
ności terenu,

- część parkingowa - znaczne powięk-
szenie istniejącego parkingu.

Wersja zagospodarowania zakłada 
większy układ zieleni, tj. nowych nasa-
dzeń różnorodnych roślin z częścia-
mi kompozycji roślin niskich lub mie-
szanych.

Nawierzchnię całości placu stano-
wić będzie kolorowa kostka w kom-
pozycji z kostki betonowej granitowej 
i bazaltowej. Nawierzchnia ułożona 
w postaci geometrycznych, łagod-
nych kształtów harmonizuje z istnie-
jącym układem komunikacyjnym cią-
gów pieszych na osiedlu „Węzło-
wiec”. Taki układ również stanowić 
będzie wspaniałą oprawę do plano-
wanych w pobliżu: placu zabaw oraz 
górki saneczkowej.

Elementy małej architektury, ławki, 
latarnie, kosze na śmieci w jednolitej 
konstrukcji.

OPIS TECHNICZNY

LEGENDA:
1. Fontanna jako układ niewielkich kaskad wodnych – podświetlana wieczorami. 2. Placyk wokół układu kaskad. 
3. Plac zabaw dla dzieci. 4. Trawnik z niską zielenią. 5. Alejka spacerowa wśród drzew. 6. Latarnie. 7. Skarpa umoc-
niona zielenią. 8. Górka saneczkowa. 9. Parking. 10. Ławki. 11. Nasadzenia nowej zieleni. 12. Mostek nad strumy-
kiem spływającym z kaskad lub formy skalne z dużych okruchów granitu. 13. Oczko wodne lub skalniak.
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Ciepła woda na Komuny
Na redakcyjny dyżur w sprawie pla-

nowanego remontu przewodów spali-
nowych w budynkach przy ul. Komuny 
Paryskiej 1, 3, 5 zadzwonił pan Hen-
ryk Opiła z os. „Centrum”. Spółdziel-
ca zauważa, że ten problem budzi 
nadal wśród mieszkańców sporo emo-
cji. W związku z tym prosi o wyjaśnie-
nie: kto poniesie koszty przedsięwzię-
cia i czy lokatorzy będą w tym bezpo-
średnio partycypować? Czy mieszkań-
cy będą mogli nadal korzystać z pie-
ców gazowych w kuchni, gdyż z tego 
pomieszczenia również są odprowa-
dzane spaliny do przewodów, które 
wkrótce mają być nieczynne? Ponad-
to, Czytelnik zastanawia się, co miesz-
kańcy mają zrobić z piecykami gazo-
wymi? Wielu z nich zakupiło w ostat-
nich latach nowe urządzenia, które są 
w bardzo dobrym stanie technicznym. 
W swojej wypowiedzi podkreśla, że 
lokatorzy będą musieli ponieść koszty 
związane z remontem pomieszczeń, 
przez które pobiegną rurki z c.o. Ostat-
nia kwestia dotyczy zasadności tego 
remontu. Wszystkie przeglądy wenty-
lacyjne w jego mieszkaniu, podobnie 
jak u sąsiadów, były prawidłowe. Być 
może problem ten dotyczy tylko nie-
wielkiej grupy lokatorów i Spółdziel-
nia mogłaby zaproponować im jakieś 
indywidualne rozwiązanie bez anga-
żowania w to pozostałych osób.

ZARZĄD SSM: Planowana do wy-
konania w bieżącym roku przez 
Spółdzielnię zmiana sposobu przy-
gotowania ciepłej wody użytkowej 
wymuszona została stanem tech-
nicznym pionowych przewodów 
spalinowych, które w trakcie po-
nad 30-letniej eksploatacji budyn-
ków uległy degradacji. Obecnie ich 
stan techniczny uniemożliwia wła-
ściwe odprowadzanie spalin z pie-
cyków łazienkowych. Wymiana tych 
przewodów wiązałaby się z koniecz-
nością wyburzenia ściany komino-
wej w każdym mieszkaniu, czego 
skutkiem byłoby prowadzenie robót 
budowlanych w łazienkach. Jednak-
że w praktyce wykonanie tych prac 
jest niemożliwe, nie mówiąc już 
o kosztach takiego przedsięwzięcia. 
Zarząd SSM po przeprowadzeniu 
wszystkich koniecznych analiz pod-
jął więc decyzję o montażu w bu-

dynkach przy ul. Komuny Paryskiej 
1, 3, 5 kotłowni gazowej przygo-
towującej ciepłą wodę dla potrzeb 
mieszkańców. Przyjęty sposób roz-
prowadzenia pionów zasilających 

i cyrkulacyjnych nie narusza w żad-
nym stopniu substancji mieszka-
niowej, gdyż instalacja ta poprowa-
dzona zostanie w klatce schodowej. 
Ingerencja w mieszkaniach spro-
wadzi się jedynie do przeprowadze-
nia jednej rurki o szerokości 15 mi-
limetrów do miejsca, w którym znaj-
duje się piecyk gazowy. Powsta-
łe w związku z tym szkody w miesz-
kaniu zostaną ograniczone do nie-
zbędnego minimum. Koszty wyko-
nania całej instalacji nie obciążą lo-
katorów, gdyż w pełni pokrywa je 
Spółdzielnia. W ramach tego przed-
sięwzięcia nie planuje się żadnych 
zmian w korzystaniu z piecyków ku-
chennych, ponieważ przy ich uży-
waniu powstaje znacznie mniejsza 
ilość spalin niż z urządzeń w łazien-
kach. Istniejące przewody zabezpie-
czają ich odprowadzenie. Zdemon-
towane w trakcie prac piecyki ką-
pielowe pozostaną w dyspozycji lo-
katorów do dowolnego zagospoda-
rowania. W celu wyjaśnienia wszel-
kich wątpliwości powstałych wsku-
tek planowanych robót i uspokoje-
nia niepotrzebnych emocji, Zarząd 
SSM planuje odbyć w pierwszej po-
łowie kwietnia spotkanie z miesz-
kańcami budynków.

O terminie spotkania administra-
cja osiedla „Centrum” powiadomi 
mieszkańców w najbliższym czasie 
poprzez informację na tablicach 
ogłoszeń.

Władysława Jagiełły 3
Co zrobić z niechlujami?
- Kilka dni temu zaczęliśmy porząd-

kować ogródek przydomowy przy ul. 
Władysława Jagiełły 3 i jestem zbul-
wersowana tym, co tam zastałam po 
zimie. Butelki, śmieci, kapsle, resztki 
jedzenia, artykuły higieniczne. Część 
mieszkańców wyrzuca po prosu śmieci 
przez swoje okna! W gazecie redakcja 

tyle pisze o sprzątaniu psich odcho-
dów, tymczasem niektórzy lokatorzy 
wcale nie dbają o czystość i porzą-
dek – mówi oburzona mieszkanka os. 
„Węzłowiec”. Ponadto, zwraca uwa-
gę na karygodny zwyczaj wyrzuca-
nia przez okna niezgaszonych petów 
od papierosów. Czytelniczka ma na 
balkonie położoną sztuczną trawę. 
W ubiegłym roku jeden taki niedo-
pałek mógł spowodować jej zapale-
nie i w konsekwencji doprowadzić do 
groźnego pożaru.

G. A. (imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Opisany przypadek 

nie dotyczy jedynie tego budyn-
ku, lecz jest problemem szerszym 
i obejmuje całe zasoby Spółdzielni, 
szczególnie wysokie budynki. Ma-
my nadzieję, że publikowanie takich 
uwag doprowadzi do tego, że nie-
którzy mieszkańcy traktujący okna 
jako zsyp do śmieci zaprzestaną ta-
kich praktyk.

Marii Skłodowskiej-Curie 51
Śmieci na klatkę 

schodową - żenujące!
- Jedna z rodzin mieszkająca 

w moim budynku przy ul. Marii Skło-
dowskiej-Curie 51 notorycznie wysta-
wia worki ze śmieciami przed drzwi 
swojego mieszkania na klatce scho-
dowej. Dopiero po kilku godzinach są 
one zanoszone do pojemników. W tym 
czasie roznosi się z nich nieprzyjemny 
zapach, a widok ten również nie nale-
ży do przyjemności. Jestem przeciwna 
tego typu praktykom! – twierdzi miesz-
kanka tego bloku.

Dane do wiadomości redakcji.
ZARZĄD SSM: Podzielamy uwagę 

mieszkanki, że nie powinno docho-
dzić do takich przypadków, gdyż 
wystawianie śmieci poza drzwi wej-
ściowe nie poprawia estetyki wyglą-
du klatki schodowej i narusza nor-
my współżycia między mieszkańca-
mi. Liczymy na to, że ta interwencja 
spowoduje zaniechanie we wspo-
mnianej rodzinie takiej praktyki.

Jestem oburzony
- Po przeczytaniu artykułu pt. Za win-

dę od metra kwadratowego? w „MS” 
nr 3/2007 jestem oburzony tym nowym 
pomysłem. Twórcy tej ustawy chyba 

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

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

ciąg dalszy na str. 22
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zupełnie tego nie przemyśleli. Dzię-
kuję redakcji za ten artykuł, który bar-
dzo trafnie ujął problem. Mam nadzie-
ję, że nie dojdzie do takiego rozwiąza-
nia – mówi Gerard Jeziorowski z os. 
„Centrum”.

ZARZĄD SSM: Po opublikowa-
niu wspomnianego artykułu otrzy-
maliśmy sporo sygnałów od miesz-
kańców, którzy są przeciwni zmia-
nie sposobu naliczania odpłatno-
ści za korzystanie z windy. Wyja-
śnienie w tej sprawie przedstawiamy 
w osobnym artykule pt. „Windy od 
metra - cd” - czytaj str. 16.

