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Spotkanie finalistów
Wielkiego Konkursu 2007 zgroma-

dziło 20 marca br. całą siódemkę wyło-
nionych na osiedlach laureatów, gdyż, 
przypomnijmy, że konkurs rozgrywa-
ny jest dwuetapowo. Najpierw na osie-
dlach mieszkaniowych specjalnie po-
wołane do tego komisje – na pod-
stawie otrzymanych wydruków spo-
śród spółdzielców nieposiadających 
zaległości czynszowych na 31 grud-
nia 2007 - dokonują wewnętrznego lo-
sowania trójki finalistów, a następnie 
jedna z nich przechodzi do ostatecz-
nego finału, gdzie dochodzi do losowa-
nia nagród rzeczowych.

Wielki konkurs - str. 14

Chuliganom NIE!!! – str. 2

300 000 zł – str. 6

Cieszmy się kwiatami… – str. 27

Mamy nadzieję, że w tegorocznym 
Zielonym Konkursie przybędzie no-
wych uczestników, i że przyczyni się 
on jeszcze bardziej do poprawy wize-
runku osiedli i zamieni je w oazy ziele-
ni, a mieszkańcy będą mocniej trosz-
czyli się o swoje, było nie było, wspól-
ne mienie. Im więcej będzie ukwieco-
nych balkonów czy zadbanych ogród-
ków przydomowych, tym milej będzie 
spacerować i wypoczywać.

W ubiegłym miesiącu przybyło ko-
lejnych zniszczeń. Teoretycznie są to 
drobiazgi, tyle tylko, że suma dro-
biazgów już takim drobiazgiem nie 
jest. Rośnie więc w bilansie rzeczo-
wym ilość zniszczonych przedmiotów, 
a tym samym rośnie w wymiarze finan-
sowym wielkość strat. My powtarzamy 
z uporem godnym maniaka jedno wy-
łącznie pytanie:

Kiedy powiemy dość?

Czas podsumowań -  4 Piony,  luksfery -  9
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986 – telefonuj bezpłatnie, anonimowo – 986

Chuliganom powiedz NIE!!!
czytaj str. 6

Szanowni Mieszkańcy Siemianowic Śląskich

STRAŻ MIEJSKA APELUJE  
DO MIESZKAŃCÓW  

SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH  
– NIE BĄDŹCIE OBOJĘTNI  

NA NISZCZENIE WSPÓLNEGO MIENIA.

986
Od dłuższego czasu miasto jest dewastowane. Rozwydrzeni 

młodociani chuligani – często pod wpływem alkoholu – de-
wastują wszystko, co spotkają w swoim zasięgu. Przedmiotem ata-
ków są ławki, przystanki komunikacji miejskiej, kosze na śmieci, szy-
by wystawowe. Innym przejawem wandalizmu jest niszczenie elewacji 
budynków przez grafficiarzy.

Koszty tych zabaw – wybryków ponosimy wszyscy. Dlatego nie 
możemy tym patologiom biernie się przyglądać.

Brak reakcji ze strony społeczeństwa daje chuliganom poczucie bez-
karności. Patrole Straży nie są w stanie być wszędzie. Nie mogą zabez-
pieczać wszystkich miejsc zagrożonych, bo nie ma tylu funkcjonariu-
szy. Jednak RAZEM, przy wsparciu mieszkańców Straż Miejska bę-
dzie mogła skutecznie przeciwstawić się wandalom.

Wystarczy TYLKO zadzwonić w razie zauważenia przypadków 
chuligaństwa do Straży Miejskiej na bezpłatny numer telefonu 986 (bez 
konieczności podania danych personalnych).

Tego typu zgłoszenie będzie traktowane priorytetowo. Patrole Stra-
ży Miejskiej zrezygnują z realizacji interwencji w sprawach porząd-
kowych lub drogowych, o ile będzie to niezbędne w celu ujęcia chuli-
gana. Interwencję dotyczącą nieporządków można bowiem załatwić 
nawet drugiego dnia, zaś wandala trzeba ująć na gorącym uczynku.
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POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - TEL. 032 228-57-78
DYŻURUJE: w dni robocze - od 15.00 do 22.00; w dni wolne - od 8.00 do 22.00

MOJA SPÓŁDZIELNIA 4/2008

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
41-106 Siemianowice Śl. ul. Boh. Westerplatte 20

informuje, że:
17 kwietnia 2008 r. o godz. 1100

organizuje przetarg ograniczony, dotyczący członków oczekujących zare-
jestrowanych w Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na ustanowie-
nie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego położonego przy:

ul. Hermana Wróbla 8a/18 – o pow. 31,03 m2 

– cena rynkowa 52.200,00 zł

Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać:
od 1. do 11. 04. 2008 r.

po uprzednim telefonicznym porozumieniu się i ustaleniu terminu z:
- Administracją osiedla „Tuwima” pod nr tel. 0-32-2284-547.

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

przez rzeczoznawcę majątkowego.

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

do 17. 04. 2008 r. do godz. 1030

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.
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Podczas posiedzenia – po-
przedzonego spotkaniami 
Komisji – Rada rozpatrzyła 
pierwszy z pliku dokumentów 
podsumowujących miniony 
rok, czyli sprawozdania z:
- wykonania Planu remon-

tów Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej za 
2007 r.

- wykonania Planu moderni-
zacyjnego za 2007 r.

Ponadto, RN zapoznała się z:
- analizą stanu zaległości 

czynszowych,
- informacją o wynikach finan-

sowych SSM za 2007 r.,
- informacją o realizacji wnio-

sków Zebrania Przedsta-
wicieli Członków odbytego 
30 maja ub.r. 
Omawiając przedłożone 

materiały, Członkowie RN 
zadali szereg dodatkowych 
pytań, na które usłyszeli wy-
czerpujące odpowiedzi uzu-
pełniające. Wśród zgłasza-
nych uwag, m.in. Mariana 
Stanaszka, Zbigniewa Ja-
rosza, nie zabrakło i tak dro-
biazgowych, jak wyłapanie 
w jednej z licznych tabel – 
materiały liczyły kilkadzie-
siąt stron – braku jednost-
ki miary, co świadczy o bar-
dzo dokładnym zapoznaniu 
się z dokumentami. Człon-
kowie RN zauważyli, że cho-
ciaż wykonanie finansowe 
jest w innych materiałach, 
to dobrze byłoby dane pre-
zentować razem. Te drobne 
uwagi nie przesłoniły jednak 
meritum problematyki i Ra-
da z ogromnym zadowole-
niem wyrażała się o realiza-
cji planów: remontów i mo-
dernizacyjnego, mimo wzro-
stu cen materiałów i proble-
mów z usługodawcami, któ-
rzy już nie są tak skorzy do 
podejmowania się prac za 
oferowane przez Spółdziel-
nię stawki. Andrzej Kłos, 
przewodniczący RN i Ma-
rian Odczyk, członek Komi-

sji GZM, podkreślali, że wy-
konano ogromną ilość prac, 
których efekty widać na każ-
dym kroku. Najważniejsze 
zadania remontowe minio-
nego roku, poza realizacją 
programu termomoderniza-
cji, prezentujemy w tabeli 1.

8040 ocieplonych  
mieszkań

Odnosząc się do realizo-
wanego od kilku lat progra-
mu termomodernizacji, z sa-
tysfakcją przyjęto informa-
cję Zbigniewa Lekstona, wi-
ceprezesa ds. technicznych, 
że docieplono już budyn-
ki o 8 tysiącach 40 miesz-
kaniach i łącznej powierzchni 
281 tys. 400 m2, a do ocieple-
nia pozostały domy o 2630 
mieszkaniach i powierzch-
ni 72 tys. 980 m2. Na półmet-
ku jest natomiast zabezpie-
czanie, zgodnie z przepisa-
mi, elewacji pokrytych aceko-
lem. W tym przypadku spe-
cjalnymi środkami wiążącymi, 
głęboko penetrującymi płyty 
i farbami elewacyjnymi pokry-
to 30 tys. 660 m2 powierzch-
ni domów, a pozostało ok. 
31 tys. m2. Podobnie pre-
zentuje się realizacja ocie-
plania stropodachów. Dotych-
czas, mówił Zbigniew Lek-
ston, docieplono stropodachy 
o łącznej powierzchni 51 tys. 
955 m2, a do wykonania zo-
stało 54 tys. 970 m2. Nawią-
zując do wykonania pozosta-
łości prac dociepleniowych, 
mówiono, że w następstwie 
znowelizowanej ustawy z ko-
nieczności skorygowano plan 
termomodernizacji i – o ile nie 
będzie jeszcze innych nie-
spodzianek – roboty te winny 
się zakończyć w 2012 roku.

470 tysięcy złotych  
dodatkowego podatku
Przy tej okazji pytano o in-

ne prace, jakie były zamie-
rzane. Jak wyjaśniano usta-
wa pod znakiem zapytania 
postawiła też inne przedsię- T
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Obradowała RN SSM

Czas podsumowań
Tylko siedem, ale za to jakich, punktów porządku 

obrad do zrealizowania miała Rada Nadzorcza Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przeprowadzo-
na 17 marca.
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wzięcia, np. rewitalizację przestrzeni 
na osiedlu „Młodych” w obrębie tzw. 
placu pomnikowego. Mówiąc o tych 
sprawach, podkreślano, że brak jedno-
znacznej wykładni przepisów spowol-
ni pewne prace, a na dodatek zmniej-
szeniu uległ fundusz remontowy, gdyż 
Spółdzielnia m.in. musi odprowadzić 
wprowadzony od 1 stycznia 2007 r. po-
datek dochodowy, który za cały ubie-
gły rok wyniesie 470 tysięcy złotych.

Rada Nadzorcza SSM przyjęła przed-
łożone sprawozdania wykonania pla-
nów: remontowego i modernizacyjnego.

Podziękowania dla płacących
Kolejnym zagadnieniem, nad którym 

zatrzymano się dłużej, była analiza sta-
nu zaległości czynszowych za ubiegły 
rok. Prezentując dane, Jolanta Gamb-
ka, pełnomocnik Zarządu ds. ekono-
micznych, podkreśliła, że zanotowano 
spadek zaległości i to zarówno z lokali 
mieszkalnych, jak i użytkowych. W ska-
li całej Spółdzielni jeden z najważniej-
szych wskaźników: % zaległości do na-
liczeń w lokalach mieszkalnych spadł 
z 4,7% w 2006 r. do 3,79% w 2007 r. 
i jest to bardzo dobry wynik. Nieco mniej-
szy spadek wystąpił w lokalach użytko-
wych, ale i w tym przypadku rysuje się 
tendencja pozytywna. W tabeli 2 pre-
zentujemy zestawienie zaległości w roz-
biciu na osiedla. W odniesieniu do ilości 
zadłużonych mieszkań odnotowano tak-
że spadek – dane są następujące:

Ilość lokali z zadłużeniem  
na 31. 12. 2006 r. – 3475.

Ilość lokali z zadłużeniem  
na 31. 12. 2007 r. – 3164.

Z kolei w strukturze zadłużenia nadal 
największym problemem są zaległości 
ponad trzymiesięczne.

Andrzej Kłos oceniając przedłożo-
ne dane, kilkakrotnie podkreślał, że 
wynik ten jest więcej niż bardzo do-
bry, bo chociaż w wymiarze finanso-
wym zadłużenia te stanowią znacz-
ną kwotę, którą lepiej byłoby mieć, to 
w porównaniu z innymi spółdzielniami 
możemy mówić o znikomych zaległo-
ściach. Śmiało mogę stwierdzić, a dys-
ponuję takimi danymi – mówił szef RN 
– że przedstawiony procent zaległo-

ści jest jednym z najniższych w ca-
łym województwie. Dobrze to świadczy 
o mieszkańcach i pracy służb finanso-
wych. Chociaż wnoszenie opłat i rze-
telna praca to obowiązek, ale podzię-
kowania się należą – dodał.

Członkowie Rady również bardzo po-
zytywnie mówili o spadku zaległości, 
a przy okazji pytali, czy prowadzona 
jest analiza wpływów 

z mieszkań  wyodrębnianych,
gdyż docierają głosy, iż jak się jest 

właścicielem, to płacić nie trzeba. Ma-
rian Stanaszek zainteresował się dłuż-
nikami i pytał, czy są wśród nich pra-
cownicy Spółdzielni, bo jeżeli tak, to 
nie jest to dobry przykład. W odpowie-
dzi zebrani usłyszeli, że służby finan-
sowe na bieżąco monitorują wpływy 
z tytułu użytkowania mieszkań, w tym 
pod kątem płatności spółdzielców, któ-
rzy wyodrębnili mieszkania. Takie nad-
zorowanie, mówiono, jest obecnie jed-
nym z priorytetów, bo zdarzają się pyta-
nia, czy po wyodrębnieniu należy płacić 
za mieszkanie. Stanisław Kowarczyk, 
prezes Zarządu, wyjaśnił, że dotych-
czas nie analizowano zadłużenia pra-
cowników, ale sugestia została przyjęta 
i takie rozeznanie zostanie wykonane.

Równie pozytywnie przyjęto informa-
cję o wynikach finansowych SSM za 
ubiegły rok. Stanisław Kowarczyk mó-
wił, że dobiega końca badanie bilan-
su. Już można z zadowoleniem stwier-
dzić, że koszty znajdują pokrycie w do-
chodach.

Rada zapoznała się także ze stanem 
realizacji wniosków z ZPCz i przyjęła 
przedłożoną informację.

Andrzej Kłos podsumowując niejako 
posiedzenie i przedłożone dokumen-
ty, pogratulował Zarządowi i pracow-
nikom SSM za ich dobrą pracę i osią-
gnięte wyniki. Nawiązał też do ustawy 
z 14 czerwca i podkreślił, że ustawa 
jest bardzo krytycznie oceniana przez 
specjalistów, a jednym z jej najpoważ-
niejszych mankamentów jest znisz-
czenie solidaryzmu mieszkańców. 
Przewodniczący Rady zaznaczył, że 
zapisy ustawy są w Trybunale Kon-
stytucyjnym i nikt nie wie, co będzie 
z nią dalej, bo zastrzeżenia Rzecznika 
Praw Obywatelskich są bardzo moc-
no uzasadnione, chociaż dotyczą tyl-
ko czterech artykułów. Podobnie pre-
zentują się opinie prawne zawarte we 
wniosku grupy posłów. Tak na dobrą 
sprawę, mówił, opinia znawców za-
gadnienia jest jedna: ustawę należy 
napisać na nowo, bo zawiera wiele 
niedociągnięć.

Na zakończenie obrad RN postano-
wiła, by dwóch jej członków Helena 
Hasterok i Mikołaj Wajda odwiedziło 
niedomagającego już dłuższy czas ne-
stora obecnej Rady p. Henryka Płacz-
ka i złożyło mu życzenia powrotu do 
pełni sił oraz spokojnych świąt.

Świąteczne życzenia złożył również 
zebranym, a za ich pośrednictwem 
wszystkim mieszkańcom, Andrzej Kłos 
i tym akcentem zakończył obrady. pes

Tabela 2: Zestawienie zaległości czynszowych do 31 XII 2007 r

Osiedle
(lokale mieszkalne)

Dane na 31. 12. 2006 r. Dane na 31. 12. 2007 r.

