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Większość mieszkańców popiera po-
mysł sprzątania po psach. Ale wielu 
ten przykry obowiązek chętnie prze-
rzuciłoby na kogoś innego, choćby na 
służby porządkowe Spółdzielni. Pomi-
mo, że zaraz po wystąpieniu pierw-
szych roztopów, osiedlowe dozorczy-
nie ostro zabrały się do pracy, po-

sprzątanie całego terenu zajmie im 
jeszcze trochę czasu. W dodatku czę-
sto panująca wilgoć i chłód utrudnia 
pracę i wtedy nie sposób na przykład 
grabić zieleńców.

W tym roku wyjątkowo długo czekali-
śmy na upragnioną wiosnę. W między-
czasie topniejący śnieg odsłonił set-
ki śmieci zalegających na chodnikach 
i skwerach.

Fury piasku, psie odchody, pu-
ste butelki, zwierzęce kości – na 
takie „miny” można było natykać 
się co krok, spacerując po osie-
dlach. Inni, co „sprytniejsi” lo-
katorzy wykorzystali leżący długo 
śnieg, by pod nim ukryć gruz, jaki 

im pozostał po remoncie mieszka-
nia w okresie zimy.

Obowiązek jego wywiezienia zamiast 
na remontujących mieszkańców, nadal 
spada często na służby porządkowe 
Spółdzielni.

Apelujemy więc do wszystkich miesz-
kańców o włączenie się do akcji po-

rządków na osiedlach. Nawet najbar-
dziej wzorowo pracujące dozorczynie 
nie są w stanie przywrócić czystości, 
jeżeli w te prace nie zaangażują się 
wszyscy lokatorzy, którzy będą prze-
strzegać podstawowych zasad porząd-
kowych. Nasz apel kierujemy szcze-
gólnie do wszystkich właścicieli psów, 
aby wyprowadzając je na spacer, za-
bierali ze sobą torebkę oraz szufel-
kę i posprzątali po swoich czworonoż-
nych przyjaciołach.

Najprościej pomóc można
w bardzo łatwy sposób:
wystarczy nie śmiecić.

Wszystkie osiedlowe administracje 
obecnie bilansują koszty związane 
z minioną zimą.

Prowadzone są przeglądy budyn-
ków, które pozwalają określić straty, 
jakie wyrządziła ta pora roku. Podlicza 
się również środki finansowe wydane 
na odśnieżanie osiedli za pomocą spe-
cjalistycznego sprzętu.

W sumie w całej Spółdzielni
zima kosztowała

ponad 200 tysięcy złotych.
Oprócz mechanicznego odśnieżania 

trzeba w to wliczyć środki wydane na 
zakup piasku, sprzętu dla dozorczyń, 

nadgodziny dla osób, które pracowa-
ły w dni wolne od pracy. Jednak prace 
związane z odśnieżaniem to nie kom-
fort, a konieczność związana z bezpie-
czeństwem mieszkańców, gdyż nie-
trudno sobie wyobrazić, jakie mogłyby 
być konsekwencje poruszania się po 
zasypanych chodnikach lub drogach.
Podsumowując – tegoroczna zima

co prawda nie była długa,
ale bardzo intensywna,

co w okresach gwałtownych opadów 
śniegu stanowiło poważne utrudnienie 
w prawidłowym administrowaniu osie-

dlami. Jednak nie było czasu na zbyt 
długie refleksje, gdyż tegoroczny plan 
remontowy jest tak napięty, że skoro 
tylko pozwoliła na to aura, przystąpio-
no do pierwszych robót.

Osiedle „Centrum”
Z pierwszych wyliczeń finanso-

wych na os. „Centrum” wynika, że 
ostatnie miesiące pochłonęły z osie-
dlowego budżetu około 20 tysięcy 
złotych. Takie były koszty związane 
z odśnieżaniem oraz usuwaniem so-
pli i nawisów śnieżnych. Administracja 
na trzech budynkach musiała też usu-
nąć śnieg z dachu, gdyż dochodziło 
do zalewana mieszkań. Na szczęście 
obyło się bez poważniejszych awarii. 
Pierwsze dni wiosny poświęcono tu-
taj na porządkowanie terenu, sadze-
nie krzewów w brakujących miejscach 
i dodatkowe prace związane z zaziele-
nianiem skwerów. Po Świętach Wiel-
kanocnych ADM „Centrum” przystąpi 
do naprawy dróg osiedlowych i ubyt-
ków w jezdniach powstałych w wyniku 
zimy. Ponadto, już wkrótce ruszą dwa 
duże remonty parkingów i placów, na 
które czekają od dawna mieszkańcy 
z ul. Komuny Paryskiej 1 i 6.

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

P o m i ę d z y  z i m ą  a  w i o s n ą

Początek wiosny to pora roku, gdy osiedlowe ulice, chodniki i skwe-
ry nie wyglądają najlepiej. Śnieg dopiero co „puścił”, odsłaniając na-
gromadzone podczas zimy śmieci, psie odchody i inne zanieczysz-

czenia. Osiedlowe trawniki zamiast zamieniać się w wiosenny ogród, przy-
pominają jedno wielkie śmietnisko. Przykre to, smutne i przerażające, że 
sami sobie fundujemy wysypisko śmieci pod oknami.

ul. Stawowa 6 ul. Władysława Jagiełły 3

ciąg dalszy na str. 22
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POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - TEL. 032 228-57-78
DYŻURUJE: w dni robocze - od 15.00 do 22.00; w dni wolne - od 8.00 do 22.00

Rada Osiedla Bańgów
zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w organizacji

Festynu Osiedlowego, który odbędzie się
6 czerwca 2009 r.

SZCZEGÓLNIE GORĄCO ZAPRASZAMY HANDLOWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

DO WYSTAWIENIA I SPRZEDAŻY SWOICH PRODUKTÓW ORAZ DO ZAPEWNIENIA

OPRAWY OSIEDLOWEGO SPOTKANIA MIESZKAŃCÓW.
Szczegółowe informacje, uzyskać można

w administracji osiedla „Bańgów”
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Obradowała Rada Nadzorcza SSM  Obradowała Rada Nadzorcza SSM

Regulamin, lustracja, Osiedlowe Zebrania Członków
- Przede wszystkim chcę Państwu pogratulować – mówił Marek Grabowski, lustrator Regionalnego Związku Rewizyjne-

go Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach – Chcę pogratulować wyników i kondycji Spółdzielni. Śmiało mogę stwier-
dzić, że jesteście wręcz wzorcową spółdzielnią i inne mogą się od Was uczyć.

Te zdania padły z ust lustratora na 
dzień dobry podczas jego wystąpienia 
podsumowującego przeprowadzoną 
lustrację pełną Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej za lata 2005-
-2008 i przekazane władzom 
Spółdzielni na posiedzeniu 
Rady Nadzorczej SSM odby-
tym 30 marca br.

- Macie wyniki superpozy-
tywne – kontynuował lustrator 
– i nie mam żadnych uwag. 
Nawet wnioski polustracyjne 
trudno nazwać wnioskami, bo 
są to raczej spostrzeżenia, 
propozycje dotyczące drobia-
zgów niż konkretne uwagi, 
zalecenia. Ta ocena tym bar-
dziej ma swoje znaczenie, bo 
spółdzielniom przyszło dzia-
łać w warunkach permanent-
nie zmieniającego się prawa 
i świetnie sobie z tym radzi-
cie. Jesteście też jedną z nie-
licznych spółdzielni zajmują-
cą się budowaniem mieszkań, 
realizującą inwestycje, czyli trzymają-
cą się istoty spółdzielczości mieszka-
niowej – budowania mieszkań. Wasza 
sytuacja finansowa jest bardzo dobra 
i nie ma zagrożenia dla funkcjonowa-
nia Spółdzielni.

Dalej Marek Grabowski podkreślił, 
że Siemianowice Śl. są miastem, któ-
re wyróżniają się spółdzielczymi bu-
dynkami, a nawiązując do finansów, 
dodał, że SSM i jej służby dobrze so-
bie radzi z dłużnikami. Lustrator za-
znaczył, że przed spółdzielniami ko-
lejne wyzwanie, tj. rozliczanie kosztów 
i przychodów nieruchomości. Zadanie 
jest niezwykle trudne, bo niesprecyzo-
wana jest interpretacja. Kończąc swe 
wystąpienie, lustrator jeszcze raz pod-
kreślił, iż SSM może być wzorem. 
Mówca bardzo wysoko ocenił służby 
SSM i podziękował im za współpracę 
w toku kontroli, za błyskawiczne udo-
stępnianie dokumentów, za pełny pro-
fesjonalizm w działaniu.

Za tak pozytywną ocenę podziękował 
Wiesław Jaźwiec, przewodniczący Ra-
dy Nadzorczej. Podziękował także lu-
stratorowi za jego wnikliwą kontrolę.