Opłata za nieczynną 
windę

- Od 2 stycznia do połowy lutego 
2007 r. w naszym bloku przy ul. Karo-
la Świerczewskiego 46 A trwały pra-
ce przy wymianie windy na nowe urzą-
dzenie. Czy za ten okres zostanie anu-
lowana opłata czynszowa za dźwig 
osobowy? Dodam, że w czasie trwa-
nia remontu do swoich mieszkań cho-
dziliśmy pieszo! – pyta Alojzy Sojka 
z os. „Centrum”.

ZARZĄD SSM: Zgodnie z obowią-
zującym w naszej Spółdzielni Regu-
laminem rozliczeń pomiędzy Spół-
dzielnią a członkami za okres posto-
ju dźwigu związanego z jego wymia-
ną lokatorom przysługuje 100% bo-
nifikata za okres postoju. Stosow-
ne zawiadomienia o jej wysokości 
zostaną przez administrację osie-
dla „Centrum” wywieszone na klat-
ce schodowej.

Będzie przegląd i remont
Na redakcyjny dyżur zgłosił się loka-

tor z kawałkiem betonu, który odpadł 
z jednego z balkonów w budynku przy 
ul. Komuny Paryskiej 1. Zdarzenie 
to wystąpiło podczas silnej wichury, 
jaka miała miejsce 18 marca br. Odła-
mek betonu spadł na jego balkon, ale 
na szczęście nie doszło do żadnych 
strat tego tytułu. Lokator zauważa, że 
była to bardzo niebezpieczna sytuacja 
i wnosi o jak najszybsze sprawdzenie 
stanu technicznego balkonów i wyko-
nanie odpowiedniego remontu.

J. G. (imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: W ramach harmo-

nogramu dociepleń w bieżącym roku 
Spółdzielnia planuje przeprowadze-
nie remontów balkonów wraz z wy-
mianą balustrad. Takie roboty bę-
dą wykonane od zachodniej strony 
w budynku przy ul. Komuny Pary-

skiej 5, a w 2008 r. w budynku nr 1. 
Do czasu przeprowadzenia tych prac 
ADM „Centrum” wykona przegląd 
techniczny balkonów pod kątem ich 
aktualnego bezpieczeństwa. mig

Parking, plac zabaw, psy
Czytam regularnie Waszą gazetę 

i ucieszył mnie fakt wymiany drzwi 
i docieplenia budynku przy ulicy Komu-
ny Paryskiej 5. Ale mam jeszcze kilka 
uwag. Otóż przy naszym domu nie 
ma parkingu, a plac, na którym kiedyś 
bawiły się dzieci jest niezagospoda-
rowany. Miejsca parkingowe od stro-
ny zachodniej zajmują klienci banku – 
mieszkańcy nie mają gdzie zaparko-
wać. Czy nie można zrobić parkingu na 
placu z drugiej strony domu?

Druga sprawa to miejsce zabaw dla 
dzieci. Od kilkunastu lat nie mają gdzie 
się bawić. A w trzech blokach jest 330 
rodzin, w tym również wiele z dzieć-
mi. Może przynajmniej powstałaby pia-
skownica z huśtawką na wolnym tere-
nie koło bloków na ulicy Komuny Pary-
skiej 1, 3, 5? Piękny plac zabaw na uli-
cy Powstańców jest trochę za daleko 
dla naszych maluchów.

Chciałabym też zaapelować do wła-
ścicieli psów, by sprzątali po swych 
pupilach, które sikają do windy i na 
korytarzu.

Sabina K.
zam. ul. Komuny Paryskiej

ZARZĄD SSM: W bieżącym roku 
zaplanowane jest rozpoczęcie prac 
związanych z modernizacją balko-
nów i elewacji budynków przy ul. 
Komuny Paryskiej 1, 3, 5. W tym ro-
ku zakres prac obejmuje stronę pół-
nocną i zachodnią budynku przy 
Komuny Paryskiej 5. Na 2008 rok 
w planach ujęto dokończenie robót 
elewacyjnych przy ul. Komuny Pa-
ryskiej 5 i rozpoczęcie prac przy Ko-
muny Paryskiej 1. Po zakończeniu 
całości tych robót, Spółdzielnia za-
mierza opracować nowy projekt za-
gospodarowania terenu wokół bu-
dynków z uwzględnieniem wnio-
sków złożonych przez Panią.

Gazeta nie dociera...
Szanowny Panie Redaktorze
W tytule „Mojej Spółdzielni” jest takie 

motto(?): „Gazeta wszystkich miesz-
kańców Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej”. Nie chciałbym być źle 

zrozumianym – ale w tym przypadku 
słowo „wszystkich” chyba nie oznacza 
tego, że wszyscy ją otrzymują.

Mieszkam na osiedlu „Centrum”, 
jestem członkiem Spółdzielni i nieste-
ty z nieznanych powodów nie otrzymu-
ję gazety – w bloku też jej nie widzia-
łem. Przynajmniej ostatnie trzy numery! 
Moja „tęsknota” za gazetą jest czysto 
formalna – jest tam bardzo wiele infor-
macji przydatnych mnie, jako właści-
cielowi mieszkania w SSM. W ostatnim 
numerze zamieszczono, np. bardzo 
ciekawą informację na temat zużycia 
energii cieplnej (przeczytałem u zna-
jomych na osiedlu Węzłowiec). Być 
może, że gazetę należy zaprenumero-
wać? Myślę jednak, że na takich „pery-
feriach” jak osiedle „Centrum” też moż-
liwe będzie zaglądanie do gazety, a nie 
tylko u znajomych na innym osiedlu.

Pozdrawiam.
Mieszkaniec z ul. Komuny Pary-

skiej 3. Dane do wiadomości redakcji
ZARZĄD SSM: Nakład gazety „Mo-

ja Spółdzielnia” jest aż nadto wy-
starczający i zapewniający otrzyma-
nie comiesięcznego egzemplarza 
według tzw. rozdzielnika: 1 miesz-
kanie – 1 egzemplarz. Nie potrafi-
my podać przyczyny, która powo-
duje, że nie otrzymał Pan gazety aż 
przez trzy miesiące. Żadne sygnały, 
o problemach z kolportażem z tego 
rejonu do nas nie dochodzą, a do-
wodem chociażby e-maile docie-
rające do redakcji czy też telefony 
mieszkańców dzwoniących na re-
dakcyjne dyżury. Być może, podkre-
ślamy, być może, w trakcie rozno-
szenia „MS” przez dozorcę jest Pan 
nieobecny w mieszkaniu lub któryś 
z sąsiadów nie przekazuje Panu eg-
zemplarza albo też znika on, bo ktoś 
go sobie dodatkowo wypożycza.

Przepraszając za zaistniałą sytu-
ację, informujemy, że zawsze do-
datkowy nr „MS” można otrzymać 
w osiedlowej administracji lub sie-
dzibie Zarządu SSM. Rzecz jasna 
ilość ta nie jest nieograniczona.

Cena ogłoszenia?
Witam

Ile kosztuje zamieszczenie ogłosze-
nia w gazetce?

Pozdrawiam Michał S.
Od redakcji: Praktycznie w każdym 

wydaniu „MS” zamieszczany jest cen-
nik ogłoszeń. Jednocześnie informacja 
ta podana jest na stronie:

www.ssm.siemianowice.com

ciąg dalszy ze str. 21

ciąg dalszy na str. 24
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ZHP – zakończenie 
tematu

Mój krytyczny list dotyczył wyłącz-
nie sensu wydawania pieniędzy na 
budowę fontanny na osiedlu Mło-
dych, w przypadku tylu innych waż-
niejszych i pilniejszych potrzeb.

W żadnej mierze nie pisałam o pracy 
gospodarza budynku p. Hołda, a tym 
bardziej Jej nie krytykowałam, gdyż 
uważam, że ww. Panią można posta-
wić za wzór pracownika.

Co się tyczy niepodpisanej miesz-
kanki ul. ZHP 5, radziłabym ponownie 
przeczytać, jakiego problemu dotykał 
mój list, a nie bezzasadnie wyrażać 
swoje oburzenie na łamach gazetki.

Cieszy mnie natomiast, że SSM 
przyznała mi rację i potwierdziła fakt 
konieczności wyremontowania wejść 
do klatek budynków, ponieważ ich 
stan jest fatalny. Dodatkowo myślę, że 
mieszkańcy innych klatek, którzy nie 
widzą potrzeby odnowienia WEJŚĆ, 
mogą ten fakt zgłosić do ADM (będzie 
taniej).

Kończąc, z niecierpliwością będę 
czekała na 2009 rok – rok remontu.

Jola – mieszkanka ZHP 3
PS do redakcji Proszę zachować 

oryginalną czcionkę
ZARZĄD SSM: Dziękujemy za ca-

łość e-mailowej korespondencji 
i podzielamy pogląd, że czas zakoń-
czyć temat.