Zaległości %
do naliczeń Zaległości %

do naliczeń
1 2 3 4 5

„Chemik” 315 310 zł 3,8 270 783 zł 3,56
„Centrum” 248 712 zł 4,0 215 686 zł 3,86
„Tuwima” 455 809 zł 4,6 318 942 zł 3,68

„Michałkowice” 426 554 zł 4,9 330 522 zł 4,18
„Młodych” 454 708 zł 4,7 371 096 zł 4,26

„Węzłowiec” 624 380 zł 5,6 362 961 zł 3,39
„Bańgów” 235 169 zł 4,7 163 342 zł 3,61

Ogółem lokale 
mieszkalne

2 760 642 zł 4,7 2 033 332 zł 3,79

Masz zdjęcia dostarcz!!!  Konkurs na 20 lat  „MS” ogłasza konkurs
25 marca odbyło się posiedzenie Rady Osiedla „Bańgów”, na którym jednym z zagadnień były obchody 20-le-

cia osiedla. Teraz oczywiście za wcześnie by uchylać jakiegokolwiek rąbka tajemnicy, ale już wiadomo, że w czerwcu bę-
dzie festyn. RO ponownie zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców, którzy dysponują jakimiś pamiątkami, zdjęcia-
mi, innymi materiałami, zwłaszcza z pierwszego okresu funkcjonowania o kontakt z administracją. Te dokumenty z pewno-
ścią posłużą do wzbogacenia kroniki najmłodszego z osiedli SSM. Redakcja „MS” włącza się w obchody i na łamach będzie 
prezentować archiwalia związane z XX-leciem „Bańgowa”. Jednocześnie ogłaszamy konkurs na wspomnienia z pierw-
szych lat mieszkania na osiedlu. Prace, w terminie do 15 maja, nieprzekraczające 4 stron znormalizowanego maszy-
nopisu ok. 7200 znaków, opatrzone godłem, składać można w ADM. Rzecz jasna w drugiej kopercie, także oznaczonej 
godłem, umieścić należy swoje dane personalne. Ufundujemy nagrody i opublikujemy najciekawsze opracowania.
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Zwracamy uwagę na ten fakt na po-
czątku wiosny, gdyż wielokrotnie prze-
konywaliśmy się, że właśnie o tej po-

rze roku wandale – niczym misie bądź 
świstaki – budzą się z zimowego letar-
gu. I zaczynają im przeszkadzać kolo-
rowe elewacje, odremontowane place 
zabaw, pomalowane ławki itp. Ostrze-

gamy przed nimi lokatorów, bo za 
szkody wyrządzone na danej posesji,

teraz płacą tylko 
mieszkańcy

z tej nieruchomości. Nie ma już 
w SSM wspólnego, centralnego bu-
dżetu, w którym wszyscy spółdziel-
cy partycypowali w kosztach naprawy 
zniszczeń. Obecnie solidaryzm w po-
krywaniu szkód dotyczy zamieszka-
łych wyłącznie w danej nieruchomo-
ści!!! „Dobrze”, jeżeli jest to kilka bu-
dynków mieszkalnych. Gorzej, gdy tyl-
ko z jednego – bo koszt naprawy prze-
łoży się na np. 9, 12 rodzin. O proble-
mie tym od lat mówi Andrzej Kłos, 

przewodniczący Rady Nadzorczej 
SSM, który na każdym spotkaniu temu 
zagadnieniu poświęca chwilę uwagi.

Onegdaj pisaliśmy, że kwoty wyda-
ne na naprawy są odejmowane ze 
środków danej nieruchomości. Pa-
miętajmy o tym, bo indywidualne bi-
lanse wykażą wszystko czarno na bia-

łym!!! Liczymy na to, że wspólne wyda-
wanie zbędnych środków finansowych 
na usuwanie szkód, pobudzi naresz-
cie mieszkańców do działania i obro-
ny własnego mienia oraz błyskawicz-
nego reagowania na negatywne zjawi-
ska. Teraz to mienie staje się bardziej 
namacalne.

Oby: miarka się 
przebrała...

Od kilku lat wszystkie osiedlowe ad-
ministracje prowadzą szczegółowy wy-
kaz zgłoszonych dewastacji. Wynika 
z nich, że największy koszt stanowią 
nie gigantyczne zniszczenia spółdziel-
czego majątku, chociaż i do takich do-

chodzi w sytuacji podpalania dźwigów 
osobowych, ale drobne dewastacje do-
konywane dzień po dniu, tydzień za ty-
godniem. Nie ma dnia, aby do ADM-ów 
nie dotarła informacja o rozwalo-
nym koszu na śmieci, wybitej szybie 

w drzwiach, ukradzionych elementach 
aluminiowych. Jak to mówią: ziarn-
ko do ziarnka, aż zbierze się miarka. 
I okazuje się, że miarka ta wcale nie 
jest taka mała. A skoro przy miarce je-

steśmy, to ciekawe, kiedy ziści się inne 
porzekadło z nią związane, czyli: miar-
ka się przebrała... a byłby na to czas 
najwyższy.

Na stronie 2 publikujemy apel sie-
mianowickiej Straży Miejskiej, gdzie 
wyraźnie napisano, że funkcjonariu-
szy straży

jest zbyt mało,
by mogli być w każdym miejscu 

i o każdej godzinie. Podobnie jest z po-
licjantami. A przecież służby te ma-
ją swoje inne zadania i nie są wyłącz-
nie do naszej dyspozycji – czytaj pilno-
wania naszej klatki schodowej. Musi-
my sobie wszyscy uświadomić, że bu-

T r z y s t a  t y s i ę c y  n a  d e w a s t a c j e ?
Gdyby Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa mogła, jak za dotknię-

ciem czarodziejskiej różdżki, wypowiedzieć jedno życzenie do spełnie-
nia, to z pewnością usłyszelibyśmy: mniej dewastacji na osiedlach! 

Resztka z domofonu! To była huśtawka.

Komu przeszkadzał daszek? I kolejna szyba „do zaszklenia”...
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dynków w SSM jest ponad 200, klatek 
schodowych kilka razy więcej. Doba 
ma 24 godziny, czyli ilość potrzebnych 
osób należy pomnożyć przez 3.

Dwa średniej 
wielkości budynki
Kilka dni temu specjal-

ne zestawienie za okres od 
1 stycznia do 20 marca przy-
gotowała administracja osie-
dla „Bańgów”. Wynika z nie-
go, że w tym czasie na napra-
wę szkód wydano 9,5 tysiąca 
złotych. A są to dane tylko za 
trzy miesiące z jednego osie-
dla. Jeżeli podobna tenden-
cja utrzymałaby się przez ca-
ły rok na innych, większych 
od „Bańgowa” osiedlach, to 
łatwo policzyć, że na dewa-
stacje trzeba będzie wydać 
do końca roku blisko 300 ty-
sięcy złotych. Znaczna grupa 
mieszkańców naszej Spół-
dzielni przelicza dostępne 
środki finansowe na liczbę 
docieplonych bloków, więc za 
tę kwotę można objąć tymi 
robotami dwa średniej wiel-
kości budynki.

Tę niekorzystną tenden-
cję możemy odwrócić. Musi-
my tylko, a może aż: wszy-
scy reagować na dewasta-
cje. Zwracać uwagę, dzwo-
nić na Policję, Straż Miejską 
i rozmawiać między sobą na ten temat. 
Gdy wychodzimy z psem na spacer, 
robimy zakupy w osiedlowym „spożyw-

czaku”, jedziemy z sąsiadem windą.
Bez wspólnej międzysąsiedzkiej mo-

bilizacji trudno będzie wygrać batalię 
o ładne, zadbane osiedla.

W ubiegłym miesiącu przybyło ko-
lejnych zniszczeń. Teoretycznie są to 
drobiazgi, tyle tylko, że suma dro-

biazgów już takim drobiazgiem nie 
jest. Rośnie więc w bilansie rzeczo-
wym ilość zniszczonych przedmiotów, 
a tym samym rośnie w wymiarze finan-

sowym wielkość strat. My po-
wtarzamy z uporem godnym 
maniaka jedno wyłącznie py-
tanie:

Kiedy powiemy dość?
A na osiedlach  
zanotowano:
„CENTRUM”:

- ul. Powstańców – plac za-
baw, uszkodzono wagoniki, 
skradziono 2 pokrywy meta-
lowe; w siedzibie ADM wybi-
to 4 szyby.

„MICHAŁKOWICE”:
- ul. Wyzwolenia – napisy na 
szczytach budynków;
- ul. Wyzwolenia 6 – skra-
dziono 8 czujników światła.

„MŁODYCH”:
- ul. Niepodległości 28, Wa-
lerego Wróblewskiego 8 – 
pomalowano szczyt budynku;

os. im. Juliana TUWIMA:
- ul. Hermana Wróbla 5B – 
przecięto przewody do domo-
fonu;
- ul. H. Wróbla 7 – na pla-
cu zabaw uszkodzono zjeż-
dżalnię;
- ul. Wojciecha Korfantego 
5A i B, 14A i B – wybito szy-
bę w nowych drzwiach wej-

ściowych;
- ul. W. Korfantego 4B, 6A – wybito szy-

by w drzwiach wewnątrz korytarza.  mig

Informacja o dewastacjach
od 1 stycznia do 20 marca br. na os. „Bańgów”

Kwoty mówią same za siebie:
- ul. Władysława Reymonta 10, 28, 30, 36, ul. Marii Skło-

dowskiej-Curie 25, 75, 79 B, 85 – 8 zniszczonych ko-
szy na śmieci – koszt naprawy 900 zł,

- ul. Karola Szymanowskiego 4-14, ul. Władysława Rey-
monta 8, 10, 14-24, 38, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 7, 
19, 25, 35, 31, 37, 39, 45, 67, 69A, 71A, 89 – popisana 
elewacja budynków – koszt naprawy 5,3 tysiąca zł,

- ul. Marii Skłodowskiej-Curie 47, 57, 63, 79 B – 4 wybi-
te szyby w drzwiach wejściowych do budynków – koszt 
naprawy 400 zł,

- ul. Karola Szymanowskiego 3, 9, ul. Władysława Rey-
monta 10, 28, 30, 38, 40, ul. Marii Skłodowskiej-Cu-
rie 7, 17, 35, 39, 47, 63, 69A, 71A, 75, 83, 87A, 89 – 
19 zniszczonych półek na reklamy – koszt naprawy 
800 złotych,

- ul. Marii Skłodowskiej-Curie – uszkodzone drzwi alu-
miniowe – koszt naprawy 800 zł,

- ul. Marii Skłodowskiej-Curie 47, 85, ul. Władysława 
Reymonta 20, 30, 36 – 5 wyrwanych wyłączników na 
klatkach schodowych i w wejściach do budynków – 
koszt naprawy 100 zł,

- ul. Władysława Reymonta 38, ul. Marii Skłodowskiej-
-Curie 89 – 2 zniszczone samozamykacze – koszt 
naprawy 1000 złotych,

- ul. Władysława Reymonta 54, ul. Karola Szymanow-
skiego 6, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 25, 27 – znisz-
czone oprawy oświetleniowe w wejściach do bu-
dynku – koszt naprawy 200 złotych.

Korzenie spółdzielczości sięgają 
aż XIX wieku, a narodziła się ona 

w Anglii, Niemczech i z założenia 
była organizacją skupiającą ubogich, 
a chcących poprawiać swój byt. 

Na ziemiach polskich historia spół-
dzielczości zbiega się z początkiem 
XX wieku, a jedną z najstarszych spół-
dzielni mieszkaniowych jest znajdują-
ca się w ościennym mieście: Chorzow-
ska Spółdzielnia Mieszkaniowa obcho-
dząca w tym roku 100 lat swego istnie-
nia. ChSM jest najstarszą śląską spół-
dzielnią mieszkaniową i jedną z naj-
starszych w Polsce.

Dzieje ChSM (oficjalnie nazwę tę 
nadano Spółdzielni 9 marca 1936 ro-
ku) sięgają początku roku 1908, kiedy 
to 19 lutego w sali hotelu „Hrabia Re-
den” w Królewskiej Hucie, dzisiejszym 
Teatrze Rozrywki, zebrała się grupa 
urzędników wszystkich państwowych 
i komunalnych instytucji miejskich, by 
wraz z robotnikami oraz urzędnikami 

kopalń i hut dyskutować nad utworze-
niem spółdzielni budowlanej dla mia-
sta i okolicy. Zebranie założycielskie 
odbyło się 21 marca 1908 roku w sa-
li „Hotelu Parkowego”. Tak powsta-
ła pierwsza na Śląsku spółdzielnia 
mieszkaniowa. W trakcie zebrania, 
w którym uczestniczyło 168 osób, przy-
jęto statut i wybrano władze spółdzielni. 
Najstarszy blok Chorzowskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej wybudowano 
w 1909 roku przy ul. Kordeckiego.

Dzisiaj Chorzowska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa to 34.600 mieszkańców 
i 15.269 mieszkań o powierzchni użyt-
kowej 786.554 m2, 350 lokali użytko-
wych, Klub Osiedlowy „Pokolenie”. Za-
soby Spółdzielni skupione są w czte-
rech osiedlach „Centrum”, „Chorzów 
Batory”, „Różana - Gałeczki”, „Żołnierzy 
Września”. Organowi samorządowemu 

ChSM – Radzie Nadzorczej przewodni-
czy Henryk Wieczorek, zaś Prezesem 
Zarządu jest Grzegorz Gowarzewski.

Pewien związek z ChSM ma i SSM, 
gdyż przed laty działająca przy Zakła-
dach Azotowych Spółdzielnia Mieszka-
niowa – jedna z prekursorek SSM budo-
wała w Chorzowie. Tam SM „Chemik” 
oddała do użytku w 1960 r. swój pierw-
szy budynek wybudowany przy ul. 1 
Maja 19, a następny przy ul. Sienkiewi-
cza. Z chwilą rozpoczęcia inwestycji na 
terenie Bytkowa, związki SM „Chemik” 
z Chorzowem ustały i w efekcie Spół-
dzielnia ta wszystkie obiekty wybudo-
wane w tym mieście przekazała ChSM.

Z okazji jubileuszu serdeczne ży-
czenia 200 lat niezakłóconego funk-
cjonowania oraz wielu dalszych 
sukcesów w pracy na rzecz spół-
dzielców władzom ChSM w imieniu 
Członków Siemianowickiej Spółdzil-
ni mieszkaniowej przekazał Zarząd 
i Rada Nadzorcza.

Zacna jubilatka  
– ChSM ma 100 lat
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- DZIAŁALNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH KOMI-
SJI RADY MIASTA JEST RACZEJ MAŁO ZNA-
NA MIESZKAŃCOM. CZYM ZAJMUJE SIĘ KIE-
ROWANE PRZEZ PANA GREMIUM?

Adam Cebula: We wrześniu 2007 
roku zostałem powołany na funk-
cję przewodniczącego Komisji Poli-
tyki Społecznej Rady Miasta Siemia-
nowice Śląskie. W samorządzie 
terytorialnym reprezentuję klub 
Platformy Obywatelskiej. Na-
sza Komisja składa się z 7 osób 
i do jej zadań, oprócz opinio-
wania uchwał, należy zajmo-
wanie się takimi sferami życia 
w mieście, jak: oświata, służba 
zdrowia, kultura, sport, rekre-
acja, bezpieczeństwo, problemy 
osób niepełnosprawnych oraz 
pomoc społeczna. W skład Ko-
misji wchodzą tylko radni, ale posie-
dzenia są otwarte i każdy z mieszkań-
ców ma prawo przyjść i przysłuchiwać 
się naszej pracy. Spotykamy się, w za-
leżności od potrzeb, raz lub dwa razy 
w miesiącu.