Regulamin porządku domowego
Bezpośrednio po wysłuchaniu opinii 

lustratora Rada Nadzorcza przystąpi-

ła do omówienia i przyjęcia „Regula-
minu porządku domowego” Odnosząc 
się do przedłożonego projektu, pod-
kreślano, że wielu mieszkańców za 
sprawą miesięcznika „Moja Spółdziel-

nia”, który zachęcał do współuczest-
nictwa w tworzeniu Regulaminu, na-
desłało pocztą elektroniczną, tradycyj-
ną swoje uwagi do konkretnych punk-
tów, ba, zaproponowało konkretne za-
pisy poszczególnych ustępów. Sło-
wem, konsultacja projektu spotkała 
się z szerokim oddźwiękiem zamiesz-
kałych, chcących by ten dokument 
spełnił ich oczekiwania. Projekt był 
też przedmiotem obrad Rad Osiedli. 
Wszystkie propozycje, wnioski i uwa-
gi zostały dokładnie przeanalizowa-
ne przez specjalnie powołany zespół, 
a na podstawie niektórych wprowa-
dzono poprawki. Na koniec projektem 
zajęły się Komisje Rady Nadzorczej. 
Odnosząc się do przedłożonego doku-
mentu, Zbigniew Rogoż, przewodni-
czący Komisji GZM stwierdził, że opi-
nia Komisji jest pozytywna, ale propo-
nuje zastanowić się nad punktem my-
cie samochodów i wykreślić za miej-
scami do tego przeznaczonymi wyraz 
„myjnia”, by nie sugerowało to, że ro-
bi się komuś reklamę. Jednocześnie 
w tym punkcie postulowano uzupeł-
nienie go o zapis „zakaz mycia obo-
wiązuje w garażach i przy garażach”. 
Obydwie poprawki wywołały ożywio-
ną dyskusję, bo tłumaczono, że wska-

zanie myjni nie jest reklamą, lecz do-
określeniem miejsca, gdzie można au-
to umyć, a zapis o garażach nie musi 
być wprowadzany, bo jest to przecież 
teren osiedla. W efekcie w § 15 pkt 6 

pozostawiono wyraz „myjnia” 
i uzupełniono o wpis: (w tym 
wewnątrz zespołów i bok-
sów garażowych), gdyż wie-
lu użytkowników nie kojarzy, 
iż garaże są położone na te-
renie osiedla, bo to są dla 
nich po prostu garaże. Z ko-
lei Janusz Łach zaznaczył, 
by administracje korzystały 
z uprawnień zawartych w § 3 
pkt 4 i zaproponował jego wy-
tłuszczenie. Natomiast Jan 
Matyszok wnosił o wpisanie 
do regulaminu punktu o za-
kazie prowadzenia prac na-
ruszających ściany czy inne 
elementy konstrukcyjne do-
mów. Jak wyjaśniono, takie 
zapisy są w innym Regula-
minie Siemianowickiej Spół-

dzielni Mieszkaniowej i w omawianym 
byłyby powieleniem.

Konkurs ofert, harmonogram
W kolejnym punkcie porządku ob-

rad RN zapoznała ze sprawozda-
niem Komisji Przetargowej SSM z roz-
strzygnięcia „Konkursu ofert” na ro-
boty remontowo-budowlane, a następ-
nie ustaliła harmonogram uczestnic-
twa Członków Rady Nadzorczej w po-
siedzeniach Rad Osiedlowych. W wy-
kazie ujęto członków RN, którzy będą 
uczestniczyć w posiedzeniach nazwij-
my umownie: nie swoich Rad.

OZM i WZM
Rada Nadzorcza ustaliła także tego-

roczny terminarz Osiedlowych Zebrań 
Mieszkańców i Walnego Zgromadze-
nia. Zebrania zaplanowano w terminie 
od 18 do 22 maja, zaś Walne Zgroma-
dzenie od 22 do 26 czerwca br.

Dłużnicy
Ostatnim punktem obrad były rozmo-

wy z zadłużonymi. Na posiedzenie RN 
zaproszono 6 zadłużonych – przybyło 4 
– o łącznej kwocie należności na dzień 
wezwania 35.368 zł. Rada po wysłu-
chaniu przybyłych odstąpiła od wyklu-
czenia 4 członków, a w 2 przypadkach 
podjęła uchwały o wykluczeniu.

Piotr Sowisło

UCHWAŁA NR 10/2009
z dnia 30 marca 2009 r.

Rady Nadzorczej  
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w sprawie : uchwalenia „Regulaminu Porządku  
Domowego” Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Działając w oparciu o §24 ust. 2. pkt. 9. Statutu SSM 
Rada Nadzorcza  

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

UCHWALA

1. „Regulamin Porządku Domowego”
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w brzmieniu przedstawionym w załączniku

do niniejszej uchwały.
2. Regulamin obowiązuje z dniem podania

do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w gazecie
„Moja Spółdzielnia”.

RADA NADZORCZA
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Podczas badania uprawniony lustra-
tor Regionalnego Związku Rewizyjnego 
Spółdzielczości Mieszkaniowej w Kato-
wicach weryfikuje dokładnie dokumen-
tację w oparciu o przygotowaną instruk-
cję. Całość badania ujęta jest w proto-
kole polustracyjnym, który w przypadku 
SSM liczy prawie 150 stron. Zaintere-
sowanych przeglądnięciem dokumentu 
zawierającego szczegółowe sprawoz-
danie i najeżonego tabelkami i cyframi 
informujemy, że jest do wglądu w dzia-
le organizacji Spółdzielni. Protokół za-
wiera siedem działów podzielonych na 
kilka kategorii np:

I. Informacje wstępne
- Podmiot lustracji.
II. Realizacja wniosków polustra-

cyjnych z działalności Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sie-
mianowicach, w latach 2002-2004.

III. Proces zarządzania w ujęciu 
podmiotowym i przedmiotowym.

Organizacja Spółdzielni:
- podstawy prawne i wewnętrzny 

system normatywny działalności Spół-
dzielni,

- organizacja wewnętrzna – struktura 
służb etatowych Spółdzielni,

- zatrudnienie i sprawy pracownicze,

- zagadnienia członkowskie i dyspo-
zycja lokalami.

Planowanie:
- kierunki rozwoju – program działal-

ności gospodarczej Spółdzielni.
IV. Organizacja i funkcjonowanie 

organów Spółdzielni:
- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd,
- Zebrania Grup Członkowskich,
- Rady Osiedli.
V. Zarządzanie nieruchomościami
Część ogólna.
Techniczna obsługa nieruchomości.
Obsługa spółdzielni w zakresie usług 

komunalnych:
- prawidłowość rozliczania kosztów 

i ustalania opłat z tyt. dostawy zimnej 
i ciepłej wody, usług kanalizacyjnych 
oraz dostawy energii cieplnej dla po-
trzeb ogrzewania lokali.

Działalność ekonomiczno-finansowa 
Spółdzielni:

- organizacja pionu ekonomiczno-fi-
nansowego,

- gospodarka finansowa Spółdzielni,
- rachunkowość,
- gospodarka kasowa,
- system finansowania i rozliczania 

nieruchomości,
- sprawozdanie finansowe,
- ubezpieczenia.
VI. Działalność inwestycyjna
VII. Ustalenia końcowe
Dla informacji podajemy niektóre 

z ocen końcowych:
- w sprawach członkowskich i dyspo-

zycji lokalami: nie stwierdzono uchy-
bień bądź nieprawidłowości w działaniu 
Spółdzielni pod kątem formalno-praw-
nym, decyzyjnym, rozliczeniowym i fi-
nansowym – w tym rozliczeń zobowią-
zań i należności z tytułu wkładów, kau-
cji, udziałów oraz innych zobowiązań,

- w zakresie przyjmowania, rozpatry-
wania wyjaśniania i załatwiania skarg 
i wniosków kierowanych przez człon-
ków do organów samorządowych SSM 
stwierdzono, iż sposób i terminowość 
ich rozpatrywania oraz tryb udzielania 
wyjaśnień był prawidłowy i nie zanoto-
wano uchybień i nieprawidłowości,

- w kwestiach organizacji i funkcjo-
nowania organów Spółdzielni stwier-
dzono, że ZPCz, WZCz, zwoływa-
no i przeprowadzano zgodnie z pra-
wem oraz ustaleniami Statutu SSM, 
a podejmowane decyzje i uchwa-
ły wynikały z uprawnień i kompeten-

Lustracja, lustracja i po lustracji
Od połowy grudnia 2008 r. do końca lutego br. Siemianowicka Spół-

dzielnia Mieszkaniowa została poddana, zgodnie z wymogami 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, lustracji pełnej swojej działalno-
ści. Lustracją objęto okres od 1 stycznia 2005 r. do 31. 12. 2008 r.

ciąg dalszy na str.  6
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cji przewidzianych dla tych organów,
- w zakresie zarządzania nieruchomo-

ściami w tym techniczną obsługą nieru-
chomości, obsługi Spółdzielni w zakre-
sie usług komunalnych, działalności 
ekonomiczno-finansowej, sprawozdań 
finansowych również nie stwierdzono 
żadnych nieprawidłowości, a działal-
ność była prowadzona zgodnie z prze-
pisami prawa i Statutu SSM,

Dokonując oceny Rady Nadzorczej 
i Zarządu SSM, kontrolujący stwier-
dził: działalność obydwu organów by-
ła prowadzona prawidłowo, zgodnie 
z zapisami prawa oraz postanowienia-
mi Statutu SSM, a decyzje i uchwały 
podejmowane były kolegialnie w opar-
ciu o sporządzane tematycznie w tym 
zakresie materiały, informacje, analizy 
oraz mieściły się w granicach kompe-
tencji i uprawnień RN i Zarządu

W przypadku działalności inwestycyj-
nej – była także poddana ocenie – kon-
trolujący stwierdza, że czynności spraw-
dzające nie wykazały żadnych uchybień 
i nieprawidłowości, a zadania inwesty-
cyjne realizowano zgodnie z zatwier-
dzonymi założeniami planów w tym za-
kresie. Lustrator zaleca jednak, aby 
zgodnie z przepisami prawa ta działal-
ność podlegała corocznej lustracji.