Od redakcji: Przyjmujemy, że 
dopisek o zachowaniu oryginalnej 
czcionki jest drobnym żarcikiem, bo 
gdyby spełnić Pani prośbę, to łamy 
„MS” wyglądałyby niczym ściany 
upstrzone bazgraniną sprayowców. 
Jedynym odstępstwem od przyjęte-
go dla danego tytułu i stosowanego 
dla wszystkich tekstów (zwykle od 
początku wydawania) kroju czcion-
ki jest, a też nie zawsze, czcionka 
użyta w tytułach, śródtytułach, co 
podyktowane jest potrzebą dodat-
kowego zwrócenia uwagi, wzboga-
ceniem szaty graficznej i rozbiciem 
tekstu – z różnych powodów – na 
mniejsze części. Odmienne czcionki, 
tzn. różnorodne ich kroje, wielkości, 
odstępy między znakami, ba zmien-
na interlinia są zazwyczaj stosowa-
ne w ogłoszeniach. Jeżeli w przy-
szłości życzy Pani sobie zachowa-

nia oryginalnej, przez siebie nada-
nej czcionki, to zapraszamy do zło-

żenia ogłoszenia modułowego, bo 
nawet w ogłoszeniach drobnych krój 
czcionki etc. jest taki, jak w całej 
gazecie. Z chwilą też, gdy ogłosze-
nie wpłynie, nie dokonamy w nim 
nawet obróbki korektorskiej.

Przebudowa, festyny
Szanowna redakcjo, dość dłu-

go zastanawiałem się nad napisa-
niem tego e-maila, lecz zainspirowa-
ła mnie ostatnia odpowiedź redakcji 
w sprawie tzw. pomnika. Nie zgadzam 
się z administracją, która twierdzi, iż 
w ostatnich latach były organizowane 
festyny. To, co opisuje administracja, 
owszem miało miejsce, ale odbywało 
się to poza miejscem zwanym placem 
pomnikowym, a festyn wiąże się ze 
sceną, występami zespołów muzycz-
nych, pokazów tańca itp., a to akurat 
nie miało miejsca na przestrzeni kil-
ku lat. Zresztą bardzo dobrze w tego 
typu zadaniach spisuje się Rynek Byt-
kowski, który stał się już takim małym 
centrum organizowania imprez maso-
wych na Bytkowie. Co do organizacji 
owych festynów, powinno się również 
pomyśleć nie tylko o starszych miesz-
kańcach Bytkowa, ale także o mło-
dzieży i muzyce dla niej. Zawsze moż-
na program ustawić tak, aby: śląskie 
zespoły grały godzinę, występ kabare-
tu godzinę i młodzieżowy zespół roc-
kowy/hiphopowy godzinę.

Nasz Bytków naprawdę posiada 
utalentowaną młodzież i zapewne nie 
ma ona tak wygórowanych wyma-
gań finansowych, jak inne zapraszane 
zespoły. Co do samego pomnika: sta-
nowcze NIE z mojej strony dla pomy-
słu układu siedzeń w stylu amfiteatral-
nym z kilku powodów. Zarówno oso-
by starsze, jak i osoby na wózkach 
inwalidzkich nie wejdą na te siedze-
nia. Jestem ciekaw także, jak zostaną 
skonstruowane owe siedzenia. Domy-
ślam się, że z jakichś podpór, które 
z tyłu będzie trzeba zabudować, co 
moim zdaniem popsuje znacznie oto-
czenie przy głównym chodniku wiodą-

cym od strony „Plusa” do ul. Wester-
platte i znacznie ograniczy widok odre-
montowanego tzw. placu pomnikowe-
go. Mało tego, będzie skłaniała do 
kolejnych popisów lokalnych sprayow-
ców. Jest takie powiedzenie: „Mądry 
Polak po szkodzie” - może warto 
wyprzedzić tę myśl i postąpić zgodnie 
ze wskazówkami mieszkańców. Istnie-
je strona internetowa redakcji gazetki, 
na której można by pokusić się o son-
dę dotyczącą owego układu w stylu 
amfiteatralnym. Wystarczą dwa proste 
pytania: czy jesteś za układem amfi-
teatralnym, czy za ławkami? W końcu 
ma to być miejsce wypoczynku, a nie 
miejsce masowych imprez, bo takowe 
już istnieje.

Dziękuję za wysłuchanie moich 
sugestii i mam nadzieję, że nie urazi-
łem niczym szanownej redakcji, admi-
nistracji.

Z poważaniem Spike.
M. P. – dane, imię i nazwisko – 

zastrzegam do wiadomości redakcji.
ZARZĄD SSM: Dziękujemy za za-

branie głosu i wyrażenie opinii o za-
gospodarowaniu tzw. placu po-
mnikowego. Wszystkie nadesłane 
uwagi i sugestie są przekazywane 
do rozpatrzenia przez Radę Osie-
dla i będą służyć do wypracowa-
nia końcowego modelu przebudo-
wy placu. Po zakończeniu prac pro-
jektowych, aktualnie się toczą, za-
praszamy do zapoznania się z do-
kumentacją.

Od redakcji: Jak powiedziano nam 
w Stowarzyszeniu Przyjaciół Bytkowa, 
może Pan w każdej chwili skontakto-
wać się ze Stowarzyszeniem, może 
być za naszym pośrednictwem, i zgło-
sić swój akces do czynnego współ-
tworzenia festynów wraz z poszukiwa-
niem źródeł finansowania, jak i wska-
zania młodzieżowych zespołów rze-
czywiście chcących zaprezentować 
swe umiejętności – najlepiej nieod-
płatnie – szerszej publiczności. Pod-
czas każdego Święta Bytkowa przewi-
dziana jest prezentacja utalentowanej 
młodzieży, dzieci z Bytkowa i estra-
da czeka. Wystarczy tylko zgłosić się 
odpowiednio wcześniej i wyrazić chęć 
uczestnictwa wraz z określeniem pro-
gramu i czasu jego trwania. Wyja-
śnijmy także, że w naszych odpo-

ciąg dalszy na str. 26

ciąg dalszy ze str. 
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wiedziach zaznaczaliśmy, że w ostat-
nich latach na placu i w jego okolicach 
odbywały się imprezy towarzyszące 
Świętu Bytkowa.

W kwestii zagospodarowania placu 
pomnikowego i dotychczasowych kon-
sultacji z tym zamierzeniem związa-
nych zachęcamy do przeczytania roz-
mowy: Uwagi trafne, cenne – z Maria-
nem Odczykiem – przewodniczącym 
Rady Osiedla „Młodych”

Dźwigi, elewacja 
1. Odnośnie Ustawy z dnia 15 grud-

nia 2006 r. jako mieszkaniec loka-
lu na parterze, stanowczo protestu-
ję w sprawie zapisu w art. 2 w ust. 1 
pkt. 8a ppkt c „utrzymania pomiesz-
czeń wspólnego użytkowania, WINDY, 
anteny zbiorczej, domofonu, oraz zie-
leni”. Zamieszkuję lokal na parterze od 
28 lat i z windy korzystałem tylko wte-
dy, gdy sąsiedzi mieszkający powy-
żej zalewali mi mieszkanie i musiałem 
ich np. w środku nocy o tym powiado-
mić (nie zalewali mnie specjalnie i czę-
sto sami „pływali”, śpiąc snem spokoj-
nego). Już wystarczającą uciążliwością 
jest, że co tydzień mieszkańcy parte-
ru muszą sprzątać klatkę schodową, 
z której korzystają wszyscy mieszkań-
cy pionu, to jeszcze na dodatek mamy 
płacić za fakt, iż oni z windy korzysta-
ją, a my nie.

2. Przy okazji, jak już usiadłem do 
komputera, pragnę zwrócić uwagę na 
fakt, iż elewacja budynku przy ulicy 
Szarych Szeregów 3/2 i 3/3 nabiera 
nowego ciemnozielonego koloru.

Pomimo, że jestem zwolennikiem zie-
leni, jestem równocześnie przeciwni-
kiem, by jej oddziaływanie na infrastruk-
turę było szkodliwe. Ponadto, zaistnia-
ła sytuacja spowoduje w najbliższym 
czasie, że mieszkańcy niższych kondy-
gnacji ww. segmentów będą podlega-
li negatywnym oddziaływaniom rosną-
cych na elewacji grzybów i pleśni. Ten 
„urodzaj” na grzyby wynika z faktu, że 
rozrastające się drzewa i niezależny od 
nas kąt padania promieni słonecznych 
powodują, że ściany tych segmentów 
nigdy nie są naświetlane promienia-
mi słonecznymi, co pozwala rosnąć na 
elewacji grzybom i pleśni. Jak wspo-
mniałem, kocham zieleń, ale bardziej 
swoje zdrowie, a na estetycznej ele-

wacji też mi zależy. Liczę, że podjęte 
zostaną działania, by w sposób natu-
ralny nie rozwijały się na elewacji grzy-
by i pleśń.

Z poważaniem: Z. K. – ul. Szarych 
Szeregów. Dane adresowe  

do wiadomości Zarządu SSM

ZARZĄD SSM: Podzielamy Pana 
pogląd o nieżyciowym rozwiązaniu 
przyjętym w cytowanej ustawie, stąd 
też Zarząd nie zdecydował się na 
zmianę sposobu rozliczania za dźwi-
gi osobowe. Otrzymane wyjaśnienie 
z Ministerstwa Budownictwa umożli-
wia nam stosowanie dotychczasowe-
go sposobu rozliczania, co przyjęte 
zostało przez nas z ogromną ulgą.

Przy okazji wyjaśniamy, że elewa-
cja budynku przy ul. Szarych Szere-
gów jeszcze w bieżącym roku zosta-
nie poddana robotom zabezpiecza-
jącym i sprawdzony zostanie stan 
mocowania płyt, nastąpi wymiana 
uszkodzonych i ponowne malowa-
nie farbami z zastosowaniem środ-
ków uniemożliwiających rozwój i po-
rastanie ścian przez mchy tudzież 
inne zbędne roślinki.