- ZAJMUJĄ SIĘ PAŃSTWO ZAGADNIENIA-
MI, KTÓRE POCHŁANIAJĄ MNÓSTWO PIENIĘ-
DZY Z BUDŻETU MIASTA SKŁADAJĄCEGO SIĘ 
Z PIENIĘDZY PODATNIKÓW, MIESZKAŃCÓW 
NASZEGO MIASTA...

- Tak, to prawda. To ogromna i trud-
na działka. Jeżeli spojrzymy na wydat-
ki budżetowe, to ponad połowa tych 
środków wydawana jest na oświatę, 
służbę zdrowia i pomoc społeczną. Na 
dodatek mamy do czynienia z newral-
gicznymi sprawami, bo zdrowie, pro-
blemy z dożywieniem, mieszkaniem to 
sprawy egzystencjalne. Stąd nasz dys-
komfort, gdyż widzimy ogromne po-
trzeby i występujemy do prezydenta 
miasta, Jacka Guzego, z wnioskami, 
które nie zawsze mogą być w pełni re-
alizowane.

- CZY DZIAŁANIE KOMISJI POLEGA WIĘC 
TYLKO NA SPRAWIEDLIWYM DZIELENIU I TAK 
NIEWYSTARCZAJĄCYCH PIENIĘDZY?

- Naszym celem jest nie tylko wnio-
skowanie o właściwy podział środków 
finansowych, ale też wspólnie z pra-
cownikami siemianowickiego magi-
stratu staramy się usprawnić działa-

nia związane z wydatkowaniem pienię-
dzy. Podam jeden z takich przykładów. 
Na wniosek Komisji Polityki Społecz-
nej reaktywowano punkt wydawania 
posiłków na osiedlu „Tuwima”, który 
jest prowadzony przez Stowarzysze-
nie „Przystań” przy ul. Okrężnej. Dzię-
ki temu osoby potrzebujące, w zależ-

ności od tego, gdzie mają bliżej, mo-
gą udać się na posiłek, na Bytków lub 
na os. „Tuwima”. W ubiegłym miesią-
cu byliśmy z komisją wyjazdową w kil-
ku siemianowickich szkołach, aby za-
poznać się ze stanem technicznym 
budynków oraz warunkami, w jakich 
uczą się dzieci. Również z tego posie-
dzenia Komisja przekazała kilka wnio-
sków do prezydenta miasta, Jacka Gu-
zego, z prośbą o znalezienie środków 
na niezbędne, pilne remonty. Poza tym 
Komisja omawiała sytuację w szpita-
lu miejskim, zajmowała się zagadnie-
niem sprzedanego Zespołu Pałacowe-
go w Siemianowicach Śląskich, jego 
aktualnego stanu technicznego oraz 
braku realizacji przez inwestora zo-
bowiązań wynikających z podpisanej 
umowy. Zespół Pałacowy będzie dalej 
w centrum zainteresowania Komisji.

- PROSZĘ PANA, JAK KOMISJA PODCHO-
DZI DO FINANSOWANIA OPIEKI SPOŁECZNEJ 
I SŁUŻBY ZDROWIA?

- Jeśli chodzi o pomoc społeczną, 
to współpracujemy z kierownictwem 
MOPS-u. Za nasz priorytet uznajemy 
zaopiekowanie się w pierwszej kolej-
ności osobami, które ze względu na 
swój stan zdrowia i wiek nie są w sta-
nie funkcjonować samodzielne oraz 
dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Na-
tomiast w przypadku osób w wieku 

produkcyjnym zachęcamy je przede 
wszystkim do skorzystania z pomo-
cy i ofert Powiatowego Urzędu Pracy. 
Zarówno MOPS, jak i PUP czują do-
brze tę tematykę i wspólnie działamy 
w tym kierunku. Inną „studnią bez dna” 
są wydatki na służbę zdrowia. Uważa-
my, że nasze miasto musi mieć swój 

szpital. Jednakże bez rozwiązań 
na szczeblu centralnym zawsze 
będą problemy z utrzymaniem tej 
jednostki. Co jest ważne, zarów-
no prezydent miasta, jak i Rada 
Miasta zdają sobie sprawę z ran-
gi problemu.

- JAK WYGLĄDA WSPÓŁPRACA Z OR-
GANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI?

- Innym tematem jest współpra-
ca z organizacjami pozarządowy-
mi. Mieliśmy spotkanie poświęcone 
temu zagadnieniu, wysłuchaliśmy 

sprawozdań z działalności niektórych 
z nich. Znaczna część radnych naszej 
Komisji uczestniczy w pracach komi-
sji rozdzielających środki tym organi-
zacjom. Najwięcej stowarzyszeń działa 
w obszarze kultury, sportu oraz współ-
pracy i niesienia pomocy dzieciom.

- PANIE PRZEWODNICZĄCY, CZY TE RÓŻNE 
PODMIOTY LICZĄ TYLKO NA ŚRODKI FINAN-
SOWE Z KASY MIASTA?

- Okazuje się, że wiele z nich, zwłasz-
cza kluby sportowe, szukają dodat-
kowych źródeł pieniędzy. Jedna z na-
szych komisji była poświęcona zagad-
nieniu sportu kwalifikowanego w mie-
ście. Naszymi gośćmi byli prezesi głów-
nych klubów sportowych: UKS „Mu-
stangi”, „Inpuls”, sekcja karate, nieste-
ty prezes MKS „Siemianowice” był wte-
dy w delegacji. Podczas spotkania sze-
fowie klubów mówili nie tylko o proble-
mach i bolączkach, ale także o sukce-
sach, które dotyczą wymiaru sportowe-
go oraz źródeł finansowania innych niż 
budżet miasta. Nasza komisja wyrazi-
ła uznanie, że wielu tych działaczy po-
święca swój prywatny czas na to, aby 
zdobywać środki finansowe na działal-
ność klubów, które pozwalają siemia-
nowickiej młodzieży rozwijać się na wy-
sokim poziomie. Część tych organizacji 
jest na tyle aktywnych, aby nie być tylko 

Mamy swoje priorytety
„MS” rozmawia z Adamem Cebulą, radnym Rady Miasta, przewodniczącym Komisji Polityki Społecznej.

Kontynuujemy nasze rozmowy z przedstawicielami władz Siemianowic Śląskich.
Dotychczas opublikowaliśmy wywiad z Prezydentem Miasta, Przewodniczącym Rady Miasta, Wiceprezydentami 

i Wiceprzewodniczącymi RM. Czekamy na pytania, które chcielibyście za naszym pośrednictwem,
Szanowni Państwo, postawić innym przedstawicielom miejskich władz.  

Pytania można nadsyłać za pośrednictwem poczty: elektronicznej – ssm@poczta.fm
i tradycyjnej – Redakcja „Moja Spółdzielnia” ul. Boh. Westerplatte 20, 41-106 Siemianowice Śląskie,

a także zgłaszać podczas: poniedziałkowego redakcyjnego dyżuru tel. 032-6091-405.
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na garnuszku miasta. Chciałbym jesz-
cze dodać, że Komisja nie tylko intere-
suje się sytuacją obecną, ale staramy 
się reagować na zapowiedzi dotyczą-
ce zmian w oświacie. W związku z tym 
wystąpiliśmy z wnioskiem o dokonanie 
symulacji związanej z projektem skie-
rowania sześciolatków do szkoły. Chce-
my, żeby miasto było pod tym wzglę-
dem przygotowane, aby z chwilą wej-
ścia w życie nowych przepisów moż-
na było zapewnić dzieciom odpowied-
nie rozwiązania edukacyjne.

- JAKIMI ZAGADNIENIAMI ZAJMUJE SIĘ PAN 
JAKO RADNY?

- Funkcję radnego pełnię od jesieni 
2006 roku. Jednym z głównych tema-

tów, jakim zająłem się wspólnie z rad-
nym Mikołajem Wajdą, była wymiana 
sieci wodociągowej na osiedlu „Bań-
gów”. Z przyjemnością mogę poinfor-
mować, że zarówno na Bańgowie, jak 
i w Michałkowicach przy ul. Kościelnej 
trwają obecnie prace związane z jej 
wymianą. Oczywiście doprowadzenie 
do realizacji tych inwestycji to wspólne 
działania wielu podmiotów i wielu rad-
nych w mieście, ale cieszę się, że mogę 
mieć w tym swój udział. Poza tym zaj-
muję się wieloma drobnymi, ale uciążli-
wymi dla mieszkańców sprawami. Nato-
miast moim marzeniem jest, aby zarów-

no na Bańgowie jak i w Michałkowicach 
wybudowano boiska przyszkolne, no-
we miejsca parkingowe oraz oświetlono 
część chodników, które do tej pory nie 
doczekały się tego typu inwestycji. Po-
zostają one w pewnym sensie czarnymi 
plamami na mapie naszego miasta. Sta-
ram się na bieżąco reagować na skargi 
mieszkańców, pełniąc dyżury radnego. 
Chętnie też korzystam z zaproszeń na 
posiedzenia Rady Osiedla „Bańgów”, 
w trakcie których omawiamy bieżące 
problemy osiedla i mieszkańców. Nie-
rzadko obejmują one nie tylko Siemia-
nowicką Spółdzielnię Mieszkaniową, ale 
też dotyczą problematyki miejskiej.

- DZIĘKUJEMY ZA ROZMOWĘ.

Mamy swoje…

Lepiej opóźnić o kilka tygodni wy-
konanie robót budowlanych niż póź-

niej w wyniku złych warunków atmos-
ferycznych poprawiać powstałe niedo-
róbki. Dzisiaj po prostu nikogo nie stać 
na dwukrotne wydanie pieniędzy na 
ten sam remont.

W związku z tym, główne roboty re-
montowe prowadzone są wewnątrz 
budynków. Najważniejsze z nich do-
tyczą wymiany pionów zimnej i ciepłej 
wody w mieszkaniach przy ul. Grun-
waldzkiej 5 od A do F. Podczas tych 
prac w mieszkaniach muszą być obec-
ni ich lokatorzy, dlatego ADM od kil-
ku lat wykonuje je w soboty, gdy więk-

szość osób ma dzień wolny od pracy. 
O tym remoncie mieszkańców powia-

damia się kilka tygodni wcześniej po-
przez ogłoszenia na klatkach scho-
dowych. Pomimo, że prace te realizo-
wane są częściowo w mieszkaniach, 
to są konieczne do wykonania, gdyż 
skorodowane rury są przyczyną wielu 
awarii, a w ich konsekwencji .

Na osiedlu trwa także wymiana okien 
piwnicznych na luksfery np. w budyn-
kach przy ul. Władysława Jagiełły 
11A-D i ul. Grunwaldzkiej 4. Wcze-
śniej zakończono na tych blokach ro-
boty dociepleniowe, więc wspomnia-
ne prace są kontynuacją poprzednich 

związanych z odnowieniem tych blo-
ków. Te popularne przeźroczyste pu-
staki szklane pozwolą na lepsze do-
świetlenie ciągów pomieszczeń piw-
nicznych. Mają też lepsze parametry 

dotyczące izolacji cieplnej, ogniood-
porności oraz odporności na uderze-
nia od tradycyjnie stosowanych dotąd 
okien piwnicznych, na które trzeba by-
ło zakładać kraty, aby nie uległy znisz-
czeniu.

Ponadto, na „Węzłowcu” na boisku 
sportowym przy ul. Wł. Jagiełły 3D nie-
dawno podwyższono piłkołapy, a na 
osiedlu przeprowadzono też przycinkę 
i wycinkę drzew. Porządkowanie ziele-
ni, na swoich terenach, wykonał Urząd 
Miasta.

 mig

Zamiast okienek – luksfery.

Piony, luksfery, boisko, drzewa
Kapryśna marcowa aura spowodowała, że ADM os. „Węzłowiec” wstrzyma-

ła decyzję o rozpoczęciu niektórych prac remontowych na osiedlu, szcze-
gólnie tych, do których niezbędne są bardziej stabilne warunki pogodowe.

Poprawiono zabezpieczenie boiska: podwyższono piłkołapy.

Regulamin porządku domowego – fragment
VI PRZEPISY W ZAKRESIE WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW

1. Warunkiem zasadniczym współżycia wszystkich mieszkańców domu, winna być wzajemna pomoc i niezakłócanie spo-
koju i odpoczynku.

2. Dzieci winny w miarę możliwości bawić się w miejscach do tego celu przeznaczonych.
3. Rodzice winni zwrócić uwagę, by dzieci zbytnio nie hałasowały, nie biegały po schodach i odnosiły się z szacunkiem 

do starszych.
4. Zabrania się dzieciom zabawy na klatkach schodowych.
5. Między 2200 a 700 obowiązuje bezwzględne zachowanie spokoju i ciszy. Należy ściszać aparaty radiowe i telewizory.
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W takiej sytuacji musimy jak 
najszybciej podjąć starania o pomoc 
finansową państwa, tak by na bieżąco 
pokrywać płatności za mieszkanie.

Często jednak podejmowane są decy-
zje o odłożeniu płatności za mieszkanie. 
Odłożenie jej wydaje się najprostsze 
i traktowane jest jako zaciągnięcie kre-
dytu, którego otrzymanie wolne jest od 
załatwiania jakichkolwiek formalności.

To jednak tylko część prawdy, gdyż 
tak zaciągnięty kredyt jest jednym 
z najdroższych, bo najwyżej opro-
centowanych.

Wpadający w jakieś tarapaty finan-
sowe sądzą, że wkrótce uregulują na-
leżności, bo ich problemy się skończą. 
Dobrze, jeżeli tak się dzieje, gorzej, 
gdy sytuacja nie zmienia się, zaległo-
ści narastają i niewielki dług z miesią-
ca na miesiąc staje się coraz większy.

Problemy jednak nie znikają jak za 
dotknięciem czarodziejskiej różdżki 
i starajmy się najszybciej jak to możli-
we pomóc sobie, występując na przy-
kład o przysługujący nam dodatek 
mieszkaniowy.

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 
przyznania dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje 
osobom, których średni miesięczny DO-
CHÓD BRUTTO (z podatkiem) na jed-
nego członka gospodarstwa domowe-
go w okresie 3 miesięcy poprzedzają-
cych datę złożenia wniosku o przyzna-
nie świadczenia nie przekracza 175% 
kwoty najniższej emerytury (od 1. 03. 
2008 r. – 636,29 zł) i wynosi:
- 1113,51 zł w gospodarstwie jed-

noosobowym, a w gospodarstwie 
wieloosobowym 125% tej kwoty, 
tj. 795,36 zł.
Dochód będący podstawą do przy-

znania dodatku mieszkaniowego 
oblicza się z ostatnich 3 miesięcy 
sprzed daty złożenia wniosku.

Dochód gospodarstwa domowego 
oblicza się, dodając wszystkie DO-
CHODY BRUTTO (Z PODATKIEM) 
osób, które stale zamieszkują razem 
w tym gospodarstwie.

Obliczenia należy udokumentować 
zaświadczeniami o dochodach wszyst-
kich pełnoletnich członków rodziny. 
W skład dochodu brutto wchodzą 
wszystkie zasiłki stałe oraz alimenty.

Przypominamy, że kwota brutto
to kwota bez składki:

- emerytalnej,
- rentowej,
- chorobowej.