Niezależnie od tych kilku ocen Zbi-
gniew Durczok, prezes RZRSM w Ka-
towicach przesłał list polustracyjny – 
jego pierwszą stronę reprodukujemy. 
W liście, w kilkunastu punktach, przed-
stawił najważniejsze wyniki lustracji. 
Czytamy w nim, m.in.:

Lustracja wykazała, że:
- prawnymi podstawami działalności 

Spółdzielni, w badanym okresie były 
powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa, statut oraz wynikające z niego 
istotne postanowienia regulaminowe,

- postanowienia statutu, regulami-
nów i uchwał organów samorządo-
wych są merytorycznie poprawne, nie 

stwierdzono ich niezgodności z przepi-
sami obowiązującego prawa,

- struktura organizacyjna Spółdzielni 
w badanym okresie dostosowana by-
ła do prowadzonej przez Spółdzielnię 
działalności,

- dokumentacja członkowska i pra-
cownicza prowadzona była prawidłowo,

- analiza dokumentacji zebrań przed-
stawicieli członków, walnego zgroma-
dzenia zebrań grup członkowskich, ra-
dy nadzorczej i zarządu wykazała, że 
działalność ww. organów Spółdzielni, 
prowadzona była zgodnie z postano-
wieniami ustawowymi:

a) zwoływanie obrad poszczególnych 
organów odbywało się w trybie i termi-
nach określonych w statucie lub wyni-
kających z niego regulaminów,

b) organy rozpatrywały sprawy należą-
ce do ich zakresu działania i kompetencji,

c) materiały będące przedmiotem ob-
rad odzwierciedlały ich stan faktycz-
ny, pozwalały na dokonanie oceny za-
gadnień przez uprawniony do tego or-
gan oraz podjęcie stosownych wnio-
sków i decyzji,

d) protokoły obrad były kompletne, 
sporządzane w sposób właściwy i od-
zwierciedlający ich przebieg.

- w badanym okresie Spółdzielnia 
prowadziła działalność wynikającą 
z postanowień § 3 ust. 1 i 2 pkt 1-15 
oraz ust. 3 statutu Spółdzielni (z dn. 27. 
01. 2004 z późn. jego zm.), w zakresie 
„celu i przedmiotu” jej działalności.

- zawarte przez Spółdzielnię, umo-
wy o dostawy i usługi zabezpieczały jej 
interesy, umożliwiając optymalizację 
cen, stosowanie sankcji i kar umow-
nych w przypadkach niewłaściwego 
lub nieterminowego wykonania zleca-
nych usług na rzecz Spółdzielni.

- przestrzeganie przez organy samo-
rządowe Spółdzielni ustawowych i sta-
tutowych praw jej członków, w zakre-
sie badanej dokumentacji, nie budzi 
zastrzeżeń.

- prawidłowo i terminowo Spółdziel-
nia dokonywała rozliczeń z członkami 
z tytułu wkładów, udziałów, opłat i in-
nych rozliczeń finansowych (…),

- na bieżąco, w sposób właściwy, 
Spółdzielnia prowadzi „Książki obiek-
tów budowlanych”, wg wymogów usta-
wy „Prawo budowlane” (Dz. U. rr 89/94 
poz. 414 z późn. zm.).

- stan ekonomiczno-finansowy Spół-
dzielni należy uznać za prawidłowy (…),

Płynność płatnicza Spółdzielni nie 
budzi zastrzeżeń.

- księgi rachunkowe Spółdzielni prowa-
dzone były zgodnie z ustaleniami usta-
wy o rachunkowości z 1994 r. (Dz. U.
nr 76/2002 poz. 694 - tekst jedn. 
z późn. zm.) oraz przyjętymi w Spół-
dzielni, zasadami rachunkowości.

- majątek Spółdzielni został ubezpie-
czony od kradzieży z włamaniem i ra-
bunku, ognia oraz odpowiedzialności 
cywilnej z tyt. administrowania zaso-
bami mieszkaniowymi i innych zda-
rzeń losowych.

- działalność inwestycyjna (program 
inwestycyjny), Siemianowickiej SM, 
w okresie objętym badaniem lustracyj-
nym, oparta była o rozpoznane potrze-
by mieszkaniowe, realizowana w spo-
sób prawidłowy, zgodny z zatwierdzo-
nymi kierunkami oraz planem w bada-
nym zakresie (…),

W podsumowaniu szef RZRSM 
w Katowicach przedkłada kilka wnio-
sków: których realizacja winna przy-
czynić się do dalszego usprawnienia 
i udoskonalenia organizacji oraz dzia-
łalności Spółdzielni. Są to m.in.:

- Doprecyzować formę rozliczeń in-
dywidualnych z użytkownikami loka-
li z tyt. opłat za zużycie wody, ciepłej 
wody użytkowej oraz usług kanaliza-
cyjnych, w sposób zapewniający pełną 
ich „przejrzystość i czytelność” (…).

- Ostatecznie wdrożyć znowelizowa-
ne „zasady rozliczania kosztów i przy-
chodów z tytułu eksploatacji i utrzy-
mania zasobów zgodnie z postano-
wieniami art. 4 – 6 ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych – Dz. U. nr 4/01 
poz. 27 z późn. zm. (…),

- Kontynuować działania w zakresie 
windykacji należności Spółdzielni, z ty-
tułu opłat za eksploatację i utrzyma-
nie lokali w celu dalszej minimalizacji 
(zewidencjonowanych na koniec okre-
su objętego badaniem lustracyjnym 
-2008 r.), zaległości z ww. tytułu, w ści-
słej zależności z zadowalającymi wyni-
kami finansowymi gospodarki zasoba-
mi mieszkaniowymi Spółdzielni.

Stosownie do postanowień art. 93 § 4 
ustawy „Prawo spółdzielcze”, informa-
cję o wynikach lustracji należy przed-
stawić na najbliższym Walnym Zgro-
madzeniu Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siemianowicach ŚI.

Lustracja wykazała, że SSM prawidło-
wo prowadzi całość swojej działalności, 
że zastrzeżeń do jej funkcjonowania nie 
ma. Dobitnie podkreślił to lustrator Ma-
rek Grabowski podczas posiedzenia 
Rady Nadzorczej – czyt. str. 4 pes

Lustracja, lustracja i po lustracji
ciąg dalszy ze str. 5
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Poczytaj, zanim zaczniesz

Remont mieszkania – nie takie to proste

Rozstrzygnięto konkurs ofert

Tymczasem całość nie jest tak pro-
sta, bo na sporą ilość wykonywanych 
zwykle prac wymagane są zgłoszenia 
do nadzoru budowlanego lub 
nawet konieczne jest ubiega-
nie się o pozwolenia na budo-
wę. Przepisy są w tym przy-
padku jednoznaczne i takie 
wymagania stawiają zarów-
no właścicielom domków, jak 
i zamieszkałym w budynkach 
wielorodzinnych.

Zanim zdecydujemy się
na remont, warto 

sprawdzić,
czy zmiany, jakich zamie-

rzamy dokonać w mieszkaniu 
lub domku nie wymagają od-
powiednich pozwoleń czy ze-
zwoleń.

Zbigniew Lekston, prezes Zarządu 
mówił nam, że zgodnie z Regulaminem 
w sprawie obowiązków spółdzielni oraz 
obowiązków członków spółdzielni i po-
zostałych użytkowników lokali w zakre-
sie eksploatacji , remontów i ich roz-
liczeń użytkownikowi lokalu – czytaj 
par. 2 ust. 2 – nie wolno dokonywać 
jakichkolwiek przeróbek zmieniających 
funkcjonalno-użytkowy układ lokalu. Co 
oznacza, że mamy zakaz samowol-
nego wyburzania, murowania lub sta-
wiania jakichkolwiek ścianek, likwidacji 
lub wykonania nowych otworów okien-
nych, drzwiowych itp. W przypadku pla-

nowania takich robót należy bezwzględ-
nie wcześniej wystosować do Zarządu 
SSM wniosek zawierający przynajmniej 

szkic stanu istniejącego i planowanych 
zmian. Uprawniony, zatrudniony w SSM 
inspektor nadzoru dokona oceny,

czy planowane roboty są
możliwe do wykonania

w świetle obowiązującego Prawa bu-
dowlanego i czy nienaruszone zosta-
ną elementy konstrukcyjne budynku. 
W takiej sytuacji niezbędnym jest wy-
konanie projektu przez uprawnione-
go specjalistę w zakresie konstrukcji 
budowlanych i uzyskanie niezbędnych 
zezwoleń nadzoru budowlanego.