Parkowanie 
przy Niepodległości

Witam
Chciałam się dowiedzieć, czy jest 

możliwość powiększenia parkingu przy 
ul. Niepodległości 57a, b, c, d??? Przy 
bloku 57a ilość miejsc parkingowych 
jest niewystarczająca. Jeśli nie zapar-
kuje się samochodu przed 16.00, to po 
tej godzinie zostaje tylko zajęcie miej-
sca lokatorom następnej klatki (czy-
li 57b i tak kolejno). Na miejscu par-
kingowym (przy płocie przedszkola) 
mogłyby zmieścić się jeszcze dwa 
samochody, ale niestety jest tam tak 
głęboka dziura, że nikt nie jest w sta-
nie tam zaparkować! Bardzo proszę 
o odpowiedź!!!

Pozdrawiam!!!
A. Z. ul. Niepodległości 57

(dane do wiadomości redakcji) 
ZARZĄD SSM: Ze względu na za-

budowę w tym rejonie nie ma możli-
wości znacznego zwiększenia ilości 

miejsc parkingowych przy tym bu-
dynku. W 2008 roku administracja 
osiedla planuje wykonać remont na-
wierzchni drogi dojazdowej wzdłuż 
budynku i przy okazji tych dzia-
łań uwzględni Pani sugestię co do 
wygospodarowania dodatkowych 
miejsc parkingowych przy płocie 
przedszkola, o ile zostanie otrzyma-
na zgoda na takie rozwiązanie.

Zlikwidować boisko 
przy Korfantego10

Witam, chciałem poruszyć sprawę 
parkowania przed blokiem Korfante-
go 10 oraz Korfantego 1 i 2... Na załą-
czonych przeze mnie zdjęciach widać 
wyraźnie, co się czasami dzieje przed 
blokiem na Korfantego 10 – nie ma 
miejsca na parkowanie. Nie mówiąc 
już o parkingu przed blokami na Kor-
fantego 1 i 2, gdzie lokatorzy parku-
ją na ulicy – czasami nie można tam 
przejechać autem!

Może weźmiecie Państwo pod uwa-
gę tego e-maila i rozważycie likwidację 
boiska przed blokiem Korfantego 10, 
zaś by młodzież miała gdzie „kopać 
piłkę” wyremontujecie boisko, które się 
znajduje obok bloku Korfantego 10c – 
gdzie mieści się „niby boisko”, z które-
go jak na razie nie ma pożytku... Mam 
też drobny pomysł na dodatkowe miej-
sca do parkowania przed blokiem na 
Korfantego 1 i 2. O ile to możliwe, to 
można tam jeszcze „przybrać” trawni-
ka naprzeciw bloku Korfantego 2?

Pozdrawiam – poverman@...
ZARZĄD SSM: Pomysł likwida-

cji boiska przed blokiem przy ul. 
Wojciecha Korfantego 10 i wykona-
nie tam parkingu wydaje się nam, 
co najmniej, kontrowersyjny. Pyta-
nie, które należy postawić brzmi: co 
na to młodzież i dzieci korzystające 
z tego boiska? Niemniej, Pana su-
gestię przekazujemy do rozpatrze-
nia RO os. „Tuwima”, która rozważy 
propozycję i odniesie się do niej.

Informujemy, że kosztem trawnika 
przy ul. Korfantego 2 nie jest możli-
we wykonanie parkingu. Obowiązu-
jące przepisy budowlane i dotyczą-
ce usytuowania budynków nie ze-
zwalają na wyznaczanie i wykonanie 
parkingów bezpośrednio przy bu-
dynkach.

ciąg dalszy ze str. 24

ciąg dalszy na str. 28

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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Wykonać prace 
np. docieplić garaże

Zespół garażowy przy Alei Młodych 
w Bytkowie wkrótce będzie obchodził 
„Srebrny Jubileusz”, czyli swoje 25-
-lecie od daty powstania (jak ten czas 
leci!!!). Niemalże przez cały ten czas 
– my, użytkownicy garaży uiszczamy 
regularnie, jako jeden ze składników 
comiesięcznej opłaty czynszowej opłatę 
za garaż. Rozumiem, że część powyż-
szej opłaty w cyklu rocznym jest prze-
znaczona na pokrycie tzw. podatków od 
nieruchomości oraz od gruntu. W cią-
gu niemal ćwierćwiecza użytkowania 
naszych garaży, staraniem Administra-
cji Osiedla pomalowano nam jedynie 
jeden raz bramy garażowe. Gdyby zało-
żyć, że w ciągu tego okresu bramy były-
by pomalowane jeden raz, to zapewne 
by już nie istniały, bo materiał z jakie-
go są wykonane, jest taki, jaki jest. 
Pragnę zapytać Administrację osiedla, 
w imieniu swoim i około 200 użytkowni-
ków zespołu garażowego przy Al. Mło-
dych, czy w ramach opłacanego przez 
nas czynszu i sukcesywnego upiększa-
nia naszego Osiedla, w jakimś przewi-
dywalnym terminie planuje się w obrę-
bie naszych garaży jakiekolwiek pra-
ce remontowo-modernizacyjne (alter-
natywnie) np.:

- ocieplenie przemarzających i pęka-
jących ścian szczytowych. Nadmie-
niam, że istniejąca elewacja zosta-
ła wykonana niezgodnie z projektem 
technicznym, stąd przemarzanie ścian 
(do projektu miałem wgląd podczas 
budowy),

- renowacja powłok dachowych,
- wykonanie nawierzchni pomiędzy 

poszczególnymi segmentami garażowymi
Pozdrawiam Tadeusz Janik

ZARZĄD SSM: W czasie ćwierć-
wiecza eksploatacji garaży, admi-
nistracja os. „Młodych” wykona-
ła setki różnorodnych prac związa-
nych z utrzymaniem odpowiednie-
go stanu technicznego tego zespo-
łu. W ostatnich latach, m.in. dokona-
no wymiany 60% całej powierzchni 
poszycia dachowego z zastosowa-
niem pap termozgrzewalnych, wy-
mieniono wszystkie kominki wenty-
lacyjne oraz założono nowe rynny 
i rury spustowe. Wydane w ten spo-
sób nakłady finansowe nie pokryły 
dochodów z odpisów remontowych 
na ten cel.

SSM nie planuje docieplenia ścian 
szczytowych, gdyż nie istnieje ta-
ka potrzeba, chociażby ze względu 

na fakt, że garaże nie są ogrzewane. 
Pojawiające się zawilgocenie ścian 
może być spowodowane drobnymi 
nieszczelnościami elewacji.

Istnieje możliwość utwardzenia 
placów manewrowych przed gara-
żami np. poprzez położenie kost-
ki brukowej, przy czym zasadą jest, 
że 50% kosztów przedsięwzięcia po-
krywają użytkownicy garaży.

I jeszcze jedno: nie ma tzw. podat-
ków od nieruchomości czy gruntu. 
To po prostu są podatki, które bez-
względnie należy odprowadzić.

ul. Grunwaldzka 4, 6
Tępi, nieudani użytkownicy

Szanowna Redakcjo  
naszej Spółdzielni.

W obrębie naszej ul. Grunwaldzkiej, 
między blokami 4, 6 notorycznie dzień 
w dzień – chociaż na wlocie tej ulicz-
ki stoi znak: Zakaz zatrzymywania się 
i postoju – są pozostawiane samocho-
dy na ulicy w ten sposób, że prawi-
dłowo stojące samochody na miejscu 
do tego przeznaczonym mają proble-
my z wyjazdem, a niekiedy nie mają 
tej możliwości. Zauważyłem, że jest to 
praktykowane przez wielu „tępych nie-
udanych użytkowników pojazdów”.

Chcę zapytać, czy nasza Spółdziel-
nia zrobi w końcu jakiś porządek z tą 
plagą „zawalidróg”??? Gwoli ścisłości 
dołączam 2 fotki z tymi autami. Proszę 
zaangażować do tego Naszą Szanow-
ną Straż Miejską.

Z poważaniem – skuti...@...
ZARZĄD SSM: Wyrażona przez 

Pana opinia i nadesłane zdjęcia po-
twierdzają głoszoną przez Zarząd, 
nie raz i nie dwa, uwagę, że posta-
wienie znaku drogowego sprawy 
nie załatwia. Najgorsze i smutne za-
razem jest w tym przypadku to, że 
brak poszanowania dla obowiązują-
cych przepisów porządkowych i ko-
deksu drogowego nie spotyka się 
ze zdecydowaną i konsekwentną re-
akcją ze strony powołanych do te-
go służb, tj. policji i straży miejskiej, 
co powoduje, że znaki te stają się 
w tych miejscach martwe. Kolejny 
raz apelujemy do służb porządko-
wych o wnikliwe zajęcie się tym pro-
blemem. Pana natomiast prosimy 
o niezwłoczne informowanie policji 
o przypadkach łamania prawa.