Dodatek przyznawany jest na norma-
tywną powierzchnię wynoszącą:

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

Do podstawy obliczenia dodatku 
przyjmuje się 90% wydatków pono-
szonych w związku z korzystaniem 
z mieszkania. W grę wchodzą świad-
czenia okresowe ponoszone przez go-
spodarstwo domowe, takie jak: czynsz, 
opłaty za świadczenia związane z eks-
ploatacją lokalu mieszkalnego, opła-
ty eksploatacyjne w spółdzielni miesz-
kaniowej.

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

Odpowiedzialni za rozpatrywanie wnio-
sków o przyznanie dodatków mieszka-
niowych mogą w uzasadnionych przy-
padkach lub w razie jakichś zastrze-
żeń przeprowadzić wywiad środowisko-
wy i na jego podstawie podjąć stosowną 
decyzję nie zawsze korzystną dla ubie-
gającego się o to świadczenie mimo 
spełniania ustawowych kryteriów.

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

zydenta Miasta Siemianowice Śl. 
w drodze decyzji administracyjnej, 
a wypłacany wyłącznie Spółdzielni.

W przypadku, gdy nie zgadzamy się 
z decyzją, przysługuje nam odwołanie 
do samorządowego kolegium odwo-
ławczego.

Odwołanie składamy za pośrednic-
twem urzędu wydającego decyzję.

PAMIĘTAJMY, że dodatek przyznawa-
ny jest od 1. dnia miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym złoży-
liśmy wniosek, tj. jeżeli wniosek zło-
żymy np. do końca kwietnia, to po jego 
rozpatrzeniu przyznany dodatek otrzy-
mamy od 1 maja.

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

- jeżeli osoba, której przyznano do-
datek nie opłaca na bieżąco czyn-
szu za lokal, to administracja musi 
(jest ustawowo zobowiązana) zgłosić 
ten fakt w urzędzie gminy (miasta) 
i wypłacanie dodatku zostaje zawie-
szone do czasu wyrównania (w ter-
minie nie dłuższym niż 3 miesiące) za-
ległości.

Decyzja o przyznaniu dodatku wyga-
sa, jeżeli zaległości nie zostaną uregu-
lowane w tym czasie.

O ponowne przyznanie dodatku 
mieszkaniowego można wystąpić 
wyłącznie po uregulowaniu tych za-
ległości.

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

Szczegółowe informacje o wszel-
kich kryteriach przyznawania dodat-
ku, związane z indywidualnymi sy-
tuacjami życiowymi, zainteresowani 
uzyskają w:

Referacie Dodatków
Mieszkaniowych UM

ul. Michałkowicka 105
w Siemianowicach Śl.

Tam także składamy wypełnione
         wnioski.           pes

Zmiana dochodu: 1113,51 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 795,36 zł w gospodarstwie wieloosobowym

Masz problemy – nie zwlekaj – pamiętaj o dodatku

Kłopoty finansowe są bolączką znaczącej ilości rodzin i osób mieszkają-
cych samotnie. Gdy do tego dołożymy nieprzewidziane losowe zdarze-

nia np. choroba to często stajemy przed dylematem: czy płacić czynsz, czy 
przeznaczyć pieniądze na podstawowe utrzymanie, zakup lekarstw.

Turniej „Grand Prix” w tenisie stołowym nie odbył się
Wszystkich chcących rozegrać mecze w ramach turnieju „Grand Prix” w tenisie stołowym w dniu 29 marca 

PRZEPRASZAMY. Z powodów niezależnych od organizatora (choroba prowadzących) turniej został odwołany. 
Szczegółowe informacje o przyczynach odwołania turnieju pod numerem telefonu: 602-110-424

ORGANIZATORZY.
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Wniosek liczy aż 25 stron, mimo iż 
RPO zaskarża tylko 4 artykuły. Po-
lecamy wszystkim zainteresowanym 
przeczytanie pełnej treści, bo jest co 
czytać i jest się nad czym zastana-
wiać, bo rzadko w takich tekstach pa-
dają sformułowania np. iluzja demokra-
cji bezpośredniej, brak jasności uzasad-
nienia ustawy, w łacinie brzmi to ład-
nie ratio legis, wypaczenie idei: Stoi 
to w sprzeczności z deklarowanym, 
w uzasadnieniach projektów usta-
wy o zmianie ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych, celem nowelizacji.

RPO sięga do korzeni spółdzielczo-
ści, a następnie przypomina, że tekst 
ustawy stanowi wypadkową aż pięciu 
projektów ustaw: trzech poselskich, jed-
nego senackiego i jednego rządowego. 
Początkowo, intencją wszystkich projek-
todawców było wyłącznie dostosowa-
nie przepisów ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych do orzecznictwa Trybu-
nału Konstytucyjnego dotyczącego re-
gulacji prawnych w zakresie spółdziel-
czości mieszkaniowej, powstałego w la-
tach 2001-2006. Dalej odnosząc się do 
wprowadzonych unormowań pisze: Nie 
wiadomo, jakie były powody dokonania 
tak radykalnej zmiany w strukturze or-
ganizacyjnej akurat spółdzielni mieszka-
niowych. Treść tego przepisu (likwida-
cja ZPCz i ZGCz) nie była bowiem obję-
ta żadnym z projektów zmian do ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych, sta-
nowiących podstawę prac legislacyjnych 
w Sejmie. Przepis ten został wprowa-
dzony „w trybie poprawki” w trakcie prac 
tzw. Zespołu roboczego, wyłonionego 
z Podkomisji Nadzwyczajnej do roz-
patrzenia rządowego i poselskich pro-
jektów ustaw o zmianie ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych. Innymi sło-
wy RPO napisał, że zmiany te wpro-
wadzono kuchennymi drzwiami. Dalej 
RO pisze o zagrożeniach związanych ze 
zmianą zasad ponoszenia kosztów, tyle, 
że ujmuje całość w vacatio legis.

Polecamy tekst a dla niezamierzają-
cych wgłębiać się w jego zawiłości pu-
blikujemy nieco z konieczności skró-
cone streszczenie wniosku (abstrakt) 
opracowane w biurze RPO.

„W dniu 31 lipca 2007 r. weszła w ży-
cie obszerna nowelizacja ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych, dokonana 
ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmia-
nie ustawy o spółdzielniach mieszka-

niowych oraz niektórych innych ustaw  
(Dz.U. Nr 125, poz. 873). Do ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych wpro-
wadzono szereg rygorystycznych ure-
gulowań, dotyczących obowiązków 
spółdzielni mieszkaniowej oraz struktu-
ry jej organów. Uregulowania te w spo-
sób bardzo głęboki ingerują w swobodę 
spółdzielni mieszkaniowych, jako dobro-
wolnych zrzeszeń nieograniczonej licz-
by osób (art. 1 Prawa spółdzielczego) do 
samodzielnego kreowania swojej struk-
tury organizacyjnej oraz wewnętrznych 
stosunków z członkami spółdzielni. (...)

W związku z tym we wniosku do Try-
bunału Konstytucyjnego Rzecznik wniósł 
o stwierdzenie, że art. 81 ust. 3 ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych jest 
niezgodny z konstytucyjną zasadą rów-
ności wobec prawa, ponieważ nakłada 
wyłącznie na spółdzielnie mieszkanio-
we obowiązek udostępniania na stro-
nie internetowej określonych dokumen-
tów, natomiast inne spółdzielnie takiego 
obowiązku nie mają. Jest on ponadto 
sprzeczny z zasadami poprawnej legi-
slacji. Poprzez nakazanie spółdzielniom 
udostępniania bez żadnych ograniczeń 
dokumentów, w których zawarte są da-
ne osobowe oraz informacje o spra-
wach prywatnych (sytuacja rodzinna 
i materialna, przymioty, kwalifikacje, wy-
kształcenie) oraz majątkowych człon-
ków spółdzielni i innych osób, w sposób 
oczywisty prowadzi on do naruszenia 
zagwarantowanego w Konstytucji RP 
prawa do prywatności.

Rzecznik zakwestionował także kon-
stytucyjność art. 82 ust. 2, 3 i 4 usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych. 
Przepisy te wprowadziły zakaz uczest-
niczenia w radzie nadzorczej spółdziel-
ni mieszkaniowej tym członkom spół-
dzielni, którzy są jej pracownikami, za-
kaz bycia członkiem rady nadzorczej 
dłużej niż dwie kolejne kadencje oraz 
zasadę, że kadencja rady nadzorczej 
trwa 3 lata. Te przepisy są niezgodne 
z konstytucyjną zasadą równości, po-
nieważ ingerują w strukturę organiza-
cyjną wyłącznie spółdzielni mieszkanio-
wych. Ponadto naruszają one konsty-
tucyjną wolność zrzeszania się. Prawo 
działania w zrzeszeniu, uczestniczenia 
w nim, współkształtowania struktury or-
ganizacyjnej zrzeszenia łącznie z czyn-
nym i biernym prawem wyborczym do 
jego władz stanowi logiczną konse-

kwencję - bezpośrednio – prawa przy-
stąpienia do zrzeszenia, a pośrednio – 
wolności zrzeszania się. Jeśli bowiem 
obywatele dysponują konstytucyjnie 
zagwarantowaną wolnością zrzeszania 
się, to po to, aby działać w zrzeszeniu 
wespół z innymi jego członkami.

Rzecznik zakwestionował także prze-
pis art. 8 3 ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych, w którym zlikwidowano ist-
niejące dotychczas w spółdzielniach or-
gany – zebrania przedstawicieli i zebra-
nia grup członkowskich i wprowadzono 
zasadę, że w każdej spółdzielni miesz-
kaniowej najwyższym organem jest wy-
łącznie walne zgromadzenie członków, 
a jedynie, gdy liczna członków jest więk-
sza niż 500, walne zgromadzenie mo-
że odbywać się w częściach. Również 
ten przepis w ocenie Rzecznika jest 
sprzeczny z konstytucyjną zasadą rów-
ności, a ponadto narusza wolność zrze-
szania się Rzecznik dokonał analizy za-
kwestionowanego uregulowania i wyka-
zał, że jedynie pozornie wzmacnia ono 
demokrację w spółdzielniach mieszka-
niowych, podczas gdy w rzeczywistości 
prowadzi do istotnego ograniczenia fak-
tycznej możliwości oddziaływania przez 
członków na jej działalność.

Rzecznik zakwestionował także art. 
12 ustawy o zmianie ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych, zgodnie z którym 
nowelizacja weszła w życie po upływie 
19 dniowej vacatio legis. W tym wypad-
ku, okres poprzedzający wejście usta-
wy w życie, jakkolwiek formalnie zgod-
ny z art. 4 ustawy o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych, pozostaje jednak w sprzecz-
ności z art. 2 Konstytucji RP. Zapewnie-
nie stosownego okresu na dostosowa-
nie się obywateli do treści aktu prawnego 
służy pewności prawa i zaufaniu do pań-
stwa i tworzonego przez nie prawa. „Od-
powiedniość” vacatio legis może ozna-
czać konieczność nadania jej wymia-
ru czasowego, przekraczającego 14 dni. 
W tym wypadku, w ocenie Rzecznika, 
stopień skomplikowania wprowadzonych 
zmian, nowatorski charakter niektórych 
uchwalonych regulacji, szereg nowych 
obowiązków nałożonych na władze spół-
dzielni mieszkaniowych, konieczność do-
stosowania statutów spółdzielni do zmie-
nionego stanu prawnego, uzasadniały 
określenie dłuższej vacatio legis.”

Dyrektor Zespołu Kamila Dołowska

O  u s t a w i e  r a z  j e s z c z e
W jednym z wydań „MS” zapowiedzieliśmy publikację wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kocha-

nowskiego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności przepisów ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych. Niestety, objętość tekstu jest znaczna więc prezentujemy krótki wstęp i strzeszczenie.
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Jak możemy Ci dzisiaj pomóc?

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

Szybkie pożyczki!

Zadzwoń już dziś!

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

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

s-
08

7/
08

-0
7
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Tego typu forma wyłonienia laure-
atów co roku budzi sporo emocji wśród 
mieszkańców, ponieważ gdy docho-
dzi do finałowego spotkania, okazuje 
się, że większość z nich po raz pierw-
szy w życiu cokol-
wiek wygrała.

Podkreślmy jed-
nak, że główną ideą 
Wielkiego Konkursu 
nie jest nagradza-
nie osób sumiennie 
wywiązujących się 
ze swoich podsta-
wowych obowiąz-
ków wobec SSM, 
ale zmobilizowanie 
wszystkich loka-
torów do płacenia 
czynszu, bez żad-
nych opóźnień. Do-
świadczenie poka-
zuje, że właśnie ko-
niec roku jest najlepszym momen-
tem na dokładne sprawdzenie swoje-
go czynszowego konta w Spółdzielni. 
Część lokatorów ma bowiem

niewielkie zadłużenia
i niekiedy trudno im o mobilizację, 

aby te nawet niewielkie kwoty uregu-
lować. Tymczasem w skali całej Spół-
dzielni nie jest to wcale taka mała kwo-

ta, a można by wydać ją na pilne po-
trzeby remontowe. W związku z tym, 
władze SSM poprzez monity i ogło-
szenie Wielkiego Konkursu motywu-

ją wszystkich mieszkańców do wejścia 
w kolejny rok z czystym kontem czyn-
szowym.

Tego typu działania przynoszą spo-
dziewane rezultaty, gdyż jak wynika 

z raportów przygo-
towywanych przez 
służby finansowe 
SSM, zaległości te 
na koniec roku wy-
raźnie się zmniej-
szają. Pozostaje je-
dynie grupa miesz-
kańców z wieloty-
sięcznym długiem, 
którego spłata dla 
wielu z nich nie 
jest prostą sprawą 
lub nie czynią tego 
z niezrozumiałych 
dla nikogo powo-
dów. Te osoby jed-
nak nie mogą już li-

czyć na żadne nagrody czy ulgi, gdyż 
wobec nich wdrażane jest postępo-
wanie wewnątrzspółdzielcze, którego 
końcowym efektem jest pozbawienie 

Nagrody rozdane, czynsz płacimy dalej
Ponad 9 tysięcy mieszkańców Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej uczestniczyło w kolejnej edycji 

Wielkiego Konkursu 2007, jaki od kilkunastu lat organizuje Zarząd i Rada Nadzorcza SSM. Jego podstawowa 
zasada nie zmienia się od lat: każdy, kto na dzień 31 grudnia nie będzie posiadał żadnych zaległości czynszowych, 
automatycznie bierze udział w losowaniu nagród.

Laureaci Wielkiego Konkursu 2007
Kolejność wg losowanych numerów i wybrana nagroda:

Osiedle „Centrum”
- Barbara CIOSEK, ul. Komuny Paryskiej 1 – telewizor.

Osiedle im. Juliana Tuwima
- Marcin BUDZYŃSKI, ul. Wojciecha Korfantego 2 – wieża hifi.

Osiedle „Chemik”
- Jolanta POWROŹNIK, ul. Niepodległości 64C – odtwarzacz DVD.

Osiedle „Młodych”
- Beata SYLWIS, ul. Jana N. Stęślickiego 1 – ekspres do kawy.

Osiedle „Bańgów”
- Mirosław BIAŁKO, ul. Karola Szymanowskiego 12 – aparat fotograficzny.

Osiedle „Michałkowice”
- Tadeusz KALEŃCZUK, ul. Kościelna 36F – żelazko.