Odrębnym zagadnieniem są ewen-
tualne prace wykonywane przez nas 

przy instalacjach gazowych, elektrycz-
nych, centralnego ogrzewania. Zdzi-
wienie budzi konieczność opracowa-

nia – każdorazowo – projek-
tu budowlanego przeróbki in-
stalacji gazowej. Wymiana kil-
ku rurek, przesunięcie o pa-
ręnaście centymetrów kuch-
ni gazowej i mam mieć pro-
jekt? Ano tak, a dodatkowo 
prace winny być wykonane 
przez specjalistów z upraw-
nieniami.
Generalnie, najlepiej zaraz

i na zawsze, przyswoić 
sobie myśl,

iż wszelkie prace 
specjalistyczne

muszą być zgłoszone
w administracji, 

wykonywane przez osoby 
z uprawnieniami

i zakończone stosownym
protokołem odbioru.

Zapewne po przeczytaniu tego materia-
łu sporo z nas się żachnie i stwierdzi, że 
mało co nam wolno we własnym miesz-
kaniu. No, cóż można i taki wniosek wy-
snuć, chociaż pamiętać należy, że celem 
tych przepisów jest m.in. zapewnienie 
nam, naszym rodzinom i sąsiadom:
- bezpiecznego zamieszkania,
- korzystania z mediów bez zakłóceń,
- utrzymania jednolitego wyglądu, 

a więc i estetyki budynków. pes

W skład Komisji weszło:
- 2 pracowników Spółdzielni,
- 2 członków Rady Nadzorczej wydele-

gowanych przez RN,
- 7 członków Rad Osiedli.

Zakres konkursu obejmował nastę-
pujące rodzaje robót:
- docieplenia w systemie lekko-mo-

krym,
- zabezpieczenie elewacji z płyt azbe-

stowo-cementowych,
- wykonanie i montaż drzwi z zastoso-

waniem profili aluminiowych,
- dekarskie,
- dostawę i wymianę okien na klatkach 

schodowych,
- roboty drogowe i chodnikowe,

- roboty malarskie,
- roboty ślusarskie,
- roboty ogólnobudowlane,
- roboty elektryczne (remonty oświetle-

nia zewnętrznego, pomiary instala-
cji elektrycznej i odgromowej, drob-
ne roboty remontowo-konserwacyj-
ne, konserwacja wentylacji mecha-
nicznej),

- roboty instalacyjne (wod.-kan.-gaz, 
c.o.),

- konserwacje terenów zielonych,
- konserwacje domofonów,
- ocenę stanu technicznego instala-

cji gazowej oraz przewodów komi-
nowych,

- roboty alpinistyczne.

Komisja rozpatrzyła 120 ofert, z czego 
20 zostało odrzuconych ze względu na 
niespełnienie wymogów specyfikacji.

Z tego samego tytułu nie rozstrzy-
gnięto konkursu na wymianę okien.

Do wykonania robót remontowo-bu-
dowlanych zakwalifikowano 35 firm.

Chociaż przedświąteczny czas zapewne wolny jest od większych remontów, to w same święta mamy nieco wię-
cej czasu, więc na spokojnie możemy zapoznać się z obowiązującymi zasadami ich wykonywania. Przyzwy-

czailiśmy się bowiem, że remonty w mieszkaniu robimy i już.

Planując remont, pytaj 
– będziesz w zgodzie z przepisami

Trzy dni pod rząd – od 24 do 26. lutego br. – spotykała się Komisja Przetar-
gowa powołana zarządzeniem Prezesa Zarządu SSM. Jej zadaniem było roz-

strzygnięcie konkursu ofert na roboty remontowo-budowlane na rok 2009/2010.
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Osiedle „CHEMIK”
Data odczytu Budynek
18. 05. 2009 r. Alfreda Zgrzebnioka 25; 27-29
19. 05. 2009 r. Alfreda Zgrzebnioka 31-33; 35-37
20. 05. 2009 r. Alfreda Zgrzebnioka 39-41; 43
21. 05. 2009 r. Alfreda Zgrzebnioka 45; 47
22. 05. 2009 r. Alfreda Zgrzebnioka 51
23. 05. 2009 r. Alfreda Zgrzebnioka 52
25. 05. 2009 r. Alfreda Zgrzebnioka 38-40
08. 06. 2009 r. Niepodległości 58
09. 06. 2009 r. Walerego Wróblewskiego 39-41
10. 06. 2009 r. Walerego Wróblewskiego 51-53
15. 06. 2009 r. W. Wróblewskiego 61A, B, C, D; 63A-F
16. 06. 2009 r. Walerego Wróblewskiego 63G, H, I
17. 06. 2009 r. Niepodległości 64A, B, C; 66A, B
18. 06. 2009 r. Niepodległości 66C-I

Osiedle „CENTRUM”
Data odczytu Budynek
18. 05. 2009 r. Karola Świerczewskiego 46
19. 05. 2009 r. Karola Świerczewskiego 48
20. 05. 2009 r. Karola Świerczewskiego 50

Osiedle „WĘZŁOWIEC”
Data odczytu Budynek
08. 06. 2009 r. Władysława Jagiełły 31
09. 06. 2009 r. Władysława Jagiełły 33
10. 06. 2009 r. Władysława Jagiełły 35
15. 06. 2009 r. Władysława Jagiełły 37
16. 06. 2009 r. Władysława Jagiełły 39
17. 06. 2009 r. Władysława Jagiełły 41

Osiedle im. Juliana TUWIMA
Data odczytu Budynek
26. 05. 2009 r. Wojciecha Korfantego 3
27. 05. 2009 r. Wojciecha Korfantego 6; 7
28. 05. 2009 r. Wojciecha Korfantego 14; 15
29. 05. 2009 r. Wojciecha Korfantego 17
30. 05. 2009 r. Wojciecha Korfantego 10A, B
01. 06. 2009 r. Wojciecha Korfantego 10C; 16
08. 06. 2009 r. Leśna 13; 15
09. 06. 2009 r. Okrężna 1, 2
10. 06. 2009 r. Okrężna 3; 4
15. 06. 2009 r. Okrężna 5; 6
16. 06. 2009 r. Okrężna 7; 8
17. 06. 2009 r. Okrężna 13; 15

Osiedle „MICHAŁKOWICE”
Data odczytu Budynek

18. 05. 2009 r.
Marii Dąbrowskiej 1;  

Obrońców Warszawy 1
19. 05. 2009 r. Obrońców Warszawy 2, 9
20. 05. 2009 r. Walentego Fojkisa 3, 5

21. 05. 2009 r.
L. Kruczkowskiego 4, 6, 8; Przyjaźni 48-50; 

Władysława Sikorskiego 1;
22. 05.2009 r. Przyjaźni 18-22; Kościelna 34
23. 05. 2009 r. Przyjaźni 52
25. 05. 2009 r. Kościelna 34; Przyjaźni 38-42

26. 05. 2009 r.
Kościelna 36, 36A, 36B;  

Przyjaźni 34-36
27. 05. 2009 r. Kościelna 36C, D, E, F; Przyjaźni 24-26
28. 05. 2009 r. Przyjaźni 44-46
29. 05. 2009 r. Przyjaźni 8-10

W „MS” 3/2009 str. 4 pisaliśmy: „Zarząd 
SSM w celu uniknięcia wysokich indywi-
dualnych dopłat za centralne ogrzewa-
nie rozważa konieczność wprowadzenia 
zmiany ustalonych zaliczek (ich podwyższenia) lub przedłu-
żenia płatności, tzw. zimowej zaliczki za ciepło o jeden mie-
siąc, tj. do 31 maja br. Ostateczne decyzje zostaną podję-
te w marcu po przeanalizowaniu całości ponoszonych kosz-
tów zakupu ciepła z miesiąca lutego”

Tyle cytat. Marzec minął i czas na przedstawienie anali-
zy dokonanej zgodnie z zapowiedzią. Wynika z niej jed-
noznacznie, że na przestrzeni stycznia i lutego br. do 
ogrzewania mieszkań zużyliśmy 81 tys. 607 GJ energii 
cieplnej, tj. o 10,4% więcej niż w analogicznym okresie 
2008 roku. Z całkowitą pewnością można już stwierdzić, że 
tegoroczna zima była o wiele chłodniejsza niż poprzednia 
i tym samym stała się kosztowniejsza.