Nie ma równych 
i równiejszych
Szanowna Redakcjo

i Zarządzie SSM
W lutowym wydaniu „Mojej Spółdziel-

ni” zamieściliście list pt. Obraz nędzy, 
brudu, rozpaczy pani Joli z os. Młodych, 
prosząc jednocześnie o opinie czytel-
ników. W myśl zasady „mówisz i masz” 
– odpowiadam na apel. Nie do koń-
ca zgadzam się z opinią pani Joli, że 
wejścia do budynków to „obraz nędzy, 
brudu i rozpaczy” – bo tak nie jest, ale 
to w głównej mierze zasługa pani Hoł-
dowej, jak i pani Krautwurst (w przy-
padku ZHP 5), które dbają o czystość 
klatki schodowej. Natomiast twierdzenie 
Zarządu SSM, iż partery „były moder-
nizowane” na przełomie lat 2005-2006, 
jest delikatnie rzecz ujmując, nieporozu-
mieniem. Jeżeli malowanie klatki scho-
dowej raz na kilka lat i wstawienie plasti-
kowych drzwi po 26 latach to moderniza-
cja, to jak nazwać remonty klatek scho-
dowych i parterów przeprowadzane cho-
ciażby w bloku przy ulicy J. N. Stęślickie-
go??? Megamodernizacją? Rewolucją 
techniczną? Płacimy podobne, jak nie 
takie same, czynsze, takie same składki 
na fundusz remontowy i modernizacyj-
ny, ale tylko „wybrańcy” mogą cieszyć 
oko wykafelkowanymi klatkami schodo-
wymi, nowymi windami, a nawet plasti-
kowymi oknami na półpiętrach od par-
teru po dach! Ja mam w kuchni okno 
z drewnianą stolarką, które przecieka 
i grozi wypadnięciem, a Spółdzielnia 
funduje plastiki na półpiętrach – faktycz-
nie niezbędna inwestycja...

Jakiś czas temu, na ZHP 5 – zapew-
ne w ramach tzw. modernizacji – zabu-
dowano na parterze płytami gipsowymi 
rury, w których płynie woda. W ubie-
głym roku w grudniu rura pękła i woda 
lała się dwa dni, skutecznie zalewając 
klatkę, skrzynki na listy i piwnice. Po 
interwencji lokatorów usterka została 
usunięta, założono nowe „osłony” i je 
pomalowano. Zapewne Zarząd SSM 
zapisał to na swoje konto jako kolej-
ną „modernizację” w klatce przy ZHP 
5. Kończąc, żałuję tylko, że pewnie 
wielu Spółdzielców, którzy od wielu 
lat w czynszu płacą niemałą kwotę na 
fundusz remontowy i modernizacyjny, 
nie doczeka się modernizacji w peł-
nym tego słowa znaczeniu, a jedynie 
doraźnych – nie zawsze estetycznie 
wykonanych napraw, bo nikt nie żyje 
wiecznie. Cóż, wszyscy są równi, lecz 
niektórzy najwyraźniej równiejsi...

Z poważaniem Rafał Wieloch

ciąg dalszy ze str. 26

ciąg dalszy na str. 30
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ZARZĄD SSM: Zgadzamy się z Pa-
na opinią, że pod pojęciem moder-
nizacji można rozumieć różnego ro-
dzaju prace, jak i zakresy robót. Być 
może wykonane w latach 2005 – 
2006 roboty należało nazwać wyłącz-
nie odnowieniem ścian. Faktem jest 
również, iż zakres prac wykonanych, 
zrealizowanych w budynkach przy 
ul. Jana N. Stęślickiego i ZHP 3 był 
zdecydowanie większy, co związane 
było z faktyczną modernizacją kla-
tek schodowych po koniecznej do 
przeprowadzenia wymianie dźwigów 
osobowych. Zarząd SSM podkreśla 
z całą stanowczością, że nie ma dla 
nas równych i równiejszych, gdyż 
taki zakres prac będzie wykonywany 
w każdej klatce schodowej, w której 
zostanie dokonana wymiana dźwi-
gu. Niestety, z uwagi na ograniczone 
środki finansowe i ogromny koszt 
jednostkowy, przedsięwzięciem tym 
nie mogą być objęte wszystkie klat-
ki jednocześnie, a nawet większa ich 
ilość. Apelujemy więc o cierpliwość. 
Jednocześnie z przyjemnością od-
notowujemy kolejną bardzo po-
chlebną opinię o gospodarzach do-
mów z tego rejonu.

Recenzentów przed 
imprezą nie brakuje

Do Desperado
Tym razem odstępujemy od publi-

kacji całego obszernego e-maila 
nadesłanego przez Pana. Dlacze-
go, wyjaśniamy niżej. Zamieszczamy 
jednak fragment będący odpowie-
dzią na zaproszenie Pana do współ-
organizowania Święta Bytkowa, gdyż 
przekazaliśmy go władzom Stowa-
rzyszenia i informujemy, że mimo 
Pana sugestii o przekazaniu adre-
su kontaktowego do dyspozycji SPB 
zachowaliśmy go do czasu otrzyma-
nia odpowiedzi. Tym samym jest Pan 
dla Czytelników i władz Stowarzy-
szenia osobą nadal anonimową, co 
zostało skwitowane w innym zupeł-
nie kontekście przez innego miesz-
kańca – czytaj niżej.

Desperado: Za pośrednictwem „MS” 
pragnę podziękować Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Bytkowa za zaproszenie 
mojej osoby do komitetu organiza-
cyjnego kolejnego święta. Niestety, 

natłok moich codziennych obowiąz-
ków nie pozwala włączyć się w dzia-
łania osobiście, jednak nic nie stoi 
na przeszkodzie, by w dobie kompu-

terów nie komunikować się właśnie 
w ten sposób. Chętnie drogą e-mailo-
wą zapoznam się z planem festynu 
i wniosę moje uwagi i propozycje. Nie 
ukrywam również, że na tym etapie nie 
chcę ujawniać publicznie mojej osoby 
(w mailu do redakcji zostawiam pod-
stawowe i wystarczające dane kon-
taktowe) (...)

Stowarzyszenie Przyjaciół Bytko-
wa: Szanowny Panie. Rozumiemy, 
że natłok codziennych Pana obo-
wiązków może stanowić przeszko-
dę we włączeniu się do pracy przy 
organizacji Święta Bytkowa, gdyż 
w identycznej sytuacji jest spo-
ra grupa osób, która mimo swoich 
równie dla nich ważnych codzien-
nych obowiązków czynnie jednak 
włącza się w przygotowanie i prze-
prowadzenie imprezy, tak łatwo 
później ocenianej i kontestowanej.

Sądziliśmy, kierując nasze za-
proszenie – a jest nadal aktualne 
– że mając tyle uwag i spostrze-
żeń a także propozycji włączy się 
Pan czynnie i fizycznie, na doda-
tek społecznie, w ich urzeczywist-
nienie. Szkoda, że widzi się Pan je-
dynie w roli kogoś, kto będzie tylko 
wnosił uwagi, opiniował to, co inni 
opracują i nie wspomoże nas Pan 
w załatwianiu dziesiątków spraw 
związanych z organizacją, szuka-
niem sponsorów, tanich, a najlepiej 
darmowych wykonawców etc. Za-
pewniamy Pana, że osób chętnych 
do opiniowania programu nam nie 
brakuje i im wszystkim za tak wi-
dzianą pomoc zawsze z góry dzię-
kujemy. E-mailami, jak zapewne 
Pan wie, wszystkiego załatwić się 
nie da, a recenzentów jest u nas 
dostatek. O ile nie zmieni Pan zda-
nia, co do wsparcia bardzo szczu-
płego zespołu ludzi organizujące-
go Święto Bytkowa, pozostaje nam 
jedynie zaprosić Pana do uczest-
niczenia w najbliższym Święcie za-

planowanym wstępnie na 8 wrze-
śnia i oczywiście życzyć miłej i do-
brej zabawy.

Z wyrazami szacunku Zarząd SPB
Tyle odpowiedź Stowarzyszenia. 

Teraz e-mail do redakcji:
Z całym szacunkiem

dla Czytelników „MS” i redakcji
Nawiązując, do comiesięcznych 

listów „niedoszłego prezydenta z Byt-
kowa”, Pana, który obnosi się (lub też 
ukrywa) pod pseudonimem Despera-
do (który znakomicie pasuje do jego 
tekstów)... Dlaczego drukujecie bzdur-
ne, krytykanckie wypociny na temat 
jego sugestii, które rzekomo popiera-
ją mieszkańcy Bytkowa? Dlaczego za 
Wasze (podatników) pieniądze są dru-
kowane na stronach Waszej gazetki 
zlepki bezsensownych prób zaistnie-
nia na osiedlu z mianem Pana „Mister 
Szef Wszystkiego”...

Na koniec pragnę przytoczyć znane 
powiedzenie, które pasuje tu jak ulał..:

„Kończ Waść, Wstydu Oszczędź”
Dziękuję. STL - soh...@...pl

P.S. Proszę
o upublicznienie mojego listu.

Redakcja: Odpowiedzieliśmy piszą-
cemu, że Pana dane są nam znane 
i łączenie nadsyłanych e-maili z jaką-
kolwiek osobą ubiegającą się o urząd 
Prezydenta jest całkowicie nieuzasad-
nione, nieuprawnione i kogoś krzyw-
dzące.

Na przyszłość prosimy o bardziej 
zwięzłe e-maile, a co do nadesłane-
go informujemy, że nie wnosił on żad-
nych nowych elementów poza ter-
minologicznymi zastrzeżeniami. Inny 
fragment – o windach wykorzystamy.