Osiedle „Węzłowiec”
- Katarzyna i Arkadiusz MIKOŁAJCZYK, ul. Jana Polaczka 4A – telefon.

WIELKI KONKURS 2007 WIELKI KONKURS 2007 WIELKI KONKURS 2007

Emocje jeszcze przed nimi. Losowanie za chwilę.

Łukasz – ciągnął losy za wszystkich.

Chyba sobie podzwonie! Zapraszam do siebie na kawę...
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członkostwa, droga sądowa, komornik 
i eksmisja. Niestety, osób, które popa-
dły w aż tak poważne tarapaty jest kil-
kaset w SSM. Wyegzekwowanie od 
nich należności za powstały 
dług jest

sprawą 
skomplikowaną,

mozolną i rozłożoną na lata. 
Bardzo często jest to dopiero 
możliwe w momencie eksmi-
sji. Ich mieszkania, zazwyczaj 
nadające się do kapitalnego 
remontu, od kilku lat są wy-
stawiane na sprzedaż w dro-
dze przetargu. Pomimo złego 
stanu technicznego znajdują 
wielu chętnych, którzy docho-
dzą do wniosku, że opłaca 
się kupić od SSM 
tańsze mieszkanie 
i wyremontować je 
własnym kosztem. 

Warto podkre-
ślić, że na global-
ny wynik zadłuże-
nia czynszowego 
w Spółdzielni wpły-
wają przede wszyst-
kim kwoty składają-
ce się z zaległości 
kilkumiesięcznych. 
W związku z tym do 
tej grupy osób, któ-
re jeszcze nie po-
padły w zamknięte 
koło odsetek, kosz-
tów sądowych, ko-
morniczych głównie 
starają się dotrzeć 
władze SSM. Dzia-
łania te są coraz 
bardziej skuteczne, 
gdyż na przestrzeni 
lat widać, że zadłu-
żenie mieszkańców względem Spół-
dzielni zmniejsza się.

Losowanie osób, którym jak co roku 
przypadną z tego tytułu nagrody, bu-
dzi zrozumiałe emocje wśród części 
mieszkańców. Przypomnijmy, że na 
9200 uczestników szczęście uśmiech-
nęło się tylko do 21 osób. Dlatego też 
niekiedy pojawiają się domysły, plot-
ki na temat sposobu losowania i tych 
lokatorów, którym przypadną w udzia-
le nagrody. Przy tej okazji wyjaśniamy, 
że wyłonienie zwycięzców na każdym 
osiedlu odbywa się z udziałem spe-
cjalnie powołanej komisji. W jej skład 
wchodzą przedstawiciele Rad Osiedlo-
wych oraz administracji.

Spotkanie finalistów
Wielkiego Konkursu 2007 zgroma-

dziło 20 marca br. całą siódemkę wyło-
nionych na osiedlach laureatów, gdyż, 

przypomnijmy, że konkurs rozgrywa-
ny jest dwuetapowo. Najpierw na osie-
dlach mieszkaniowych specjalnie po-
wołane do tego komisje – na pod-
stawie otrzymanych wydruków spo-
śród spółdzielców nieposiadających 
zaległości czynszowych na 31 grud-
nia 2007 - dokonują wewnętrznego lo-
sowania trójki finalistów, a następnie 
jedna z nich przechodzi do ostatecz-
nego finału, gdzie dochodzi do loso-
wania nagród rzeczowych. Pozostałe 
wylosowane z danego osiedla osoby 
otrzymują trzymiesięczne zwolnienie 
z czynszu z tytułu eksploatacji.

Na laureatów czekały wystawione 
wcześniej na specjalnym stoliku na-

grody w postaci sprzętu gospodarstwa 
domowego oraz RTV.

Zanim jednak przystąpiono do loso-
wania nagród, wiceprezes SSM ds. 

technicznych, Zbigniew Lek-
ston pogratulował w imieniu 
władz SSM szczęścia w loso-
waniu i podziękował za regu-
larne wnoszenie opłat czyn-
szowych. – W porównaniu 
do innych Spółdzielni Miesz-
kaniowych nasze zadłużenie 
nie jest zbyt wysokie. Musi-
my jednak robić wszystko, 
aby stale je obniżać, gdyż są 
to zamrożone środki finan-
sowe, które można przezna-
czyć na inne pilne potrzeby. 
Życzę Państwu wylosowania 

takich nagród, które 
sprawią wiele rado-
ści – stwierdził wi-
ceprezes.

Później przystą-
piono już do loso-
wania kolejności 
numerów, w jakich 
finaliści mogli wy-
brać dla siebie na-
grody. Zaszczytną 
funkcję losowania 
numerów przyznali

7-letniemu 
Łukaszowi,
który przyszedł na 

spotkanie ze swoją 
babcią – laureatką. 
Następnie finaliści 
kolejno podchodzili 
do stolika i wybiera-
li najatrakcyjniejszą 
dla siebie nagro-
dę. Najtrudniejsze 
chyba zadanie było 
przed panią Barba-

ra Ciosek, która wylosowała numer 1 
i miała do wyboru jedną z siedmiu na-
gród. Po chwili zastanowienia wybór 
padł na nowoczesny telewizor.

Wszystkie nagrody wręczał z-ca dy-
rektora SSM ds. technicznych Marek 
Grainer.

- Zapraszam wszystkich do siebie na 
kawę, jak tylko nauczę się obsługiwać 
nowy ekspres – powiedziała wyraźnie 
zadowolona z nowego nabytku jedna 
z finalistek. 

- Ja wylosowałam odtwarzacz DVD. 
Podaruję go na święta mojemu wnuko-
wi. To będzie prawdziwa niespodzian-
ka – podkreśliła Jolanta Powroźnik. 

Laureaci Wielkiego Konkursu SSM wylosowani
na poszczególnych osiedlach – trzymiesięczne zwolnienia

z kosztów eksploatacji w opłacie czynszowej:
Osiedle „Bańgów”

- Mieczysław JUREK, ul. Karola Szymanowskiego 4,
- Jerzy WAPIŃSKI, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 39.

Osiedle „Chemik”
- Wojciech KLECKI, ul. Niepodległości 59B,
- Henryk WRÓBEL, ul. Walerego Wróblewskiego 63 D.

Osiedle „Centrum”
- Zdzisław LOSKA, ul. Ryszarda Gansińca 2,
- Marek JANKE, ul. Jedności 1C.

Osiedle im. Juliana Tuwima
- Roman SEGIET, ul. Hermana Wróbla 8,
- Krystyna KULIGOWSKA, ul. Leśna 15.

Osiedle „Michałkowice”
- Andrzej KACZMAREK, ul. Wyzwolenia 8B,
- Zygmunt KONECKI, ul. gen. Władysława Sikorskiego 2B.

Osiedle „Młodych”
- Janusz ROTTER, ul. Jana N. Stęślickiego 1,
- Stanisław Zieliński, Aleja Młodych 12.

Osiedle „Węzłowiec”
- Antoni CZAPNIK, ul. Władysława Jagiełły 29C,
- Zygmunt DRAPACZ, ul. Wł. Jagiełły 35C.

ciąg dalszy na str. 17
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50-lecie SSM stało się okazją do 
przypomnienia wielu wydarzeń, któ-
re wcześniej zostały pokryte kurzem 
historii. Chcemy je przypomnieć, od-
świeżyć, a być może niekiedy napisać 
od nowa. Suche cyfry, fakty są martwe 

bez ludzi i ich wysiłku na rzecz wspól-
nego dobra.

Jedną z takich nieco zapomnianych 
kart historii SSM są dzieje Spółdzielni 
Mieszkaniowej Kopalni „Michał”, która 
funkcjonowała w oparciu o kopalnię o tej 
samej nazwie. Powstała pod koniec lat 
50-tych i działała do momentu połącze-
nia z Górniczą Spółdzielnią Mieszkanio-
wą przy kop. „Siemianowice”. Jej wielo-
letnim prezesem był Adam Górecki.

- Miałem 19 lat, gdy zostałem preze-
sem tej Spółdzielni. Pracowałem od ro-
ku w dozorze kopalnianym, mając pod 
sobą blisko 120 ludzi. Nauczono mnie 
odważnie podejmować decyzje i chy-
ba dlatego wybrano mnie na prezesa 
SM Kopalni „Michał” – mówił nam.

Koniec lat 50-tych to okres, kiedy 
gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie 
na budownictwo mieszkaniowe. Ko-
palnie potrzebowały też nowych rąk 
do pracy, więc starano się o pracowni-
ków spoza Śląska. Oferując im pracę, 
obiecywano szybkie otrzymanie wła-
snego „M”.

Jako pierwsze osiedle wybudowa-
no wtedy budynki na tzw. Starym Tu-
wimie. Do dzisiaj mieszkania te są 
nadal w cenie. Mieszkania o najmniej-
szym metrażu liczyły wtedy około 60 
metrów kwadratowych. Później jedno-
cześnie zaczęły powstawać dwa osie-
dla: jedno wznoszone przy ul. Mysło-
wickiej przez Górniczą Spółdzielnię 
Mieszkaniową przy kop. „Siemianowi-
ce”, a drugie na Osiedlu Robotniczym 
przy ul. Oświęcimskiej w Michałkowi-

cach, gdzie część bloków realizowała 
SM Kopalni „Michał”.

- Budowę bloków na tym osiedlu roz-
poczęto od strony Bytkowa. Znajdo-
wały się tam bowiem poletka górni-
cze, które wykorzystywali pracownicy 

Kopalni „Michał”. Był to więc teren ko-
palniany, który postanowiono przezna-
czyć pod zabudowę mieszkalną. W ten 
sposób doszło do wybudowania pierw-
szego bloku na tym osiedlu przy dzi-
siejszej ulicy Obrońców Warszawy 2 – 
wspomina Adam Górecki.

Początkowo spółdzielnie mieszkanio-
we miały niewielu członków. Liczyły po 
kilkadziesiąt osób. Przewodniczącym 
Rady Nadzorczej SM Kopalni „Michał” 
był Adam Pastuszka, a jednym z naj-
bardziej znanych działaczy, nieżyjący 
już dzisiaj, Szczepan Guzy. Działał on 
później w Górniczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, a po powstaniu SSM był 
przez pewien czas Przewodniczącym 
Rady Nadzorczej. Ta niewielka ponie-
kąd Spółdzielnia doprowadziła do wy-
budowania kilku bloków przy ul. Leona 
Kruczkowskiego, Walentego Fojki-
sa oraz przy ul. Pocztowej. – Nie by-
ło dla nas łatwym zadaniem wydawa-
nie przydziałów na mieszkania. Sta-
raliśmy się to robić w jak najbardziej 
otwarty sposób na zebraniach miesz-
kańców. Kierowaliśmy się tym, jak dłu-
go nasi Członkowie czekali na przy-
szłe własne mieszkanie, czy mieli już 
założone rodziny. W związku z tym, że 
było coraz więcej pojedynczych osób 
chętnych na mieszkanie, w projektach 
domów zaczęto uwzględniać popular-
ne kawalerki. I niestety, wraz z wydłu-
żeniem kolejki na własne „M” zaczę-
to stawiać budynki z coraz mniejszymi 
mieszkaniami – dodaje były prezes SM 
Kopalni „Michał”.

W latach 60-tych coraz bardziej 
uwidaczniał się proces, w którym 
małe spółdzielnie nie miały szans na 
pozyskanie kredytów pod budowę 
domów lub nawiązanie współpracy 
z dużym przedsiębiorstwem budow-
lanym wznoszącym nowe osiedla 
mieszkaniowe. Mniejsze Spółdzielnie 
zaczęły się integrować i tak doszło 
do połączenia SM Kopalni „Michał” 

z Górniczą Spółdzielnią Mieszkanio-
wą w 1963 roku. W latach 70-tych Ko-
palnia „Siemianowice” wchłonęła też 
w swoje struktury Kopalnię „Michał”. 
Część najbardziej aktywnych spółdziel-
czych działaczy z Michałkowic przeszła 
do Siemianowic. Zaowocowało to dal-
szą dobrą współpracą, w wyniku której 
powstały pod koniec lat 60-tych kolejne 
budynki przy ul. Pocztowej. Budowało 
je przedsiębiorstwo budowlane działa-
jące w ramach struktury Kopalni „Sie-
mianowice”. – Pozyskanie mieszkania 
poprzez spółdzielnię mieszkaniową by-
ło w tamtych czasach chyba najprost-
szym sposobem. Spółdzielca co praw-
da musiał wpłacić wkład, ale jednocze-
śnie jego zakład pracy, w tym przypad-
ku kopalnia, udzielała mu bezzwrotnej 
pożyczki, jeżeli podpisywał umowę na 
kilkuletni okres pracy. Nie były to małe 
kwoty, gdyż pożyczka często opiewała 
na kwotę 15 tysięcy złotych, gdy śred-
nia pensja na kopalni wynosiła około 2 
tysiące złotych. Banki natomiast udzie-
lały kredytu na budowę domu na okres 
35 lub nawet 45 lat – dodaje.

Później Adam Górecki działał jesz-
cze w Radzie Osiedla „Michałkowice” 
i „Tuwima”. Pod koniec lat 70-tych ze 
względu na duże obowiązki zawodo-
we musiał zrezygnować z tej funkcji. 
Jednak zamiłowanie do działalności 
społecznej pozostało nadal. Obecnie 
prowadzi orkiestrę „Brass Band” przy 
Chorzowskim Centrum Kultury i akom-
paniuje w Zespole Pieśni i Tańca „Sie-
mianowice”. mig

Z kart historii Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Podejmowaliśmy odważne decyzje

Adam Górecki i budynek przy ul. Obrońców Warszawy 2

Od kilku miesięcy wracamy na łamach „MS” do tych najbardziej zna-
nych i mniej znanych kart z historii Siemianowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej. Wielu faktów z dziejów SSM nie trzeba nikomu przypomi-
nać, gdyż na stałe wpisały się również w historię naszego miasta.
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Gdy poszczególni laureaci podcho-
dzili do stolika z prezentami, najczę-
ściej nie wybierali najdroższych na-
gród, tylko sprzęt, który jest im najbar-
dziej potrzebny. Tak też postąpił pan 
Marcin Budzyński, który zdecydował 
się na wieżę stereo. - Wieża się nam 
przyda, lubimy z żoną słuchać muzyki 

i bardzo się cieszę, gdyż pierwszy raz 
w życiu coś wygrałem – dodał laureat.

Gdy emocje związane z losowaniem 
nagród opadły, nastąpiła okazja do 
spokojnego wypicia kawy i rozmowy 
na różne spółdzielcze tematy. Okaza-
ło się, że wszyscy laureaci od wielu lat 

mieszkają w zasobach SSM i dobrze 
znają swoje osiedle.

- Widać, że nasze osiedle się zmie-
nia. Duże wrażenie robią odnowione 
budynki. Jednak sporą bolączką jest 
niewystarczająca liczba miejsc par-
kingowych – zauważyła Beata Sylwis 
z osiedla „Młodych”.

 mig

Nagrody …ciąg dalszy ze str. 15
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Osiedlowe administracje wraz z na-
dejściem ciepłych dni przystąpiły do 
porządkowania osiedli. Dozorczy-

nie, wynajęte firmy porządkują zie-
leńce z opadłych jesienią liści i czysz-
czą trawniki z psich odchodów, których 
nadal sporo, pomimo apeli o sprząta-
nie po swoich czworonogach. 