Z tym faktem wiążą się odpowiednio wyższe rachunki, ja-
kie SSM otrzymała od dostawców ciepła. Na wysokość ra-
chunków dodatkowo wpływ miały zmiany cen wprowadza-
ne przez wytwórców ciepła, tj. w przypadku zasobów SSM: 

Elektrociepłownię „Katowice”, Elektrocie-
płownię „Chorzów”, Ciepłownię „Siemia-
nowice” a także przez dostawcę ciepła, tj. 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Kato-

wice. Szerzej o zmianach informowaliśmy także w marcu.
Zarząd SSM analizując koszty zużytego ciepła do potrzeb 

c.o., z przykrością stwierdza, że wzrost wyniósł średnio 
15,02%. Jest to znaczna różnica i znacznie też przekracza 
wysokość ustalonych zaliczek wnoszonych indywidualnie 
przez każdego w miesięcznych opłatach za mieszkanie.

Mając te wnioski na względzie – powiedziano nam – Za-
rząd SSM zmuszony jest skierować do Rady Nadzorczej 
wniosek, aby stawki opłaty zimowej za c.o. przedłużyć o mie-
siąc i opłatę letnią wprowadzić dopiero od 1 czerwca br.

Przedłużenie opłaty zimowej za zużyte ciepło pozwo-
li znacznie złagodzić skutki rocznego indywidualnego rozli-
czenia i zmniejszyć ewentualne niedopłaty.

Podobne rozwiązanie było już stosowane w latach po-
przednich, gdy z prowadzonych na bieżąco analiz kosztów 
ponoszonych za zużyte ciepło wynikało, że zaliczki general-
nie okażą się niewystarczające. pes

Poniżej prezentujemy harmonogram odczytów po-
dzielników kosztów ogrzewania. Odczyty wykonywane 
będą tylko w godzinach popołudniowych, początek ok. 
1600. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na ogło-
szeniach w gablotkach i na drzwiach wejściowych do bu-
dynku. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Re-

gulaminem rozliczeń c.o. przewidziano jeden termin od-
czytu podstawowy oraz jeden dodatkowy. Po tym czasie 
nie będą organizowane żadne inne terminy dla osób, które 
nie udostępniły mieszkań w obydwu wyznaczonych datach. 
Również reklamacje dotyczące rozliczenia ryczałtowego 
z powodu nieobecności lokatora nie będą uwzględniane.

Ciepło 
zaliczki cd.

ZACHOWAJ HARMONOGRAM Czas na odczyty ZACHOWAJ HARMONOGRAM
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Na Pocztowej nadal grasuje mi-
łośnik dewastowania drzwi. 

Nie będziemy liczyć, ile ma ich już 
na swoim koncie. Po prostu dopisu-
jemy kolejne. Tym razem nasz nie-
lubidrzwiczek dobierał się do nich 
przy Pocztowej 15b.

Co prawda mocno ich nie uszkodził 
(patrz zdjęcie), ale zapewne następ-
nym razem da radę. Co tam sobie bę-
dzie żałował, jak reszta daje przyzwo-
lenie. A później jest płacz: Mamy nie-
sprawne drzwi!!! A może nielubidrzwi-
czek jest zwolennikiem funkcjonowa-
nia przy otwartej kurtynie? Ciekawe tyl-
ko, czy swoje drzwi od mieszkania po-
zostawia otwarte na oścież. Czekamy 
na jego odpowiedź, a gwarantujemy peł-
ną dyskrecję. Żądni jesteśmy tylko wie-
dzy: Masz Pan w domu drzwi? i czy są 
otwarte non stop? Drzwi stały się także 
obiektem szczególnego zainteresowania 
na Bańgowie. Poczytajmy sami, ile i co 
zniszczono na tym bardzo ładnym osie-
dlu, a przy okazji zerknijmy do sąsiadów 
i pomyślmy tylko: za każdą z tych pozycji 
kryją się pieniądze. Bogaci jesteśmy i co 
nam tam kryzys. Z nami on niestrasz-
ny, bo my napędzimy koniunkturę. Szko-
da tylko, że w tak bezsensowny sposób.

„BAŃGÓW”
- ul. Władysława St. Reymonta 54 – 

porysowano gwoździem drzwi wej-
ściowe, parter w „grafikach”;

- ul. Wł. St. Reymonta 38 – wyrwano 
samozamykacz;

- ul. Wł. St. Reymonta 40, 44 – wy-
rwano zawiasy w drzwiach wejścio-
wych;

- ul. Wł. St. Reymonta 69A, 75, 89, 38 
– popisano elewację;

- ul. Marii Skłodowskiej-Curie 21, 
Wł. St. Reymonta 16, 40 – wybito 
szyby w drzwiach wejściowych.

„CENTRUM
- ul. Brzozowa 12, Piaskowa 8 – po-

mazano wejścia do budynku;
- ul. Komuny Paryskiej 3, Powstań-

ców 54C – wybito szyby w drzwiach 
wejściowych.

„MŁODYCH”
- ul. Szarych Szeregów 2 – skra-

dziono kratkę (wycieraczkę) w pierw-

szym ganku za drzwiami wejścio-
wymi;

- ul. Szarych Szeregów 2 III A, IV 
– skradziono okno na klatce scho-
dowej.

„TUWIMA”
- ul. Wojciecha Korfantego 4A – zde-

wastowano zamek do piwnicy;
- ul. W. Korfantego 9A – zniszczono 

skrzynkę na reklamy, zdewastowa-
no drzwi do piwnicy;

- ul. Hermana Wróbla 4A – wyrwano 
skrzynkę na reklamy;

- ul. H. Wróbla 6C – wywrócono 
skrzynkę na piasek;

- ul. H. Wróbla 6D – graffiti na ele-
wacji;

- ul. H. Wróbla 7 – zdewastowano 
drzwi do piwnicy;

- ul. Okrężna 6 – zdewastowano za-
mek i drzwi wejściowe.

„WĘZŁOWIEC”
- ul. Władysława Jagiełły 15 – napisy 

na lokalu użytkowym;
- ul. Wł. Jagiełły 27A – zniszczono 

skrzynkę na reklamy, wybito szybę 
w drzwiach wejściowych;

- ul. Wł. Jagiełły 41B – podpalono 
reklamy w skrzynce. Efekt - nowa 
skrzynka.

- ul. Jana Polaczka – popisano drzwi 
garażowe,

- ul. Wł. Łokietka – skradziono 12 szt. 
kratek wentylacyjnych z wolnostoją-
cych garaży. Ani chybi ktoś się bu-
duje na potęgę. Piotr Sowisło

Jeżeli nie zwrócimy uwagi 
na nasze mienie, 

to wandalom nic się nie oprze

Dodatek mieszkaniowy przysługu-
je osobom, których średni miesięcz-
ny DOCHÓD BRUTTO (z podatkiem) 
na jednego członka gospodarstwa do-
mowego w okresie 3 miesięcy po-
przedzających datę złożenia wniosku 
o przyznanie świadczenia nie prze-
kracza 175% kwoty najniższej eme-
rytury (od 1. 03. 2009 r. – 675,10 zł)  
i wynosi:
- 1181,42 zł w gospodarstwie jed-

noosobowym, a w gospodarstwie 
wieloosobowym 843,87 zł.
Dochód będący podstawą do przy-

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

Przypominamy, że kwota brutto 
to kwota bez składki: - emerytalnej, 
- rentowej, - chorobowej.

Dodatek przyznawany jest na nor-
matywną 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 wię-
cej osób.

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

Dodatek przyznawany jest na 
wniosek Członka Spółdzielni przez 
Prezydenta Miasta Siemianowice Śl. 
w drodze decyzji administracyjnej, 
a wypłacany wyłącznie Spółdzielni.

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.

WAŻNE!!! Jeżeli okaże się, że doda-
tek przyznano na podstawie niepraw-

dziwych danych, to osoba go pobiera-
jąca będzie musiała zwrócić pobrane 
kwoty w podwójnej wysokości.

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

Referacie Dodatków
Mieszkaniowych UM

ul. Michałkowicka 105
w Siemianowicach Śl.

Tam składamy poprawnie wypeł-
nione wnioski.  pes

Od 1 marca br. zmiana dochodu: 1181,42 zł w gospodarstwie 
jednoosobowym i 843,87 zł w gospodarstwie wieloosobowym

Masz problemy – nie zwlekaj 
– pamiętaj o dodatku

Uwaga!!!!
Dewastują!!!



10 MOJA SPÓŁDZIELNIA 4/2009

Pan Józef Durlak
Mimo dwukrotnego pytania e-mailo-

wego o dookreślenie, czy przesłany 
list ma być wykorzystany na łamach 
„MS”, bo adresowany był imiennie do 
Jacka Guzego, prezydenta miasta 
i Zbigniewa Lekstona, prezesa Za-
rządu SSM, a nie było w nim dopisku 
„do publikacji” czy też wzmianki, że list 
ma charakter otwarty, nie otrzymali-
śmy od Pana odpowiedzi. W związku 
z powyższym potraktowaliśmy e-mail 
jako list do wymienionych osób i został 
on przekazany. Ponieważ poruszo-
ne przez Pana kwestie dotyczą stricte 
spraw zależnych od miasta, czekamy 
na odpowiedź z Urzędu Miasta.