* * *
Do soh...@ Istotą dyżurów redak-

cyjnych i kontaktu e-mailowego z Czy-
telnikami jest prezentacja opinii, inter-
wencji i odpowiadanie na poruszone 
sprawy natychmiast w danym wyda-
niu. Redakcja nie zawsze podziela 
poglądy Czytelników, co nie zmie-
nia faktu, że mają prawo do nadsyła-
nia swych uwag i mają też prawo do 
zastrzeżenia swych danych do wia-
domości redakcji. Domniemywanie, 
jaka osoba kryje się za zastrzeżonym 
danymi jest kolosalnym nieporozumie-
niem i jest z góry obarczone błędem 
graniczącym z pomówieniami.

ciąg dalszy ze str. 28

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

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

ciąg dalszy na str. 32
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Przeszkadza drzewo
Witam serdecznie
Mieszkam na osiedlu „Młodych”, któ-

re pięknieje z dnia na dzień. Widać 
u nas, że pieniądze nie idą na mar-
ne – za co bardzo dziękuję. Pozdra-
wiam naszą administrację, do której 
zawsze można się zwrócić o pomoc 
i nie odmówią. Mieszkam tu już 30 lat 
i widzę, jak dużo się zmieniło. Duża 
zasługa w tym p. Marii Tadra, kierow-
nik osiedla „Młodych”. Jest wspania-
ła i za to jej dzięki, że jest u nas tak 
pięknie.

Mam tylko jedną prośbę, która mnie 
bardzo męczy. Bardzo bym prosiła 
o odpowiedź w naszej gazetce. Mię-
dzy blokiem 8 – na ścieżce do bloku 
nr 10 rośnie drzewo. Jest ono bardzo 
wysokie i latem mamy w mieszkaniu 

pełno komarów. Tam ptaki zakładają 
gniazda i następnie ptactwo wysiadu-
je na parapetach, balkonach. Dodat-
kowo drzewo to stanowi przeszko-
dę dla bezprzewodowego internetu 
i anteny satelitarnej, bo tak powiedzie-
li mi fachowcy, tłumacząc, że sygnał 
jest za słaby, bo jest drzewo, a trochę 
dalej dom. Czy to drzewo jest aż tak 
potrzebne? Czy nie można tam posa-
dzić niskich drzewek?

Bardzo proszę o pozytywne zała-
twienie tej sprawy.

Z poważaniem – mieszkanka osie-
dla „Młodych”

Od redakcji: Dziękujemy za sym-
patyczny list. Pani sprawę przekazali-

śmy do rozpatrzenia i w miarę możli-
wości podjęte zostaną stosowne pra-
ce. Jednak należy pamiętać, że Wy-
dział Ochrony Środowiska UM Siemia-
nowice Śląskie, podobnie jak inne ta-
kie jednostki w każdym mieście, nie-
zbyt chętnie wydaje zgody na wycina-
nie drzew.

1% dla Madzi
Jestem babcią Madzi. Rodzice dziec-

ka nie mają dostępu do internetu. Pro-
szę o umieszczenie tego ogłoszenia - 
prośby w „MOJEJ SPÓŁDZIELNI”.

Dziękuję za pomoc w zbiórce środ-
ków na leczenie naszej Madzi.

Teresa Wybraniec, pl. Skrzeka 
i Wójcika 5b; teresa_wybraniec@op.pl
Zarząd SSM: Życzymy zebrania jak 

największej ilości środków i postępów 
w rehabilitacji.

ciąg dalszy ze 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

Pomóż przekazując 1% ze swojego podatku na leczenie naszej córki
Magdaleny Stolarskiej.

Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe leczenia i rehabilita-
cji naszej 3,5 letniej córeczki Magdaleny Stolarskiej chorującej na mózgowe porażenie dziecięce, celiakię 
oraz lekooporną padaczkę. Jest również niedowidząca. Nasza córeczka nie siedzi, nie chodzi i nie mówi. 
Do jej rozwoju wymagana jest systematyczna i kosztowna rehabilitacja. Dziecko wymaga również stałego 
leczenia farmakologicznego (drogie leki psychotropowe) oraz stosowania specjalnej diety.
Ze względu na fakt, iż tylko jedno z nas w naszej rodzinie pracuje trudno jest nam zgromadzić niezbędne 
środki na leczenie oraz rehabilitację naszej córki.

Prosimy o pomoc poprzez przekazanie środków na konto Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym
w Chorzowie ul. Dąbrowskiego 55A:

28 1050 1243 1000 0022 6024 6216
z dopiskiem „1 % na OPP na leczenie i rehabilitację Magdaleny Stolarskiej”.

Rodzice Madzi – mieszkańcy Siemianowic Śl.

Na lekcji polskiego:
- Jasiu, jaka to część mowy „małpa”?
- Jest to czas przeszły od rzeczowni-

ka człowiek.
  

- Tato! Tato! – wołają dzieci – Może-
my sprzedać trochę twoich butelek 
i kupić chleb?

- Jasne... Ech... – rozrzewnił się ojciec – 
Co wy byście jadły dzieci, gdyby nie ja...

  
Mama pyta synka:
- Kaziu, jak się czujesz w szkole?
- Jak na komisariacie: ciągle mnie 

wypytują, a ja o niczym nie wiem.

  
- Jasiu wymień dwa zaimki!
- Kto? Ja?
- Bardzo dobrze, piątka.

  
- Przepraszam, nie przechodziło tu 

w pobliżu stado baranów?
- A co, zgubił się pan?

  
Ogłoszenie z megafonu w supermar-

kecie:
- Do właściciela zgubionego złotego 

zegarka: jest wpół do ósmej.
  

Mama patrzy przez okno i widzi, jak 
Jasio pije wodę z kałuży.

- Nie pij tej wody, przecież tam żyje 
mnóstwo bakterii!

- Już nie! Przejechałem je kilka razy 
rowerem.

  
Przychodzi baba do lekarza:
- Co pani najbardziej dokucza? – 

pyta lekarz.
- Mąż, panie doktorze, ale tym razem 

to ja przyszłam z powodu nerek.
  

Mąż do żony:
- Kochanie, będziemy mieli gości wie-

czorem, przygotuj coś do jedzenia.
Żona do męża:
- Podać coś, żeby nas jeszcze odwie-

dzali czy omijali?
  

Spotkało się dwóch kolegów. Jeden 
mówi:

- Wiesz stary, ludzie, którzy piją, są 
dla mnie niczym...

- ???
- ...niczym bracia.
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Panowie z „M jak 
miłość” z lubością 
przygotowujący dla 
swych ukochanych 

skomplikowane kolacje, na pewno 
mają słońce w znaku Barana. Bara-
ny lubią gotować, chwalić się swoimi 
umiejętnościami, co nie oznacza, że 
jest to ich główne zainteresowanie.

Prawie każdy Byk 
lubi dobrze zjeść 
i ceni sobie żonę 
świetnie gotującą. 

Sam niezbyt dobrze czuje się w kuch-
ni. Bardzo rzadko potrafi przyrządzić 
samodzielnie, jakąś potrawę. Panie 
Byki, jeśli nie opanują apetytu, w póź-
niejszych latach maja nadwagę.

Jak we wszyst-
kim, tak i tu Bliźnię-
ta potrafią zasko-
czyć. Niejeden mąż 

się dziwi, że jego żona, która w cza-
sach narzeczeństwa urządzała kolacje 
przy świecach, po ślubie nie chce ugo-
tować prostego obiadu. Bliźniaki lubią 
potrawy oryginalne.

Ludzie urodzeni 
pod znakiem Raka, 
a już na pewno panie 
– przywiązują ogrom-

ną wagę nie tyle do tego, co jest na 
talerzu, ale do tego, jak potrawy zosta-
ły podane. To więc u Raka na przyję-
ciu zastaniesz obrus ręcznie haftowa-
ny oraz piękną dekorację.

Pan Lew, jak wia-
domo, lubi impono-
wać. Jeśli jest zamoż-
ny, przyjęcia u niego 

bywają wystawne. Żyjąc w skromnych 
warunkach, też lubi się „postawić”. 
Może dlatego ludzie się do niego gar-
ną, chociaż na przyjęciu trzeba wysłu-
chiwać jego monologów.

W domu u Pani 
spod znaku Panny 
na pewno wszystko 
będzie, jak należy. 

Zupa, drugie danie, deser, kanapki dla 
dzieci wychodzących do szkoły. Jeże-
li uzna, że tak trzeba, to będzie lepić 
nawet sto pysznych pierogów.

Ludzie spod zna-
ku Wagi zachowu-
ją i w tej dziedzinie 
umiar. Lubią dobrze 

zjeść i nieźle gotują, ale jedzenia nie 
stawiają na pierwszym miejscu – 
wyznają zasadę „nie po to człowiek 
żyje, żeby jeść, ale po to je, żeby żyć”.

Nikt tak mało nie 
przywiązuje wagi do 
jedzenia, jak Skor-
pion. Na gotowanie 
szkoda mu czasu. 

Odżywia się w tanich jadłodajniach, nie 
jest wybredny, je w pośpiechu i pędzi 
do zajęć, które go bardziej interesują. 

Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Strzelca 
i lubisz dużo podró-
żować, na Twoim sto-
le zaproszeni goście 

znajdą wiele nieznanych smakołyków. 
Natomiast Tobie i Twoim bliskim spra-
wi przyjemność przypominanie sobie, 
z jakich krajów pochodzą.

U  K o z i o r o ż c a 
wszystko jest upo-
rządkowane. Jeśli 
sobie zaplanuje zro-

bić gołąbki w środę, to nikt nie odwie-
dzie go od tego pomysłu. Nikt też nie 
namówi Koziorożca, żeby pozostał 
w kuchni, gdy nie ma na to ochoty.

Ryby dużo czasu 
spędzają w kuchni. 
Nawet, jeśli je stać 
na luksusowe jedze-

nie w lokalu, wolą posiłki przyrządzać 
samodzielnie. Lubią bardzo dogadzać 
dzieciom, pod tym względem na pew-
no dobrze jest być dzieckiem Ryb.