Łaskawą dla prac zewnętrznych au-
rę na osiedlu „Tuwima” wykorzysta-
no nie tylko do typowych prac porząd-
kowych. Wcześniej niż zwykle posta-
rano się o naprawę i odremontowanie 
zniszczonych elementów na wszyst-
kich czterech placach zabaw na tym 
osiedlu. Część napraw wynika z te-
go, że niektóre urządzenia na sku-
tek ich eksploatacji się zużywają, a in-
ne niestety są związane z dokonywa-
ną, zwłaszcza przez młodzież, dewa-
stacją. Do największej ich ilości docho-
dzi na placu zabaw przy ul. Herma-
na Wróbla 6. Kiedy kilka lat temu go 
otwierano, było to pierwsze z prawdzi-
wego zdarzenia, spełniające wszystkie 
europejskie normy miejsce do zaba-
wy dla dzieci nie tylko w naszej Spół-
dzielni, ale i na terenie całego miasta. 
Obecnie, aby nie spotkał go los wielu 
innych „małpich gajów”, są potrzebne 
środki finansowe na konserwację i na-
prawę. Administracja osiedla „Tuwima” 
w ramach przeprowadzonych prac re-

nowacyjnych zamontowała nową ta-
blicę z regulaminem mówiącym o za-
sadach korzystania z placu. Niestety, 

dzieci i młodzież trzeba wychowywać 
nie tylko w domu i w szkole, stąd apel 
do wszystkich rodziców i opiekunów 
odwiedzających to miejsce, aby zdecy-
dowanie zwracali uwagę na niedozwo-

lone zachowania, nawet nie swojemu 
dziecku. Plac zabaw jest spółdzielczą, 
a więc i Waszą własnością.

Ponadto, na osiedlu „Tuwima” po-
jawiły się już pierwsze ekipy, które, 
pomimo kapryśnej aury, przystąpi-
ły do realizacji planu remontów na 
2008. W ostatnim okresie położono 
nowy chodnik z kostki brukowej przy 
ul. Leśnej 7, 7A i 7B wraz z wykona-
niem nowych schodów do budynku. 
Podobne prace przeprowadzono przy 
ul. Okrężnej 2 i 4. W ten sposób kon-
tynuuje się wieloletni plan wymiany na-

wierzchni dróg i chodników w tej czę-
ści osiedla.

W ramach poprawy estetyki i sta-
nu technicznego budynku Spółdziel-
nia dociepla budynek przy głównym 
wjeździe na ul. Wojciecha Korfante-
go, w którym znajduje się stacja wy-
mienników katowickiego Przedsiębior-

stwa Energetyki Cieplnej. Wykonanie 
docieplenia z pewnością wpłynie na 
poprawę estetyki w tej części osiedla. 
Obok stacji wymienników znajduje się 
też budynek katowickich wodociągów, 
który również nadawałby się już do re-
montu. Mamy nadzieję, że odnowienie 
obiektu wynajmowanego przez PEC 
przyspieszy podobną decyzję Rejono-
wego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Katowicach.

Niezależnie od warunków pogodo-
wych prowadzone są remonty we-
wnątrz budynków. Jeden z nich doty-
czy budynku przy ul. Wojciecha Kor-
fantego 9A, gdzie odnawiane jest wej-
ście do klatki schodowej poprzez poło-
żenie nowej posadzki oraz płytek cera-
micznych na ścianach.

Przy ul. W. Korfantego 9A i C bę-
dą też wymienione drzwi wejściowe do 
budynku, a w bloku nr 6 i 7 planowa-
ne jest malowanie całej klatki schodo-
wej. Wcześniej założono tam na koryta-
rzach nowe czujniki reagujące na ruch.

Od dawna oczekiwany ruch na-
stąpił przy ocieplaniu budynku przy 
ul. Komuny Paryskiej na osiedlu 
„Centrum”. Tam problemy wyko-
nawcy pokrzyżowały szyki. mig

R e m o n t y  o ż y w i ł y  o s i e d l a
Początek wiosny to pora roku, gdy osiedlowe ulice, chodniki i skwery 

nie wyglądają najlepiej. Chociaż tegoroczna zima nie przykryła ich 
zbytnio białym puchem, to wiosenne słońce sprawiło, że obecnie bardziej 
widać śmieci, psie odchody i inne zanieczyszczenia, jakie sobie sami fun-
dujemy tuż przy naszych domach.

Podziękowanie
Składam serdeczne wyrazy  

podziękowania dla Rady Osiedla
im. J. Tuwima, na czele z jej 

Przewodniczącym, za ogromne zaan-
gażowanie w pracę na rzecz osiedla, 

zainteresowanie i pomoc admini-
stracji, mające głęboki oddźwięk 
w codziennym życiu lokatorów.

Dorota Łącka
Kierownik ADM im. J. Tuwima

Zmienia wygląd stacja wymienników  
i będzie wizytówką os. „Tuwima”.

Pracom wewnątrz budynków  
kapryśna pogoda nie przeszkadza.
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Szanowny(a) zlomku2@...
9 marca wpłynął do redakcji Pa-

na, Pani mało sympatyczny, anonimo-
wy e-mail pod moim adresem, na któ-
ry odpowiedziałem, prosząc o podanie 
danych i otrzymałem zwrotnie kolejny, 
także niepodpisany. Zgodnie z przyję-
tą od lat zasadą, iż anonimy wędrują 
do kosza – tam powędrowały przesła-
ne listy. Informuję jednak, że redakcja 
podjęła pewne czynności, bo Internet 
wbrew pozorom nie jest anonimowy.

Z poważaniem Piotr Sowisło

Awaria
Wszystkich P.T. Czytelników, któ-

rzy w dniach 10-11 marca przesłali do 
„MS” jakieś elektroniczne listy infor-
mujemy, że w związku z awarią sprzę-
tu wiadomości nie zostały zachowa-
ne, więc odpowiedzi nie będzie.

Przepraszamy – redakcja „MS”

Jeżdżą na skróty 
– niszcząc zieleń!

- Wspólnie z żoną zagospodarowali-
śmy teren znajdujący się przed budyn-
kiem przy ul. gen. Karola Świerczew-
skiego 48, gdzie założyliśmy ogró-
dek przydomowy. Niestety, od jakie-
goś czasu miejsce to stało się nie-
oficjalnie drogą osiedlową, którą do-
jeżdżają do swojego budynku lokato-
rzy z ul. Tadeusza Kościuszki 2. W ten 
sposób niszczą zieleń, a dodatkowo 
stanowią zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa mieszkańców. W związku z tym 

prosimy o zamontowanie przez Spół-
dzielnię słupków, które uniemożliwia-
łyby przejazd w tym rejonie. Ponad-
to, przydałoby się więcej patroli Poli-

cji i Straży Miejskiej – zauważa lokator 
z osiedla „Centrum”

B. D. (Imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Administracja osie-

dla „Centrum” potwierdza, że część 
mieszkańców z ul. Tadeusza Ko-
ściuszki wykorzystuje ten nielegal-
ny skrót, by dojechać do swojej po-
sesji, pomimo, że są tam już słup-
ki blokujące wjazd. Aby całkowicie 
uniemożliwić przejazd, osiedlowa 
administracja zamontuje w najbliż-
szym czasie dodatkowe barierki. Po-
nadto, podzielamy pogląd, że zarów-
no w tym rejonie, jak również w wie-
lu innych miejscach potrzeba więcej 
patroli Policji i Straży Miejskiej.

Czy Spółdzielnia 
będzie budować?

- Czy Spółdzielnia ma jakieś plany 
związane z budową nowych budyn-
ków mieszkalnych na najbliższy rok? 
Niestety w gazecie „MS” nie udało się 
znaleźć żadnej informacji na ten temat, 
a słyszałem o inwestycjach mieszka-
niowych na os. „Tuwima”. Kiedy i w ja-
ki sposób będzie można się coś wię-

cej dowiedzieć? – pyta mieszkaniec 
os. im. Juliana Tuwima.

K. M. (Imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Obowiązująca no-

welizacja ustawy z 14 czerwca 
2007 r. o spółdzielniach mieszkanio-
wych w praktyce uniemożliwia SSM 
budowę nowych mieszkań na do-
tychczasowych zasadach. Chodzi tu 
o sposób finansowania inwestycji 
realizowanej w całości ze środków 
przyszłych właścicieli. Ustawa nakła-
da bowiem przy dotychczasowym fi-
nansowaniu budownictwa mieszka-
niowego obowiązek ustanowienia 
dla wszystkich właścicieli mieszkań 
prawa odrębnej własności i obowiąz-
kowe powołanie wspólnoty mieszka-
niowej. Takie działanie, naszym zda-
niem, ewidentnie narusza interes 
członków Spółdzielni i byłoby dzia-
łaniem na szkodę SSM. Jedyna moż-
liwość kontynuowania inwestycji 
mieszkaniowych to budowa na zasa-
dach lokatorskiego prawa do loka-
lu i realizacji budownictwa z kredytu 
bankowego zabezpieczonego nowo 
realizowanymi budynkami. SSM pro-
wadzi w tej sprawie rozmowy z ban-
kiem PKO BP, aby uzyskać tego ty-
pu kredyt. Po jego przyznaniu Spół-
dzielnia jeszcze w tym roku planu-
je rozpocząć budowę domu miesz-
kalnego przy ul. Władysława Łokiet-
ka na osiedlu „Węzłowiec”, a w la-
tach następnych realizację czterech 

ciąg dalszy na str. 22

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

Co jakiś czas na adres e-mailowy redakcji „MS” wpły-
wają anonimowe listy z różnego rodzaju zarzutami, 

a bywa i inwektywami pod adresem innych osób lub 
redakcji. Listy te, od czasu do czasu, 
weryfikujemy, bo być może jest w nich 
jakieś ziarnko prawdy. Niestety, zwy-
kle okazuje się, że jest inaczej, więc 
kolejny już raz informujemy, że anonimami zajmować 
się nie będziemy i wrzucamy je do kosza.

Martwi nas opaczne pojmowanie pojęcia wolności sło-
wa w konsekwencji sprowadzające się do nieskrępowane-
go stawiania zarzutów, obrzucania błotem czy insynuacjami 
przeróżnych ludzi: od będących gdzieś tam na świeczniku 
w hierarchii społecznej, po gospodarza domu czy nawet są-
siada, sąsiadkę, bo się czymś w danej chwili narazili.

Martwi brak odpowiedzialności za słowo.
SZANOWNI P.T. CZYTELNICY, ISTOTĄ TEJ RUBRYKI, O CZYM WIE-

LOKROTNIE PISALIŚMY, JEST OTWARTOŚĆ NA ZAGADNIENIA BARDZIEJ 
OGÓLNEJ NATURY, DOTYCZĄCE NAS WSZYSTKICH WRAZ Z MOŻLI-
WOŚCIĄ SWOBODNEGO WYRAŻANIA OPINII I ZGŁASZANIA PROBLE-

MÓW, Z JAKIMI BORYKAMY SIĘ W MIEJSCU ZAMIESZKANIA – CHO-
CIAŻ W TYM PRZYPADKU NAJPROŚCIEJ SPRAWĘ PRZEKAZAĆ BEZPO-
ŚREDNIO SWOJEJ ADMINISTRACJI. JEDNOCZEŚNIE, NASZYM PODSTA-

WOWYM ZAŁOŻENIEM JEST, BY NA PORUSZONE 
SPRAWY UDZIELAĆ NATYCHMIASTOWYCH I TO 
JAK NAJBARDZIEJ WYCZERPUJĄCYCH WYJA-
ŚNIEŃ. Prosimy nie stawiać nas przed dy-

lematem – publikować dany list czy nie - bo ktoś nie ma od-
wagi podać swego nazwiska nawet do wiadomości redakcji, 
a następnie opowiada, że jego interwencja była tak celna, że 
jej nie wydrukowano, bo...: Ja im napisałem, że hej!

INFORMUJEMY, ŻE RYGORYSTYCZNIE PRZESTRZEGAĆ BĘDZIEMY 
ZASADY PODAWANIA DANYCH PRZYNAJMNIEJ DO WIADOMOŚCI RE-
DAKCJI. INFORMACJA TAKA, JEŻELI KTOŚ NIE ŻYCZY SOBIE, BY JE-
GO: IMIĘ, NAZWISKO, ADRES POJAWIŁY SIĘ NA ŁAMACH, WINNA BYĆ 
POD KAŻDYM NADESŁANYM DO „MS” E-MAILEM, LISTEM TRADYCYJ-
NYM. POWINNA TEŻ BYĆ WYRAŹNIE WYPOWIEDZIANA W ROZMOWIE 
TELEFONICZNEJ Z PEŁNIĄCYM DYŻUR DZIENNIKARZEM. 

NIE WSTYDŹMY SIĘ JEDNAK SWOICH PERSONALIÓW!
REDAKCJA „MS”

Anonimom  
NIE!!!
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budynków pięciokondygnacyjnych 
w rejonie ul. Hermana Wróbla. mig

Policyjny telefon 
zaufania 

032-228-53-84
Zatelefonowała do nas jedna z miesz-

kanek osiedla „Chemik” i pytała o po-
licyjny telefon zaufania. Pani narzeka-
ła, że telefonując na podany w „MS” 
numer, łączy się z automatyczną se-
kretarką – miała do redakcji pretensje, 
że publikujemy zły numer. Pojawiło się 
więc pytanie, na jakiej zasadzie dzia-
ła telefon zaufania, czy non stop jest 
na automacie zgłoszeniowym, a jeże-
li nie, to w jakich godzinach jest auto-
mat, a w jakich nie. Przydatne byłoby 
dookreślenie, co dzieje się z nagra-
nymi informacjami od mieszkańców, 
tzn., jaki jest ich dalszy los. 

p. B. ul. Walerego Wróblewskiego
Nadkomisarz Izabela Rom, oficer 

prasowy KMP w Siemianowicach Śl.:
W Komendzie Miejskiej Policji 

w Siemianowicach Śląskich funkcjo-
nuje Policyjny Telefon Pomocy Ro-
dzinie o numerze 032-228-53-84. Te-
lefon ten w głównej mierze jest na-
stawiony na nagrywanie wiadomo-
ści dzwoniących osób potrzebują-
cych pomocy. Następnie wiadomo-
ści te są odsłuchiwane przez funk-
cjonariuszy Prewencji, którzy od-
dzwaniają do danej osoby bądź 
przekazują przedstawiony problem 
osobie, która danymi sprawami 
się zajmuje. Nie mamy możliwości 
stworzenia telefonu zaufania, któ-
ry miałby 24 godzinną obsługę po-
licjantów. Zapewniam, iż każdy pro-
blem, który został lub zostanie po-
ruszony przez osoby dzwoniące na 
ten numer telefonu zostanie właści-
wie załatwiony.

Czy jesteśmy karani 
za czystość?

Witam!
Przeglądając plan robót remontowo-

-konserwacyjnych na kolejny rok na 
próżno szukam informacji o:

- wymianie drzwi wejściowych do bu-
dynku.

Budynek przy ul. Hermana Wró-
bla 9 jest jedynym czteropiętrowym 
blokiem na Wróbla i Korfantego ze 
starymi drzwiami wejściowymi, niewy-
mienionymi oknami na klatce scho-
dowej i w piwnicach. Budynek od mo-

mentu ocieplenia (kilka lat temu) nie 
został ponownie pomalowany.