Na Jagiełły 37
czas na parking

O pilnej potrzebie budowy nowego 
parkingu dla samochodów osobowych 
w rejonie ulicy Wł. Jagiełły 37 informu-
je nas jedna z mieszkanek tego bu-
dynku. Czytelniczka zauważa, że co-
raz trudniej zaparkować w tej okolicy. 
Lokatorzy do tej pory częściowo ko-
rzystali z miejsc postojowych na dro-
dze dojazdowej do domków jednoro-
dzinnych znajdujących się w pobliżu. 
Niestety, od kilku tygodni droga ta jest 
niedostępna dla mieszkańców z bu-
dynku przy ul. W. Jagiełły 37, co jesz-
cze bardziej komplikuje sytuację par-
kowania w tej okolicy. Mieszkanka os. 
„Węzłowiec” zwraca uwagę na niewy-
korzystane zupełnie boisko przy tym 
budynku, które obecnie stało się jedy-
nie miejscem do wyprowadzania psów 
z pobliskich domów. Proponuje zmie-
nić jego przeznaczenie i przekształcić 
ten teren docelowo pod nowy parking.

A. J. – imię i nazwisko do wiad. red.
ZARZĄD SSM: Problem niewy-

starczającej liczby miejsc parkingo-
wych występuje na terenie wszyst-

kich osiedli mieszkaniowych, nie 
tylko przy ul. Władysława Jagiełły 
37. Aby rozwiązać tę sytuację, Ra-
da i Administracja os. „Węzłowiec” 

jeszcze w bieżącym roku zleci wyty-
czenie dodatkowych miejsc posto-
jowych w rejonie ul. Jagiełły 37, na 
miejscu, w którym kiedyś było bo-
isko sportowe. Teren ten w przy-
szłym roku zostanie zagospodaro-
wany i utwardzony. Ponadto, dla 
złagodzenia problemu parkowania 
w tym rejonie Zarząd SSM jeszcze 
w bieżącym roku rozpoczyna budo-
wę pierwszego etapu kompleksu ga-
rażowego w ilości 27 sztuk przezna-
czonych dla mieszkańców ul. Jagieł-
ły, a drugi etap tego przedsięwzię-
cia przewiduje się wykonać w 2010 
roku. Nowe garaże będą znajdywać 
się po północnej stronie ul. Wł. Ja-
giełły w pobliżu wymiennikowni cie-
pła. Liczymy na to, że podjęte dzia-
łania przyczynią się do rozwiązania 
problemu.

Konserwatorzy z „Tuwima”
- Chciałam na łamach „Mojej Spół-

dzielni” pochwalić konserwatorów, któ-
rzy przez cztery dni, łącznie z dniami 
wolnymi w weekend, usuwali awarię wo-
dy w moim mieszkaniu. Mimo, że usu-
wanie awarii trwało kilka dni, widać było, 
że robili wszystko, co było w ich mocy – 
mówi lokatorka z ul. Okrężnej 5.

D. S. – imię i nazwisko do wiad. red.
ZARZĄD SSM: Usuwanie takich 

awarii należy do obowiązków pra-
cowników administracji. Niemniej 
miło nam odnotować Pani podzięko-
wanie, które przekazujemy pracow-
nikom ADM „Tuwima”.

Kiedy nas przekształcą?
Na redakcyjny dyżur zgłosił się 

mieszkaniec z ul. Niepodległości 66 – 
pan Wiesław Mania, który przedsta-
wił nam skomplikowaną sytuację do-
tyczącą przekształcenia jego miesz-
kania na odrębną własność. W 2007 
roku podpisał z SSM umowę przed-
wstępną w tej sprawie. Przez cały ten 
okres czekał na możliwość spisania 
aktu notarialnego. Następnie 10 lutego 

br. otrzymał z Spółdzielni pismo anu-
lujące te umowy, po czym uzgodniono 
z nim na 19 marca termin w kancelarii 
notarialnej na spisanie umowy na od-
rębną własność. Na kilka dni przed wy-
znaczoną datą otrzymał wiadomość od 
pracowników SSM, że spisanie aktu 
jest nieaktualne. Spółdzielca nie posia-
da żadnej informacji, co będzie dalej 
z jego wnioskiem i jest już zaniepoko-
jony częstą zmianą sytuacji w tej spra-
wie. Tym bardziej, że możliwość wy-
kupu mieszkania za przysłowiową zło-
tówkę będzie obowiązywała tylko do 
końca roku. Prosi więc o wyjaśnienie, 
kiedy będzie możliwe spisanie wspo-
mnianego aktu notarialnego.

ZARZĄD SSM: Realizując ustawę 
o spółdzielniach mieszkaniowych 
z 14 czerwca 2007 r., a w szczegól-
ności § 7 ust. 2, Spółdzielnia spi-
sała z zainteresowanymi mieszkań-
cami z ul. Niepodległości 66 umo-
wy przyznające im własnościowe 
prawo do lokalu. Zdecydowano się 
na powyższe rozwiązanie ze wzglę-
du na nieuregulowany stan praw-
ny gruntu tej nieruchomości. Jed-
nakże później w komentarzach au-
torytetów prawnych stwierdzono, 
iż umowy te powinny być spisa-
ne w formie aktów notarialnych. Za-
rząd SSM mając to na uwadze, za-
mierzał wypełnić tę procedurę do 
końca, dlatego wysłano pismo do 
lokatorów w sprawie aktu notarial-
nego. Okazało się jednak, że w tym 
okresie opublikowano stanowi-
sko Sądu Najwyższego, które jed-
noznacznie stwierdza, iż nie można 
dokonywać spisywania umów no-
tarialnych przydzielających własno-
ściowe prawa do lokalu, jeżeli Spół-
dzielnia nie jest wieczystym użyt-
kownikiem gruntu. Pomimo więc 
wcześniejszego uzgodnienia termi-
nu z notariuszami, po opublikowa-
niu stanowiska Sądu Najwyższe-
go odmówili oni spisania umowy. 
W opisanej sytuacji powstał swo-
isty prawny pat, gdyż żaden prze-
pis nie określa zasad postępowa-
nia w tej skomplikowanej sprawie. 
Zajęcie się tą sprawą i opracowa-
nie nowych przepisów zapowie-
dział wiceminister infrastruktury – 
Piotr Styczeń, który odpowiedzial-
ny jest za spółdzielnie mieszkanio-
we. Dla mieszkańców budynku przy 

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

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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ul. Niepodległości 64-66 mamy do-
brą wiadomość, gdyż w międzycza-
sie dzięki staraniom Zarządu SSM 
udało się uzyskać wyrok postano-
wieniem Sądu Rejonowego w Sie-
mianowicach Śląskich o zasiedze-
niu dwóch działek, które stanowi-
ły własność prywatną. Tym samym 
Spółdzielnia stała się właścicie-
lem tych działek. Oznacza to, iż bę-
dzie można przystąpić do dalsze-
go porządkowania stanu prawne-
go tej nieruchomości polegające-
go na ujednoliceniu prawa własno-
ści i okresu użytkowania, co umoż-
liwi SSM uzyskanie wpisu do jed-
nej księgi wieczystej tej nierucho-
mości, a tym samym pozwoli to na 
spisywanie umów o odrębnej wła-
sności. Biorąc pod uwagę dotych-
czasowe doświadczenie Spółdziel-
ni w załatwianiu tego typu spraw, 
spisanie umów z indywidualnymi 
osobami będzie możliwe nie prę-
dzej niż we wrześniu i październiku 
2009. Nie istnieje zatem obawa, iż 
do końca roku Zarząd SSM nie do-
kona przeniesienia własności. Pro-
simy więc mieszkańców o cierpli-
wość w oczekiwaniu na załatwienie 
do końca tej sprawy.

A gdzie obowiązki
pracowników SSM?

- Z uwagą przeczytałem projekt Re-
gulaminu porządku domowego, w któ-
rym można przeczytać o wielu obo-
wiązkach, jakie nakłada Spółdzielnia 
na lokatorów. Tymczasem jestem za-
interesowany wyjaśnieniem zakresu 
obowiązków pracowników SSM wo-
bec mieszkańców. Jako przykład po-
dam sytuację, w której mój sąsiad wie-
lokrotnie zgłaszał w osiedlowej admi-
nistracji konieczność usunięcia uster-
ki w jego mieszkaniu. Dopiero za szó-
stym czy siódmym razem przyniosło 
to skutek. Moje więc pytanie brzmi: 
na mocy jakich przepisów pracownicy 
Spółdzielni mają obowiązek reagować 
na zgłoszenia przekazywane im przez 
lokatorów?