Wodnik nie za bar-
dzo lubi gotować 
i nie jest w tej dzie-
dzinie specem. Lubi 

przyrządzać potrawy proste, lecz efek-
towne w czym pomaga mu wrodzona 
inteligencja. Przywiązuje wagę do ład-
nego podania nawet prostych dań.

A na święta
Baba wielkanocna, to obowiązko-

wy wielkanocny smakołyk! Święta to 
też obfitość mięs i oczywiście jajek 
więc dla dobrego trawienia chrzan 
jest konieczny.

Wielkanocna baba
10 dkg przesianej mąki sypiemy do 

lekko podgrzanej miski, dodajemy 6 dkg 
drożdży rozrobionych z mlekiem i łyżecz-
ką cukru. Odstawiamy do wyrośnięcia. 
5 żółtek ucieramy ze szklanką cukru, 
dodajemy 40 dkg mąki, szczyptę soli 
i lekko roztopione masło – 10 dkg. Skład-

niki dokładnie mieszamy. Do miski wsy-
pujemy rozmoczone, odcedzone i opró-
szone mąką rodzynki, skórkę cytryno-
wą i chwilę wyrabiamy. Ciasto wlewa-
my do wysmarowanej masłem i obsypa-
nej mąką brytfanki. Kiedy wypełni bryt-
fankę, wstawiamy do niezbyt gorącego 
piekarnika i stopniowo go podgrzewamy. 
Po ok. 50 min sprawdzamy patyczkiem 
suchość ciasta. Ciepłą babę oblewamy 
lukrem lub posypujemy cukrem pudrem.

Rożki szynkowe 
z sosem chrzanowym

8 plastrów gotowanej wędzonej szyn-
ki, 6 łyżek śmietany, spora szczyp-
ta soli, 2 łyżki tartego chrzanu, łyżka 
soku z pomarańczy, połówka poma-
rańczy. Śmietanę ubijamy z solą, mie-
szamy z chrzanem i sokiem z poma-
rańczy. Kremem smarujemy szynkę. 
Zwijamy w rożki i dekorujemy plaster-
kami pomarańczy.

Chrzan po litewsku
Dużą laskę chrzanu ok. 20-25 dkg, 

zetrzeć na drobnej tarce. W rondelku 
roztopić 5 dkg masła, włożyć chrzan, 
krótko przesmażyć. Dodać tyle słodkiej 
śmietanki, by powstał gęsty krem – sil-
nie podgrzać, ale nie gotować. Dodać 
sok z całej cytryny oraz soli i cukru do 
smaku. Gorący sos można zaciągnąć 
surowym żółtkiem.

Podawać po zupełnym ochłodzeniu. 
Najlepiej przygotować chrzan dzień 
wcześniej. Jest znakomity.

Chrzan z jabłkami
20 dkg słoik chrzanu, 2 kwaśne jabł-

ka, 1 łyżka masła, 1 łyżka mąki, 1 łyż-
ka soku z cytryny, sól, cukier. Jabł-
ka umyć, upiec w piekarniku. Łyżką 
wybrać miąższ, przetrzeć przez sito. 
Masło roztopić w rondlu, dodać mąkę, 
sporządzić białą zasmażkę. Dodać 
przecier jabłkowy, chrzan i sok z cytry-
ny. Doprawić cukrem i solą.

Zodiak 
w kuchni
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KRZYŻÓWKA z hasłem 4/2007
Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Powinna być na kar-

ku; 8. Imię męskie; 9. Roślina cebul-
kowata z amarylkowatych; 10. Nóż do 
korowania; 11. Jednostka natężenia 
prądu elektrycznego; 12. Przepływa 
przez Puszczę Kurpiowską; 13. Cza-
sem wyskoczy z paleniska; 16. Może 
być telefoniczny; 19. Stała opłata urzę-
dowa; 22. Mała ryba; 23. Część budyn-
ku mieszcząca schody; 24. Wał usypa-
ny z ziemi; 25. Utrzymanie dożywotnie 
w gwarze śląskiej; 26. Nie anoda; 28. 
Potraw; 31. Ciasto wielkanocne; 32. 
Urok; 33. Znosi jajka; 36. Napój alko-
holowy; 39. Mała czara; 42. Sarmac-
kie zaproszenie; 43. Kobierzec; 44. 
Wróżba; 47. Barwa; 50. Roślina ple-
chowata; 52. Jajka wielkanocne; 53. 
Część twierdzenia; 54. Żyła magmowa 
przecinająca warstwy skał starszych; 
55. Utwór muzyczny o uroczystym 
nastroju; 59. Jama; 62. Jelito w dol-
nej części jamy brzusznej; 65. Jedno 
z naszych osiedli mieszkaniowych; 66. 
Sala szkolna; 67. Zasłona okienna; 68. 
Sposób postępowania; 69. Wiedzie do 
kłębka; 70. Początki czegoś.

PIONOWO: 1. Omasta; 2. Punkt; 3. 
Świetność, chwała; 4. Płomyk; 5. Zwo-
ra, kotew; 6. Ozdobna roślina z kosać-
cowatych; 7. Śmigus; 14. Pokarm, 
jedzenie; 15. Górnik urabiający skałę 
w przodku; 17. Święcona w Niedzielę 
Palmowa; 18. Dawny styl; 19. Taniec 
towarzyski; 20. Grubo zmielone ziarna 
zbożowe; 21. Rodzaj abażuru wiszą-
cej lampy; 26. Metr sześcienny; 27. 
Ogół pojazdów; 29. Kinoteatr w Sie-
mianowicach Śląskich; 30. Ufność, 
zaufanie; 34. Biesiada; 35. Główna 
tętnica; 37. Przeciwnik; 38. Gdy go 
mamy to kichamy; 40. Jej nie wypada; 
41. Barwi lakmus na czerwono; 42. 
Nasza zbożowa kawa rozpuszczal-
na; 44. Kamizelka ratunkowa; 45. Pły-
walnia; 46. Samica jelenia; 48. Skład-
nik benzyny; 49. Krzew parkowy o żół-
tych liściach; 50. „Złoty” władca Fry-
gii; 51. Bielak lub szarak; 56. Ósma 
część beczki; 57. Dawniej dobosz; 58. 
Gruba tkanina bawełniana; 60. Okra-
sa; 61. Ziółko; 63. Obraz z cerkwi; 64. 
Popularny motyw dekoracyjny.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 22 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesyłać 

do 19. kwietnia br. – na adres SSM, 
ul. Boh. Westerplatte 20 z dopiskiem 
Redakcja „Moja Spółdzielnia” – Krzy-
żówka nr 4/2007. Nagrody za rozwią-
zaną krzyżówkę nr 3/2007 z hasłem – 
Marzec figlarzec, otrzymują: I nagroda 
– Joanna BŁACH, zam. ul. Wł. Jagieł-
ły 27A; II nagroda – Maria BACHOW-
SKA, zam. ul. J. N. Stęślickiego 1; III 
nagroda – Joanna SITEK, zam. ul. A. 

Zgrzebnioka 41. Zwycięzcom gratulu-
jemy i zapraszamy (z dowodem osobi-
stym) do działu GZM po odbiór nagród. 
Kolację przy świecach dla 2 osób 
(po uzgodnieniu terminu) w restauracji 
„ALOHA”, ul. W. Wróblewskiego 67 – 
nagrodę główną – ufundowała Restau-
racja „ALOHA”. Fundatorem pozosta-
łych nagród jest Siemianowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa.



MOJA SPÓŁDZIELNIA 4/2007 35

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

dotyczące działu GZM

Kowboje, amerykańscy komandosi, 
królewny czy pszczółka Maja wspól-
nie bawili się w rytm skocznej muzyki. 
A na parkiecie towarzyszyli im wycho-
wawcy, którzy wcześniej przez całe 
zimowe ferie opiekowali się dziećmi 

podczas zajęć zorganizowanych w tym 
ośrodku. Całej zabawie przyglądali się 
rodzice, bowiem część z nich przypro-
wadziła tutaj swoje pociechy i pomaga-
ła im się przebrać. Gdy nadszedł czas 
zakończenia balu, cierpliwość opieku-
nów została wystawiona na dużą pró-
bę, gdyż wszystkie dzieci bawiły się 
tak dobrze, że nikt nie myślał o koń-
cu imprezy. – Najważniejsze jest to, 
że moja wnuczka Julia z przyjemno-
ścią tutaj przychodziła przez całe ferie. 
Początkowo trochę się bała zosta-
wać sama, ale później już było o wiele 
lepiej. Widać, że dzieci znakomicie się 
bawią i to nas bardzo cieszy – powie-
dział Wiesław Gola.

Tradycja organizowania balu prze-
bierańców na zakończenie ferii się-
ga w DK „Chemik” wielu lat. Również 
i w tym roku dzieciaki nie zawiodły i na 
sali można było spotkać różne przera-
żające stwory, „truposzczaki”, ale też 
postacie o zdecydowanie łagodniej-
szym obliczu, pochodzące z różnych 
bajek. – Bardzo chciałem się prze-
brać na zakończenie ferii za kościotru-
pa. Niektóre elementy stroju kupiłem 
w sklepie, a resztę pomogli mi przygo-
tować rodzice – stwierdził 9-letni Rafał 
Sorczyński.

Część dzieci, które uczestniczy-
ły w zajęciach w „Chemiku” podczas 
ferii, podeszła nieco sceptycznie do 

zamiaru przebierania się, jednak zde-
cydowana większość potraktowała ten 
pomysł jako sposób na dobrą zabawę, 
wykazując nie lada inwencję twórczą. 
– Chętnie przebrałam się za pszczół-
kę Maję, która jest jedną z moich ulu-

bionych bohaterek filmo-
wych. Strój był kupiony, ale 
mama pomogła mi go jesz-
cze uatrakcyjnić – mówiła 
10-letnia Wiktoria Jagieła.