Wewnątrz jest czysto i schludnie. 
Czy to rzutuje, że nas się regularnie 
pomija w planach remontowych??? 
Chcę zaznaczyć, że już kilka razy 

w ubiegłych latach występowaliśmy 
z prośbą o wyszlifowanie schodów 
z zaprawy istniejącej od czasu odda-
nia budynku do zamieszkania, czyli 
27 lat temu. Mam nadzieję, że prośby 
zostaną spełnione.

Piszę we własnym imieniu, ale przy-
puszczam, że jestem wyrazicielką 
wszystkich mieszkańców budynku.

Z poważaniem
Mieszkanka, Wróbla 9 – moje dane 

wyłącznie do informacji Spółdzielni.
PS Z okazji Świąt Wielkanocnych 

życzę wiele radości i zdrowia.
ZARZĄD SSM: W budynkach przy 

ulicach Wojciecha Korfantego i Her-
mana Wróbla większość drzwi wej-
ściowych została wymieniona. Ak-
tualnie do wymiany pozostały jesz-
cze drzwi w domach: W. Korfante-
go 1, 2, 4, 10 oraz H. Wróbla 8 i 9. 
W bieżącym roku już wymieniono 
drzwi do klatek schodowych w bu-
dynku przy ul. W. Korfantego 9a, c, 
a jeszcze zostaną wymienione przy 
W. Korfantego 1. Stolarka drzwiowa 
w pozostałych budynkach będzie 
poddawana wymianie sukcesywnie 
w latach następnych.

W planie zabezpieczania specjal-
nymi środkami penetrującymi i kon-
serwującymi elewacje w budynkach 
docieplonych i pokrytych okładzi-
nami z płyt acekolowych przewi-
dziane jest w br. malowanie tych 
powierzchni przy ul. H. Wróbla 8, 9. 
Roboty te powinny zostać przepro-
wadzone w III kwartale.

Stwierdzone nierówności podłoża 
na wysokości I piętra w klatce scho-
dowej „B” w Pani bloku zostaną ze-
szlifowane jeszcze w kwietniu br.

Zapomniane garaże 
przy ul. Przyjaźni

Droga redakcjo!
Od początku istnienia Waszej ga-

zetki czytam ją od przysłowiowej de-
ski do deski i uważam, że jest to naj-
lepsze, co mogła zrobić Spółdzielnia, 

wydając to pismo. Uważam, że jest 
to najlepszy kontakt ze spółdzielca-
mi. Niestety, jeszcze nigdy nie spotka-
łam się z informacją na temat remon-
tów garaży należących do Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Je-
dynie mówi się o malowaniu elewacji 
i to bardzo rzadko.

A co z drogami przy garażach? Mó-
wiąc o tym problemie, mam na myśli 
garaże przy ul. Przyjaźni, bo te mnie 
interesują. Wielokrotnie pisaliśmy do 
SSM w sprawie naprawy drogi pomię-
dzy garażami, niestety, jak grochem 
o ścianę. Płacimy regularnie opłaty i to 
niemałe. Idąc do garażu, można poła-
mać nogi, nie mówiąc, co się dzieje 
po deszczu. SSM nic nie robi, co jest 
związane z garażami. Dachy i rynny 
są naprawiane we własnym zakresie, 
drzwi również, to może SSM zainte-
resuje się drogą, o którą prosimy tyle 
lat. W chwili obecnej są prowadzone 
prace drogowe przy garażach i sprzęt 
ciężki używa tej drogi do zawracania 
i dodatkowo dewastuje. Urząd Miasta, 
który prowadzi tę inwestycję na pewno 
trochę poprawi przy wyjeździe, ale to 
nie załatwia dalszego problemu.

Drugą sprawą jest czystość przy ga-
rażach. Codziennie przed rozpoczę-
ciem lekcji, młodzież urządza sobie 
pomiędzy garażami punkt schadzek. 
Nie trzeba mieć większej wyobraź-
ni, co pozostaje po młodzieży palą-
cej i pijącej piwo. My również to musi-
my sprzątać. Do tej pory, a jest to już 
13 lat, nie widziałam tam sprzątaczki. 
Prawdopodobną odpowiedź już znam, 
że nie ma pieniędzy na drogę i sprzą-
taczkę, ale pisząc do Was, mam ma-
łą iskierkę nadziei, że może Wy coś 
pomożecie, bo my również jesteśmy 
Członkami Spółdzielni i coś nam przez 
tyle lat Spółdzielnia może zrobić.
Pozdrawiam – Małgorzata Malicka,

ul. Przyjaźni 24
ZARZĄD SSM: W rejonie uli-

cy Przyjaźni prowadzone są obec-
nie długo oczekiwane prace związa-
ne z wymianą kanalizacji i w związ-
ku z tym użytkownicy garaży, a tak-
że pozostali mieszkańcy, muszą li-
czyć się z uciążliwościami nor-
malnego funkcjonowania, z który-
mi należy się po prostu pogodzić. 
Po zakończeniu prowadzonych ro-
bót firma wykonująca prace ziem-
ne doprowadzi do stanu pierwotne-
go nawierzchnię naruszonych dróg 

ciąg dalszy na str. 23

ciąg dalszy ze str. 20

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW
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Elektroniczna poczta umożliwia błyskawiczne przesy-
łanie wiadomości nawet na drugi koniec świata i to 

przez 24 godziny na dobę i w każdym dniu tygodnia. Tym 
samym, zdecydowanie ułatwia kontaktowanie się z innymi 
osobami, instytucjami. E-mail tak już wrósł w nasze życie, 
że trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie bez niego.

Od dłuższego już czasu mamy możliwość korzystania 
z tego środka łączności z właściwymi dla naszego miejsca 
zamieszkania osiedlowymi administracjami, a za ich po-
średnictwem i z Radami Osiedla. Na podane adresy można 
przesyłać pytania, spostrzeżenia i uwagi o bieżących spra-
wach związanych z funkcjonowaniem osiedla. Mimo tej no-
wej możliwości, w znacznym stopniu uniezależniającej nas 
od godzin urzędowania, życzymy wszystkim jak najmniej-
szej ilości wysyłanych e-maili, co świadczyć będzie o braku 
drażniących nas drobnych problemów skutecznie potrafią-
cych uprzykrzyć życie.

Mamy nadzieję, że przesyłane tą drogą listy wolne bę-
dą od – przepraszamy za wyrażenie – chamstwa pano-

szącego się w internecie, i że opatrzone będą podpisa-
mi nadawcy, bo anonimy powędrują do kosza.

Dodajmy jeszcze, że nie wszystko załatwimy e-mailem 
i czasami będziemy musieli pofatygować się per pedes do 
siedziby swojej administracji.

Administracja os. „Bańgów”
bangow@ssm.siemianowice.com

Administracja os. „Centrum”
centrum@ssm.siemianowice.com

Administracja os. „Chemik”
chemik@ssm.siemianowice.com

Administracja os. „Michałkowice”
michalkowice@ssm.siemianowice.com

Administracja os. „Młodych”
mlodych@ssm.siemianowice.com

Administracja os. im. J. Tuwima
tuwim@ssm.siemianowice.com

Administracja os. „Węzłowiec”
wezlowiec@ssm.siemianowice.com      pes

E-mailem do administracji
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Pamiętając o Barbarze Blidzie
Niedługo minie rok od śmierci Barbary Blidy. Wkrótce też zacznie prace sejmowa komisja śledcza mająca zbadać 

okoliczności jej tragicznej śmierci. Należy mieć nadzieję, iż prace tej komisji przyczynią się do rzetelnego wyjaśnie-
nia wszystkich okoliczności sprawy, która znalazła swój smutny finał 25 kwietnia 2007 r.

Zbliżająca się rocznica śmierci Pani Barbary Blidy skłania mnie ku refleksji o wszystkim, co Jej dotyczyło, powodu-
je, że ja – prosty robotniczy syn ziemi śląskiej, ręką niewprawną do pisania podobnych tekstów piszę te kilka zdań.

Niezależnie od wielkiej polityki, w kręgach której się obra-
cała Barbara Blida, nigdy nie zapomniała o miejscu, z które-
go pochodzi, o ludziach, którzy miesz-
kają w jej rodzinnej ziemi. Można róż-
nie oceniać jej działalność polityczną, 
każdy ma swój punkt widzenia doty-
czący polityki, niemniej nie można nie 
doceniać tego, co robiła jako „zwykły” 
człowiek z dobroci serca i pewnie też 
z powodu wychowania, które wynio-
sła z domu.

Nie wszyscy wiedzą, a jest to warte 
przypomnienia, że Barbara Blida naj-
biedniejszym dzieciom z siemianowickich szkół przed świę-
tami darowała kosze z żywnością. Fundowała też najbied-
niejszym zeszyty, tornistry, kredki czy inne przybory szkol-
ne. Wspierała również kościoły – organizowała fundusze na 
remonty, na budowę dzwonnic. W kręgu jej zainteresowa-
nia i działalności leżała też pomoc przemysłowi śląskiemu, 
dającemu zatrudnienie wielu mieszkańcom naszego regio-
nu. Wspierała Wojskowe Zakłady Mechaniczne w Siemia-

nowicach Śląskich podczas przetargu na produkcję trans-
portera opancerzonego Rosomak, starała się ratować gór-

nictwo.
Mając na względzie jej działalność 

oraz osobiste przymioty charakteru, 
Stowarzyszenie Siemianowickie Towa-
rzystwo Tenisowe postanowiło nadać 
jej imię hali tenisowej położonej w Sie-
mianowicach. Powyższa decyzja po-
dyktowana była również faktem, iż Bar-
bara Blida w dużej mierze przyczyniła 
się do wybudowania tej hali. 

Chęć uhonorowania jednej z bar-
dziej znakomitych obywatelek naszego miasta nie ograni-
cza się tylko do nadania jej imienia hali tenisowej, ale To-
warzystwo planuje również odsłonięcie pamiątkowej tablicy 
z brązu autorstwa Jacka Kicińskiego, co będzie sposobem 
na okazanie szacunku. Tablica planowo ma być odsłonięta 
w pierwszą rocznicę śmierci – 25 kwietnia 2008 r.

Towarzystwo Tenisowe zaangażowało własne środki 
w ufundowanie tablicy.

Na to trzeba jednak pieniędzy. Więc apeluję do Was, Siemianowiczanie, i do wszystkich Ślązaków – grosz do gro-
sza i na rocznicę jej śmierci tablica zawiśnie.

Idzie o drobne datki. Idzie o to, by pochodziły od wielu ludzi. Idzie o to, by zamanifestować poparcie śląskiej dzioł-
chy przez „hanysów” i mieszkańców Śląska. Podam numer specjalnego konta Siemianowickiego Towarzystwa Te-
nisowego:

„Tablica Pamiątkowa”
Nr 86 1050 1357 1000 0023 2613 8449

Siemianowickie Towarzystwo Tenisowe
Aleja Młodych 22

41-106 Siemianowice Śląskie.
Romuald Duda

i chodników, co już można zauwa-
żyć, gdyż prace wykonywane są eta-
pami.

Odnosząc się do Pani uwag za-
wartych w e-mailu do redakcji „MS”, 
a dotyczących remontów garaży, in-
formujemy, że do obowiązków Spół-
dzielni w ramach wnoszonych przez 
użytkowników opłat należy wykony-
wanie wszystkich niezbędnych i ko-
niecznych do przeprowadzenia re-
nowacji, m.in. takich elementów 
konstrukcyjnych, jak:

- pokrycie dachowe,
- rynny i rury spustowe (w tym ich 

wymiana),
- elewacje, w tym zewnętrzna stro-

na bramy garażowej.
Z kolei do obowiązków użytkow-

nika należą prace konserwacyjne 
wspomnianych elementów i drobne 
naprawy.

W sytuacji, gdy - zdaniem użyt-
kownika - zachodzi konieczność 

przeprowadzenia remontu, należy 
w administracji właściwej dla lokali-
zacji garaży złożyć stosowny wnio-
sek w celu potwierdzenia przez ADM 
potrzeby ich wykonania i zaplano-
wania niezbędnych stosownych 
środków w planach remontowych 
osiedla. Co do wykonania drogi ma-

newrowej między garażami, a tak-
że drogi dojazdowej, w SSM przyję-
to zasadę wykonywania takich prac 
pod warunkiem częściowego pokry-
cia kosztów tych robót przez użyt-
kowników garaży w wysokości 50% 
niezbędnych nakładów finanso-
wych. Możliwe jest zatem wykona-
nie drogi dojazdowej, jeżeli na sfi-
nansowanie tej części wyrażą zgodę 
wszyscy „garażowicze”.

Sprawy utrzymania porządku i czy-
stości w tym rejonie nie były do-
tychczas zgłaszane w administra-
cji osiedla „Michałkowice” i jak do-
tąd nie zanotowano żadnych uwag 
pod adresem wykonującego te pra-
ce dozorcy. Przyjmujemy Pani sy-
gnał i administracja zwiększy inten-
sywność kontroli w tym rejonie.

Dziękujemy także za pozytywną 
ocenę „MS”.

Roznoszenie zawiadomień
Pan Witold Daszkiewicz: E-ma-

il z 27. 03. otrzymaliśmy w chwili za-
mykania gazety (strony z pytaniami 
mieszkańców i odpowiedziami Zarzą-
du zostały już domknięte),więc poru-
szony przez Pana problem, jako pil-
ny, przekazaliśmy niezwłocznie Zarzą-
dowi SSM. Nie wiemy, czego dotyczą 
pozostałe kwestie poruszone w e-ma-
ilu. Odpowiedzi na łamach „MS” już nie 
będzie. Redakcja „MS”
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Czas na nowalijki
- surówki:
z rzodkiewek

2 pęczki rzodkiewek, pęczek kopru 
lub szczypiorku, sól, cukier, kwas cy-
trynowy, pół szklanki śmietany.

Młode jędrne rzodkiewki (razem ze 
środkowymi zielonymi liśćmi) pokroić 
w talarki. Posypać koprem lub szczy-
piorkiem. Polać śmietaną wymieszaną 
z przyprawami. Surówkę z rzodkiewek 
można łączyć z młodą cebulą, rzeżu-
chą ogrodową, zielonymi sałatami, se-
rem twarogowym lub podpuszczko-
wym, jajkami.

ze szczypiorku
20 dkg szczypiorku, 10 dkg rzodkie-

wek, 4 dkg koncentratu pomidorowe-
go, 15 dkg sosu majonezowego, kope-
rek, sól, pieprz, cukier do smaku.

Szczypiorek dokładnie umyć, osą-
czyć, pokrajać. Rzodkiewkę oczyścić, 
opłukać, pokrajać w półplasterki, po-
łączyć z koncentratem pomidorowym, 
majonezem, posiekanym koperkiem 
i szczypiorkiem, doprawić do smaku.

z rzeżuchy
10 dkg młodej rzeżuchy (najlepiej wy-

siać samemu na wacie lub ligninie i po 
kilku dniach zebrać), 1/2 łyżki oliwy lub 
oleju, sok cytrynowy, 3 łyżki umytej 
i drobno posiekanej naci pietruszki ze 
szczypiorkiem, sól, pieprz. Gałązki rze-
żuchy umyć, osuszyć. Olej lub oliwę wy-
mieszać z 3 łyżkami soku cytrynowego, 
przyprawić solą i pieprzem do smaku. 
Obsuszone listki rzeżuchy drobno po-
siekać, wymieszać z zaprawą i posie-
kaną pietruszką ze szczypiorkiem. Po-
dawać do potraw z mięsa i ryb.

i... witaminowe szaleństwo
Główka zielonej sałaty, 3 pomido-

ry, cebula, 2 marchewki, czarne oliw-
ki, 1/2 selera z łodygami i liśćmi, natka 
pietruszki, sos winegret. Sałatę umyć. 
Z pomidorów zdjąć skórkę i pokroić je 
w ósemki. Cebulę pokroić. Marchewkę 
i seler zetrzeć na tarce. Łodygi selera 
pokroić w krążki. Składniki wymieszać, 
dodać oliwki. Sałatkę można skropić 
sosem winegret (z torebki) lub przyrzą-
dzonym samodzielnie z łyżeczki oliwy 
z sokiem z cytryny, solą, pieprzem.