P. G. – imię i nazwisko do wiad. red.
ZARZĄD SSM: Przedstawiony 

projekt Regulaminu porządku do-
mowego ma na celu uregulowanie 
zasad współżycia pomiędzy użyt-
kownikami lokali w zespole bu-
dynków na danym osiedlu. Jak 
wynika z jego treści, nakłada on 
na mieszkańców szereg obowiąz-

ków z tym związanych. Natomiast 
inne obowiązki użytkowników 
oraz Spółdzielni określa Regula-
min w sprawie obowiązków Spół-
dzielni oraz obowiązków członków 
Spółdzielni i pozostałych użytkow-
ników lokali w zakresie eksploata-

cji, remontów i rozliczeń, który do-
stępny jest na stronie internetowej 
Spółdzielni. Zachęcamy do jego 
lektury. Trudno nam się odnieść 
do opisanego przypadku Pana są-
siada, gdyż nie znamy bliższych 
szczegółów tego zdarzenia.

Wandalizm po raz kolejny
Nawiązując do artykułu w ostatnim 

wydaniu gazety „MS” o wandalizmie 
na naszych osiedlach, chcę napisać 
o tym, że głupota ludzka nie zna gra-
nic. Okazuje się, że bezmyślne wyrzą-
dzanie szkody sprawia komuś przy-
jemność, frajdę i stanowi potrzebę wy-
życia się na czymś lub na kimś. Miesz-
kam przy ul. Kościelnej 36 i bardzo się 
zdenerwowałam, gdy w ostatnim dniu 
lutego w godzinach popołudniowych 
ktoś zepsuł klamkę w drzwiach wej-
ściowych. Nie wiem tylko, w jakim ce-
lu. Na niedawno pomalowanych ścia-
nach w przedsionku przyklejono pla-
kat mówiący o dyskotece w pobliżu 
hotelu „Olimpijczyk”. Po jego zerwa-
niu zostały grube fleki kleju. Ten, kto 
to przykleił, zamiast mózgu ma siano 
albo i coś gorszego.

Druga sprawa to światło w piwnicy, 
na korytarzu, które czasem świeci się 
całą noc i cały dzień. A przecież pła-
cą za nie wszyscy lokatorzy, więc po 
opuszczeniu tego pomieszczenia po-
winno się je gasić. Mam jeszcze jeden 
apel: proszę nie otwierać drzwi na ha-
sło: reklama lub listonosz, bo często 
ktoś inny podszywa się pod tę osobę. 
Natomiast reklamy „walają się” wszę-
dzie – na skrzynkach od listów, podło-
dze, na parapetach okiennych.

Z poważaniem Czytelniczka
A. W. – imię i nazwisko do wiad. red.
ZARZĄD SSM: Podzielamy Pa-

ni uwagi dotyczące przypadków 
ewidentnych dewastacji wynika-
jących niejednokrotnie z głupoty 
niektórych lokatorów i podpisuje-
my się pod apelem kierowanym do 

wszystkich mieszkańców o zwraca-
nie uwagi na nasz wspólny majątek 
i przeciwdziałanie osobom dopusz-
czającym się tych zachowań.

Rury trzeba usunąć
Mieszkam na osiedlu „Chemik” od 

40 lat i czytam naszą gazetę od a do 
zet. Wszystkie problemy mieszkań-
ców SSM są ciekawe, niekiedy może 
mniej, ale odpowiadacie na nie i zała-
twiacie. I dlatego wiem, że moja i mo-
ich znajomych przyjaciół prośba bę-
dzie pozytywnie załatwiona.

A chodzi nam o drogę za DK „Che-
mik”, która prowadzi do lasku. Są tam 
piękne schody i chodnik łączący dwa 
osiedla. Niemniej w pobliżu znajdu-
je się droga do lasku, po której cho-
dzi bardzo dużo starszych ludzi i osób 
z małymi dziećmi. Nie jest to przyjem-
ne i bezpieczne miejsce. A więc kie-
dyś, bardzo dawno temu, postawio-
no na tej drodze dwie duże rury beto-
nowe po to, żeby nie jeździły po niej 
samochody. Po jakimś czasie rury te 
zdemontowano, położono z boku dro-
gi i zostawiono tak, nie wiadomo po 
co. A schodzą się rozmaite „elemen-
ty” i piją piwska oraz „jabole”. Ponad-
to, wszczynają burdy. Nie mówiąc już 
o śmietniku, jaki po sobie zostawiają.

Przechodząc w tym miejscu, trzeba 
słuchać wulgarnych przekleństw, do-
cinków, słownych zaczepek. Właści-
ciele pobliskich ogródków działkowych 
bardzo często sprzątają po nich, ale 
wolą się nie odezwać, gdyż wiadomo, 
jaki będzie skutek.

Więc myślę, żeby był spokój, trze-
ba te rury usunąć, a sprawę wjeżdża-
nia samochodów załatwić w inny spo-
sób, np. poprzez montaż słupków lub 
znaku zakazu. Jeżeli chodzi o samo-
chody, to jeżdżą przez te chodniki aż 
na ul. W. Korfantego do głównej dro-
gi. Niszczą przy tym chodniki i kra-
wężniki.

ciąg dalszy na str. 12

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW



12 MOJA SPÓŁDZIELNIA 4/2009

Jestem przekonana, że sprawa zo-
stanie skierowana tam, gdzie powinna, 
a droga będzie spokojna i bezpieczna 
jak kilka lat temu.

E. C. – imię i nazwisko do wiad. red.
ZARZĄD SSM: Opisany rejon dro-

gi łączącej os. „Chemik” z laskiem 
bytkowskim faktycznie nie jest 
ozdobą naszego miasta, a zachowa-
nie przebywających tam osób może 
budzić kontrowersje. Rejon ten po-
lecamy opiece dzielnicowemu, stra-
ży miejskiej, a także radnym Rady 
Miasta z tego okręgu, gdyż droga ta 
jest własnością miasta. mig

Jeszcze raz o myciu
Zdziwiła a wręcz zaszokowała mnie 

Wasza odpowiedź związana z myciem 
samochodów w miejscach do tego ce-
lu nieprzeznaczonych. Po pierwsze, 
może Pan redaktor odpowie mi, w ja-
ki sposób myjąc karoserię samocho-
du gąbką z wiadra z wodą, za którą 
płacę, można wypłukiwać resztki oleju 
czy płynu hamulcowego – jest to nie-
dorzeczne Po drugie, jak wiemy, wie-
le ustaw w kraju jest tylko po to, aby 
utrudnić życie jego mieszkańcom – czy 
trzeba to powielać. Rozumiem, kiedy 
w kraju panowałaby susza, ale na ra-
zie nie jest tak źle. O wiele więcej wo-
dy się marnuje na skutek braku kon-
serwacji sieci wodociągowej.

Tadeusz Sieja ul. Grunwaldzka 3D
ZARZĄD SSM: Jak Pan zapew-

ne zauważył, odpowiedzi nie udziela-
ła redakcja, a debatowanie, czy wypłu-
kane zostaną resztki oleju, płynu jest 
bezcelowe, bo nie każdy myje samo-
chód z wiaderka, a przepis nie może 
stanowić: z wiaderka można, a z po-
mocą urządzenia ciśnieniowego nie. 
Nie może Pan też ze 100% pewno-
ścią założyć, że żadne takie płyny nie 

są wypłukiwane z Pana samochodu 
czy samochodów sąsiadów. Są kraje, 
gdzie nikomu do głowy nie przyjdzie, 
by myć pojazd przy domu, na osie-

dlu, nad rzeką i już. Nikt też nie pro-
wadzi na ten temat żadnej debaty. De-
likatnie ponadto zauważamy, że usta-
wa jest aktem prawnym hierarchicz-
nie najwyższej rangi i w żadnym regu-
laminie nie musi być wzmianki, w tym 
przypadku o myciu pojazdów, a i tak 
przepis bezwzględnie obowiązuje i je-
go powielenie jest sprawą wtórną ma-
jącą na celu przypomnienie istniejące-
go zakazu. Nie nam oceniać, czy za-
pis ten rzeczywiście utrudnia życie, bo 
Pana zdaniem tak, ekologów na pew-
no nie, a opinii innych mieszkańców 
nie znamy. Proszę poczytać dalej i na-
potka Pan pochwałę tego zapisu. Nie 
widzimy też związku z marnowaniem 
wody a zakazem mycia, bo jeżeli bę-
dzie susza, to nigdzie Pan samochodu 
nie umyje, chyba że w myjniach posia-
dających zamknięty obieg wody i tylko 
częściowo uzupełnianej przez świeżą. 
Mimo to zakaz też może je objąć.

Wiercenie w jednym dniu
Szanowni Państwo

Moja propozycja dotyczy §12 pkt. 2
Proponuję wprowadzić ograniczenie 

wykonywania głośnych prac, np. kucie, 
wiercenie (z wyjątkiem długotrwałego 
remontu) tylko do jednego określone-
go dnia tygodnia. 

Uzasadnienie:
Lokatorzy wiedzą, że w tym dniu hi-

potetycznie mogą się spodziewać ha-
łasu i dlatego mogą sobie zaplanować 
wyjście z domu (np. wycieczka, odwie-
dziny, kino itp.).