Bal przebierańców okazał 
się znakomitym pomysłem 
na świetną zabawę. Gdy 
dzieci usłyszały swoje ulu-
bione przeboje, puszczane 
przez wodzireja, nikt nie sie-
dział z boku na krzesełkach. 
Co chwilę na salę wbiega-

ła królewna Śnieżka, a to w towarzy-
stwie komandosa, a to znów 
jakiegoś znanego piłkarza. 
Niektórzy rycerze musieli co 
prawda raz na jakiś czas 
odbyć ze sobą pojedynki 
na miecze, ale po usłysze-
niu reprymendy ze strony 
wychowawców, szybko wra-
cali do wspólnej zabawy.

W przerwach między kolej-
nymi blokami muzycznymi 
był czas, aby porozmawiać 
z koleżankami i kolegami, 
z którymi spędziło się ferie 
w DK „Chemik”. A było co wspominać, 
gdyż kierownictwo „Chemika” postara-
ło się o wiele atrakcji i wycieczek.

- Przebrałam się za Królową Śniegu, 
a w przygotowaniu stroju bardzo pomo-
gła mi moja mama. Dobrze będę wspo-
minać całe ferie, gdyż lubiłam chodzić 

na pływalnię i jeździć na wycieczki – 
podkreśliła 11-letnia Ola Mońka.

Wychowawczynie postarały się 
o przeprowadzenie wielu dodatkowych 
konkursów, w których dzieciaki mogły 
wykazać się swoim refleksem, fizycz-
nymi umiejętnościami oraz talentami 
muzycznymi. Kulminacyjnym punk-
tem zabawy był wybór królowej balu, 
którą została 7-letnia Alinka Kachel. 
– Wystąpiłam na balu przebrana za 
cygankę, tak jakoś sam mi przyszedł 
ten pomysł do głowy. Bardzo lubię 
tańczyć, więc może dlatego wybrano 
mnie królową balu? – stwierdziła.

Wspomnienia z balu i z całych razem 
spędzonych ferii dzieciaki na pew-
no będą jeszcze długo przechowywać 
w pamięci. Niektóre z nich już się uma-
wiają na wspólne wakacje letnie. Zaba-
wa i pobyt w grupie dostarczyły im tylu 
niezapomnianych przeżyć, że chętnie 
znów tu się spotkają.

- Pomimo, że w minione ferie brakowa-
ło śniegu, dzieci nie narzekały na nudę. 

Zorganizowaliśmy dla nich wycieczki 
w góry, wyjścia na pływalnię, spotkania 
ze strażakami i wiele emocjonujących 
turniejów. Zadowolenie i uśmiech na ich 
twarzach wynagradza wszystko – pod-
sumował bal i ferie Zbigniew Krupski, 
szef „Chemika”. mig

Konkursy z nagrodami  
cieszyły się dużym powodzeniem.

Bajkowy bal przebierańców
Na karnawałowym balu przebierańców zorganizowanym 23 lutego bie-

żącego roku z okazji zakończenia ferii w Domu Kultury „Chemik” 
bajkowych postaci było co niemiara.

Fantazji w doborze strojów:  
dzieciom i rodzicom nie brakowało.



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

Nie ilość sprzątających – lecz ilość śmiecących decyduje o czystości!!!

T r w a j ą  w i o s e n n e  p o r z ą d k i
Wystarczyło kilka cieplejszych dni w połowie marca, by w szybkim tempie stop-

niały resztki śniegu, by każdy kto wybrał się wtedy na pierwszy wiosenny spacer 
mógł się przekonać, że po zimie jest co sprzątać. Tam, gdzie znikły atrybuty zimy, 
pojawił się piasek i niestety, hałdy śmieci oraz mnóstwo psich qp.

Wszystkie osiedlo-
we administracje natych-
miast przystąpiły do wio-
sennych porządków. Szcze-
gólnie dozorcom zależało, 

aby zdążyć z uprzątnięciem 
brudu przed wielkanocnymi 
świętami. Wykonana przez 
nich praca zasługuje na sło-
wa uznania, gdyż osiedla po 
zimie były znacznie zanie-
czyszczone. Zamiatanie 
chodników, usuwanie zale-
gającego piasku, grabienie 
liści, zbieranie śmieci i nie-
stety, psich odchodów, to 
rutynowe czynności, któ-
re musiały wykonać służ-
by odpowiedzialne za czy-
stość w naszej Spółdziel-
ni. W wyniku tej pracy trak-
ty piesze są lżejsze o set-
ki kilogramów piachu, pozo-
stałych liści i innych śmieci.

Również służby techniczne 
RPWiK musiały przystąpić do 
udrażniania kanalizacji, gdyż 
spływająca woda, a wraz z nią 
piasek i inne zanieczyszcze-
nia spowodowały, że w nie-
których miejscach dochodzi-
ło do zatykania kanalizacji 
deszczowej. Sprzyjającą aurę 
„wodociągi” wykorzystały też 
do naprawy tych odcinków 
sieci, które uległy zniszczeniu 
przez zimę.

Na niektórych osiedlach 
przystąpiono od razu do 
przycinki drzew i usuwa-
nia suchych gałęzi, tak aby 
nie zagrażały mieszkańcom 
przechodzącym w ich pobli-
żu. Prace te wykonano już 

przy Alei Młodych 3 – 7 oraz na os. „Chemik” przy ul. Nie-
podległości 58 – 60. Przeprowadzane porządki obejmują 
także tereny wokół placów zabaw, gdzie wraz z nastaniem 
ciepłych dni, pojawili się natychmiast najmłodsi mieszkań-
cy będący stałymi bywalcami tych miejsc spragnieni huśta-

nia się czy lepienia babek z piasku. ADM os. „Tuwima” sło-
neczną aurę natychmiast wykorzystała do zlecenia napra-
wy zniszczonych elementów i uzupełniania brakujących 
części na położonym przy ul. Hermana Wróbla 8 głównym 
placu zabaw na osiedlu.

Gdy stopniał śnieg i lód, szybko okazało się, że nasze 
osiedlowe i miejskie drogi, mimo łagodnej zimy, są dziurawe 
jak ser. Wyrw i ubytków w asfalcie spowodowanych zimo-
wymi przełomami było sporo. Ulice stały się bardziej niebez-
pieczne, a kierowcy zaczęli narzekać, że dziury niszczą ich 
samochody. Niektóre bywały głębokie na kilkanaście centy-
metrów i tylko wolna, ostrożna jazda uchronić mogła przed 
dodatkowymi kłopotami. Wielkie łatanie dziur najwcześniej 
rozpoczęło się na os. „Centrum”, gdzie wykonano już te pra-
ce na parkingu i drodze osiedlowej przy ul. Powstańców 54. 
Podobne roboty zlecono także na os. „Chemik” i „Michałko-
wice”.

Z kolei na os. „Węzłowiec” osiedlowa administracja w pierw-
szej kolejności skupiła się na naprawie barierek znajdujących 
się wzdłuż chodników i parkingów, które zostały częściowo 
uszkodzone podczas odśnieżania tych miejsc przez specjali-
styczny sprzęt. Odnowione zostały już niektóre elementy na 
boisku sportowym przy ul. Władysława Jagiełły 31, gdzie 
pomalowano wszystkie ławki i zamontowano nowe betono-
we kosze na śmieci przytwierdzone do podłoża za pomo-
cą specjalnych zamocowań tak, aby nie stały przedmiotem 
dewastacji dla wandali. Przy okazji powstał nowy odcinek 
chodnika łączący tę część osiedla z boiskiem sportowym, co 
ułatwi młodzieży i dzieciom dojście do tego miejsca. 

Rozpoczęto montaż nowych metalowych koszy na osie-
dlu „Michałkowice”. Pierwsze z nich znajdują się już przy 
ul. Stawowej. 
Administra-
cja osie-
dla liczy 
na to, że 
będą one 
bardziej trwa-
łe od tradycyj-

nych plastikowych i odpor-
niejsze na mechaniczne 
zniszczenia, których nieste-
ty, nadal dosyć dużo zdarza 
się w tym rejonie.

Prace wiosenne trwa-
ją również na osiedlu „Bań-
gów”, gdzie oprócz typo-
wych czynności porząd-

kowych, ADM przystąpi-
ła do malowania cokołów 
przy wejściach do budyn-
ków. Wcześniej naprawiono 
uszkodzone schody i znisz-
czone elementy chodników.

Posprzątaj po 
swoim psie

Wraz z nadejściem cie-
płych dni na osiedlach po 
raz kolejny ruszyła akcja 
„Posprzątaj po swoim psie”. 
Na osiedlu „Chemik” admi-
nistracja uzupełniła już 
tabliczki z tymi napisami na 
trawnikach, ponieważ przez 
zimę uległy zniszczeniu 
lub zdewastowaniu. Przy-
pominamy, że w osiedlo-
wych administracjach są do 
nabycia specjalne woreczki 
na psie fekalia. Umożliwia-
ją one higieniczne zebranie 
odchodów.

Pamiętajmy, że nawet naj-
bardziej wzorowo pracują-
ce dozorczynie nie upilnują 
porządku na osiedlach bez 
zaangażowania się w utrzy-
manie czystości wszyst-
kich mieszkańców.     migs

Ogławianie drzew i grabienie, zamiatanie to kolejny znak, że mamy już wiosnę.