Szczypiorek dekoracyjny
Szczypiorek pokroić na kawałki o dłu-

gości 8 cm. Rozciąć je od środka do 
końca kilkoma cięciami. Włożyć na 
chwilkę do gorącej wody a szczypiorek 
rozłoży się jak pędzel.

Jesteś bardzo mę-
ski, wesoły, pogod-
ny. Lubisz imprezy, 
biesiady i nie stro-

nisz od trunków. W życiu zazwyczaj 
osiągasz to, co sobie postanowiłeś. Ko-
biety spod tego znaku są bardzo samo-
dzielne, nie lubią się podporządkowy-
wać, nie wymagają opieki nad sobą.

Najbardziej cenisz 
sobie w życiu dwie 
wartości: posiada-
nie i bezpieczeń-

stwo. Nie jesteś szczególnie rozmow-
ny, wolisz odpoczywać w domu, niż 
zabawiać się z kompanami. Nie zno-
sisz zakupów, najbardziej cieszy Cię, 
gdy możesz oszczędzać.

Jesteś człowiekiem 
błyskotliwym i inte-
ligentnym. W towa-
rzystwie imponujesz 

wiedzą i oczytaniem, chociaż jest to 
u Ciebie dość powierzchowne, nie za-
dajesz sobie bowiem trudu, aby do-
kładnie zgłębić jakieś zagadnienie. 
Cierpisz na zmienność nastrojów.

Pod znakiem Raka 
rodzą się ludzie re-
fleksyjni i sentymen-
talni. Łatwo ulegają 

wzruszeniu, nie są obojętni wobec 
kłopotów innych ludzi. Lubią samot-
ność, cenią sobie spokój i poczucie 
stabilizacji. Kobiety spod tego znaku 
są łagodne i miłe w obcowaniu.

Każdy Lew ma w so-
bie coś królewskiego, 
choćby nawet zajmo-
wał podrzędne stano-

wisko. Lubi imponować, być podzi-
wianym. Pracuje na ogół tylko tyle, ile 
koniecznie musi. Lew jest prostolinij-
ny i ma do ludzi zaufanie, którego oni 
czasem nadużywają.

Pod znakiem Panny 
rodzą się ludzie bar-
dzo pracowici, kon-
kretni, dokładni, za-

sadniczy, lubiący czystość. Cechy te 
występują u nich już we wczesnej mło-
dości. Pilni, staranni uczniowie mają 
zazwyczaj słońce w znaku Panny.

Pod znakiem Wagi 
przychodzą na świat 
ludzie mądrzy, sym-
patyczni, mili i za-

zwyczaj ładni. Są w stosunku do oto-
czenia nastawieni pokojowo, ale każ-
dy problem rozważają, (ważą) pod 
różnymi względami sprawiedliwie.

Żywiołem Skorpiona 
jest walka i może być 
bardzo niebezpiecz-
ny, gdy czuje się za-

grożony. W zwalczaniu prawdziwych 
lub wymyślonych wrogów nie ma umia-
ru. Skorpiona cechuje wielka pracowi-
tość, nawet kosztem wypoczynku. 

Jeśli urodziłeś się 
pod tym znakiem, 
jesteś człowiekiem 
bardzo aktywnym 
i ruchliwym. Sta-

wiasz sobie wysokie cele i potrafisz je 
zrealizować. Lubisz zmiany, podróże, 
poznawanie nowych ludzi, szczegól-
nie nowych kobiet.

Pod tym znakiem ro-
dzą się najbardziej 
uparci ludzie. Je-
śli Koziorożec sobie 

coś postanowi na pewno prędzej czy 
później osiągnie swój cel. Ludzie spod 
tego znaku są konkretni, rzeczowi, 
myślą i postępują logicznie.

Cechą szczególną lu-
dzi spod znaku Ryb 
jest dwoistość natu-
ry. To, co podoba się 

dzisiaj, mogą odrzucić jutro. Trudno 
ich zrozumieć, wczuć się w ich sposób 
myślenia. A może i oni nie zawsze ro-
zumieją siebie?

Wielu poetów, twór-
ców, wynalazców ma 
słońce w znaku Wod-
nika. Są to ludzie uta-

lentowani, odznaczają się urodą i ory-
ginalnością. Wszechstronność, cieka-
we pomysły, wrażliwość na piękno – to 
cechy szczególne dla Wodnika.

Jaką  masz 
osobowość?

MOJA SPÓŁDZIELNIA 4/2008
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Zawiadomienie o na-

dejściu przesyłki; 8. Chór męski 
z Siemianowickiego Centrum Kultu-
ry; 9. Państwo mające identyczną fla-
gę, co... Siemianowice Śl.; 10. Jasz-
czurka tropikalna; 11. Tkanina z osno-
wą z jedwabiu poliestrowego; 12. Bry-
nica w naszym mieście; 13. Wyspy 
koralowe; 14. Człowiek piegowa-
ty; 16. Sknera, dusigrosz; 19. Złoty 
w herbie Siemianowic Śl.; 20. Bożysz-
cze; 21. Dawka; 22. Intrata, dochód; 
23. Praca retuszera; 28. Rodzaj kotła; 
31. Ogłaszany syreną; 32. Kres, schy-
łek; 33. Powściągliwość; 34. Tkanina 
na wsypy; 35. Paciorki; 36. Lewatywa; 
37. W środku ołówka.

PIONOWO: 1. Powieść Władysła-
wa Stanisława Reymonta; 2. Zakoń-
czenie utworu literackiego; 3. Ziółko; 
4. Po Śląsku: Włoch; 5. Niedopalony 
do końca kawałek świecy; 6. Zespół 
budynków z urządzeniami terenowy-
mi; 7. Uchwyt na dawnych bramach 
i drzwiach; 14. Zapaśnik konny biorą-
cy udział w walce byków; 15. Mate-
riał wybuchowy; 17. Mała, wąska uli-
ca; 18. Dawna miara długości rów-
na 1,0668 km; 24. Specjalista w dzie-
dzinie ekologii; 25. Osobliwość, rzad-
kość; 26. Masa skrobiowa do fermen-
tacji alkoholowej; 27. Kawaler w gwa-
rze śląskiej; 28. Uczucie przygnębie-
nia, zmartwienie; 29. Wykwit, śluzo-
wiec na butwiejących resztkach roślin-
nych; 30. Ssak morski z waleni.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 15 dadzą rozwią-

zanie krzyżówki, które prosimy prze-
syłać do 18 IV 2008 r. - na adres 
SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 z do-
piskiem Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” - krzyżówka nr 4/2008. Na-
grody za rozwiązaną krzyżówkę nr 
3/2008 z hasłem – Wesołego Al-
leluja, otrzymują: I nagroda – Te-
resa NIEZGODA, zam. ul. W. Wró-
blewskiego 39C; II nagroda – Mar-
ta MAGDZIORZ, zam. ul. Szarych 

Szeregów 4; III nagroda – Henryk  
PIETRUSZKA, zam. ul. Niepodległo-
ści 30. Zwycięzcom gratulujemy i za-
praszamy (z dowodem osobistym) do 
działu GZM po odbiór nagród. Na-
grodę główną, kolację dla 2 osób – 
ufundowała Restauracja „TELE CA-
TERING”, ul. gen. K. Świerczewskie-
go 31. Fundatorem pozostałych na-
gród jest Siemianowicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa.

  
Katechetka pyta Jasia:
- Jasiu, kiedy Adam i Ewa byli w raju?
- Jesienią.
- A dlaczego akurat jesienią? - pyta 
zdziwiona katechetka.
- Bo wtedy dojrzewają jabłka.

  
Tatusiu, jak byłeś mały, to też dosta-
wałeś od swojego taty lanie?

- No pewnie!
- A dziadek od swojego taty?
- Oczywiście!
- A pradziadek?
- Też! Ale dlaczego pytasz?
- Bo chciałbym się w końcu dowie-
dzieć, kto zaczął...

  
Zdenerwowany tata do Jasia:
- Dlaczego znowu dostałeś pałę z hi-
storii?
- Bo nie chciałem wyjść na skarżypy-
tę.
- Jak to?

- Bo pani mnie pytała, kto zabił Juliu-
sza Cezara.

  
Mały zajączek budzi się rano i idzie 
nad rzeczkę. Zaczyna się przeciągać 
po dobrze przespanej nocy i mówi:
- Oj, jak ja się wyśpię, to każdemu dam 
radę i nie boję się nikogo.
W tym samym momencie w lustrze 
rzeki dostrzega niedźwiedzia stojące-
go za nim i szybko dodaje:
- Ale jak się nie wyśpię, to straszne 
głupoty opowiadam.
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Przypominamy, że na adres: gzm@ssm.z.pl
można nadsyłać pocztą elektroniczną BEZPOŚREDNIE UWAGI, PROBLEMY

dotyczące działu GZM

Na początku kwietnia budzi się 
nie tylko natura, ale i miej-

scy ogrodnicy. To oni sprawiają, że 
nasze osiedla mieszkaniowe zamie-
niają się w oazę zieleni.

Ich praca powoduje, że wszyscy 
mieszkańcy łapią drugi oddech tak 

bardzo potrzebny w coraz szybciej ga-
lopującym świecie. To im chcemy pod-
powiedzieć, jak niewielki balkon czy te-
ren przed budynkiem zamienić w miej-
sce przyjazne dla ozdobnych roślin. 
Mamy też nadzieję, że dzięki kolejnej 
edycji Zielonego Konkursu grono tych, 
którzy kochają kwiaty, w naszej Spół-
dzielni się powiększy. Gdy uda nam 
się wykorzystać najbliższe tygodnie na 
prace związane z ukwieceniem balko-
nu czy pielęgnacją ogródka przydomo-
wego, w letnie upały będzie czekało 
nas wiele leniwych chwil spędzonych 
pod słonecznym parasolem.

Propozycji, jak z fantazją ukwiecić 
swój balkon, jest wiele. Wszystko zale-
ży od tego, w jakich kolorach najlepiej 
się czujemy lub czy jest on położony 
od słonecznej strony. Specjaliści uwa-
żają, że najbardziej pobudzają i do-
dają energii różowe kolory. Możemy 
się o to postarać, tworząc odpowied-
nią kompozycję z białych i różowych 
kwiatów. Można je uzupełnić o te rośli-

ny, które zakwitną później. One spra-
wią, że balkon aż do jesieni będzie za-
chwycał swoim wyglądem. Warto więc 
posadzić np. białe pelargonie i sur-
finie, niecierpki, biało-różowe fuk-
sje, a z roślin cebulowych mieczyki 
i ismenę o pachnących kwiatach. Je-

sienią przekwitłe rośliny można za-
stąpić wrzosami. Od kwietnia ozdobić 
nasz balkon mogą stokrotki, bratki, 
begonie, bo niestraszne im wiosenne 
chłody. Potrafią znieść nawet krótko-
trwałe przymrozki.

Póki co, marzec pokazał, że przy-
słowie go dotyczące – w marcu jak 
w garncu – nie wzięło się z powie-
trza i krótkotrwałe opady śniegu a na-
stępnie piękna słoneczna pogoda by-
ły na porządku dziennym. Tym sa-
mym, tegoroczna, oficjalnie już przy-
witana wiosna nie spieszy się ze swo-
im nadejściem. Warto jednak pamię-
tać, że zmiany pór roku następują co-
raz gwałtowniej i wkrótce możemy za-
cząć narzekać na wysokie tempera-
tury. Wówczas prawdziwe orzeźwie-
nie mogą nam dać kwitnące wokół nas 
wiosenne kwiaty. By tak się stało, po-
myśleć o nich należy już teraz.

Na razie ciekawy efekt w ogródkach 
przydomowych dają rośliny zimozielo-
ne, które nigdy nie tracą wszystkich liści 

i igieł jednocześnie. Są zielone nawet 
przez kilka lat. Ozdabiają one między 
innymi ogródek przydomowy znajdujący 
się przy ul. Władysława Jagiełły 39 na 
os. „Węzłowiec”. Zauważyliśmy w nim 
również pierwsze kwitnące krokusy.

Niezależnie od Konkursu dla miesz-
kańców o tereny zielone – co zrozu-
miałe samo przez się – dbają osiedlo-

we administracje. Na zdjęciu prezentu-
jemy zieleniący się już krzew śniegu-
liczka biała idealny na żywopłoty, ja-
kich nie brak na naszych osiedlach.

My, jak zwykle, czekamy na Pań-
stwa sygnały i zgłoszenia najładniej-
szych balkonów i ogródków przydo-
mowych.

P.T. Czytelnicy podzielcie się z na-
mi Waszymi obserwacjami dotyczący-
mi wyglądu terenów zielonych. Napi-
szemy o tym w „MS”, a najciekawsze 
miejsca sfotografujemy i zaprezentuje-
my osoby, dla których dbanie o kwiat-
ki stało się pasją zmieniającą zarazem 
wizerunek budynków, a słowu dom na-
dają właściwe znaczenie. Tym chętniej 
prezentujemy takich pasjonatów, gdyż 
od lat wiadomo, że celem konkursu nie 
jest zdobywanie nagród, lecz populary-
zacja zieleni w miejscu zamieszkania.

Mamy nadzieję, że w tegorocznym 
konkursie przybędzie nowych uczest-
ników, i że przyczyni się on jeszcze 
bardziej do poprawy wizerunku osiedli 
i zamieni je w oazy zieleni, a mieszkań-
cy będą mocniej troszczyli się o swoje, 
było nie było, wspólne mienie. Im wię-
cej będzie ukwieconych balkonów czy 
zadbanych ogródków przydomowych, 
tym milej będzie spacerować i wypo-
czywać. Dołóżmy wszyscy starań, by 
tak było zwłaszcza teraz, gdy przybywa 
budynków z odnowionymi i kolorowymi 
elewacjami w wyniku systematycznie 
prowadzonych na szeroką skalę przez 
SSM prac dociepleniowych. migs

Zielony Konkurs  Zielony Konkurs Zielony Konkurs

Cieszmy się kwiatami od wiosny do jesieni

Ogródek przy ul. Władysława Jagiełły 39 Zazieleniła się śnieguliczka biała na os „Węzłowiec”



Siemianowicka
Spółdzielnia  

Mieszkaniowa
41-106 Siemianowice Śl.

ul. Bohaterów Westerplatte 20
tel. 032-6091-400

poszukuje do pracy biurowej
osoby ze znajomością

spraw dotyczących rachuby
oraz rozliczeń płac

z Urzędem Skarbowym i ZUS.

Wymagane kilkuletnie doświadczenie
w tym względzie.

Podanie oraz CV 
należy składać

do 21. 04. 2008 r.
w siedzibie Zarządu SSM  

przy ul. Bohaterów Westerplatte 20  
pokój nr 2.
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