Odrębną sprawą jest długotrwały re-
mont i dlatego musi się rządzić innymi 
prawami. Długotrwałych remontów nie 
wykonuje się jednak tak często, nato-
miast często słyszy się o różnych po-
rach i w różnych dniach tygodnia hała-
sy trwające od kilkudziesięciu minut do 
kilku godzin z różnych mieszkań nie-
koniecznie w tym samym czasie. I to 
jest uciążliwe. Niech lokatorzy (ci co te-
go potrzebują) hałasują w tym samym 
czasie, a pozostali (wiedząc o tym) są 

w mieszkaniach nieobecni lub są na 
hałas przygotowani.

Pozdrawiam
Jerzy Witor

Proszę wyjaśnić
Dzień dobry. Mam kilka pytań.

1. Co oznacza zwrot „zabezpiecze-
nie elewacji z płyt acekolowych”? Bo 
z moich obserwacji robót remontowych 
to po prostu pomalowanie elewacji.

2. Co oznaczają zwroty: remont, mo-
dernizacja, konserwacja w odniesieniu 
do dźwigów i maszynowni.

3. Dlaczego na Bytkowie nie ma kon-
tenerów na metal? Segreguję śmie-
ci i wszędzie wypatruję miejsca, gdzie 
mogę wyrzucić puszki. Przecież nie 
będę zbierała puszek po konserwach 
do skupu złomu. Dziwne, że metal – 
jako surowiec do odzysku – jest trakto-
wany po macoszemu.

4. A propos mycia klatek schodo-
wych przez lokatorów. Wiele spół-
dzielni mieszkaniowych zatrudnia fir-
my sprzątające do tych robót. Znajo-
mi w Katowicach płacą 5 złotych mie-
sięcznie razem z czynszem, a w za-
mian za to mają myte klatki 2 razy w ty-
godniu, a lamperie, okna i drzwi klatki 
raz na kwartał. Uważam, że jest to bar-
dzo dobre rozwiązanie. Panie z firmy 
sprzątającej mają wygospodarowane 
pomieszczenie w piwnicy na potrzeby 
własne (w bloku, a nie w klatce).

5. Swego czasu na łamach gaze-
ty „Moja Spółdzielnia” poruszano kwe-
stię fatalnej nawierzchni chodników na 
Bytkowie. Chciałam zwrócić uwagę, 
że przy remontach chodników należa-
łoby również zająć się schodami (któ-
rych na Bytkowie jest dużo) i „rynna-
mi” na wózki. Stopnie są w wielu miej-
scach rozkruszone, natomiast metalo-
we „rynny” pordzewiałe i podziurawio-
ne, co tylko prosi się o wypadek.
Pozdrawiam A. M. – mieszkanka SSM.

Imię i nazwisko do wiad. red.
ZARZĄD SSM: Przez zwrot – za-

bezpieczenie elewacji przyjęty 
w harmonogramie robót należy ro-
zumieć:

- szczegółowe sprawdzenie sta-
nu płyt acekolowych, tj. ich moco-
wania,

- uzupełnienie widocznych ubyt-
ków

a przede wszystkim pomalowanie 
specjalnymi farbami gruntującymi 

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

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

ciąg dalszy na str. 14

ciąg dalszy ze str. 11
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i wnikającymi głęboko w strukturę 
płyty, przez co wiążą jej „cząstecz-
ki” i uniemożliwiają uwalnianie się 
włókien azbestu i tym samym ich 
pylenie. Nie bez znaczenia w tym 
przypadku jest poprawa estetyki 
budynku, gdyż ostatnią nakładaną 
warstwą jest farba koloryzująca.

Ponadto, wyjaśniamy, że pojęcia 
modernizacja, remont czy konser-
wacja urządzeń dźwigowych zna-
cząco się różnią. I tak poprzez kon-
serwację dźwigów osobowych ogól-
nie należy rozumieć wykonywanie 
wszelkich czynności, które w kon-
sekwencji zmierzają do prawidłowej 
bieżącej eksploatacji dźwigów ze 
szczególnym uwzględnieniem za-
pewnienia maksimum bezpieczeń-
stwa wszystkim użytkownikom.

W ramach tych czynności wyko-
nuje się:

- dwie jazdy kabiną w górę i w dół, 
skontrolowanie aparatury sterowej 
i sprawdzenie:

- ogranicznika prędkości,
- stanu lin nośnych i linki ograniczni-

ka prędkości (w przypadku mocowa-
nia ich w maszynowni, stanu zawie-
szenia i układu wyłączającego łącznik 
zwisu lin),

- stanu kół linowych, szczególnie 
rowków koła ciernego,

- pracy i regulacji układu hamulco-
wego,

- stanu oleju w łożyskach silnika 
i jego uzupełnienia,

- działania wyłącznika krańcowego 
na kabinie,

- stanu oleju w reduktorze i czy nie 
występują wycieki,

- mocowania krzywek: wyłączników 
krańcowych, wyłączników końcowych,

- stanu cieplnego reduktora i silnika,
- działania łącznika chwytaczy 

i łącznika zwisu lin,
- stanu aparatu chwytnego,
- pracy i smarowania obciążeń 

ogranicznika prędkości i lin wyrów-
nawczych,

- stanu wyposażenia kabiny: oświe-
tlenie, lustro, instrukcja eksploatacji, 
nr fabryczny,

- działania łącznika sterowania 
(przycisk) STOP.

Z kolei sprawdzenie drzwi przy-
stankowych obejmuje:

- kontrolę i oczyszczenie łączników,
- prawidłowość samoczynnego za-

mykania,
- prawidłowość ryglowania i łączni-

ka rygla,
- kontrolę działania kaset wezwań 

i wymianę uszkodzonych elementów,
- ustawienia łączników drzwi,
- regulację kabiny na przystanku,
- działania „wyłącznika dźwigu” (je-

żeli taki istnieje).
Dodatkowo w ramach czynności 

konserwacyjnych wykonuje się in-
ne, jeszcze bardziej szczegółowe 
operacje sprawdzające a wynikają-
ce z przepisów Urzędu Dozoru Tech-
nicznego (państwowa instytucja nad-
zorująca) ujętych w „Obowiązkach 
konserwatora dźwigów osobowych”

Z kolei przez remont należy rozu-
mieć wymianę poszczególnych ele-
mentów urządzenia dźwigowego ta-
kich np. jak – podajemy najważniejsze:

- lin nośnych, ogranicznika prędko-
ści (minimum co 5 lat),

- koła ciernego,
- przekładni dźwigów,
- zawieszenia przeciwwag.
Natomiast pojęcie modernizacja 

kryje w sobie właściwie całkowitą wy-
mianę windy, tj. kabiny, drzwi przy-
stankowych, kaset wezwań, urządzeń 
w maszynowni, układu sterowania, 
a czasem i prowadnic w szybie.

W ramach odzyskiwania surow-
ców wtórnych – segregacji odpadów 
– w całej Polsce zbierane są: ma-
kulatura, plastik, szkło. Dlaczego 
nie zbiera się metalu – nie wiemy, 
ale każdy mieszkaniec może pusz-
ki po artykułach spożywczych bądź 
inne metalowe przedmioty (w tym 
z metali kolorowych) wystawić przy 
swoim śmietniku i na pewno zo-
staną one zagospodarowane przez 
osoby zbierające złom, a takich nie 
brakuje.

Odnośnie mycia klatek schodo-
wych wyjaśniamy, że nie ma naj-
mniejszych przeciwwskazań, by 
obowiązki zamieszkałych ujęte 
w „Regulaminie porządku domo-
wego” zlecić indywidualnie np. po-
trzebującej wsparcia sąsiadce albo 
firmie wykonującej odpłatnie takie 
usługi, gdyż wielu zamieszkałych 
m.in. z powodów finansowych chce 
samodzielnie dbać o czystość klat-
ki schodowej. W dotarciu do osób, 
które chętnie w zastępstwie podej-
mą się sprzątania niewątpliwie po-
mocy udzieli administracja osiedla. 
Kwestia odpłatności za usługę za-
leżna będzie wyłącznie od umawia-
jących się stron.

Jest sprawą oczywistą, że przy 
wymianie nawierzchni chodników, 
ciągów pieszych, przy których są 
schody terenowe, remontuje się 
także schody np. Walerego Wró-
blewskiego 71 obok garaży, główny 
ciąg pieszych, W. Wróblewskiego 
63, 73 przy pawilonie handlowym. 
Takie prace są integralną częścią 
remontów także na innych osie-
dlach, co jest np. ujęte w tegorocz-
nym planie remontów.

Zagraża wszystkim
Mieszkańcy domu przy ul. Jagiełły 

33E, proszą o definitywne rozwiązanie 
problemu z lokatorami… mieszkania 
nr… Wymienieni dewastują mieszka-
nie i stwarzają zagrożenie dla wszyst-
kich mieszkańców (liczne zalania są-
siadów, awantury i burdy kończące 
się interwencjami policji, robactwo wy-
lęgające się w zgromadzonych śmie-
ciach i rupieciach, przechodzące do 
innych mieszkań. W dniu 27. 03. 09 r. 
stworzyli zagrożenie pożarowe, za-
kończone interwencją Straży pożarnej 
i policji. W załączeniu zdjęcia z wizji 
lokalnej przy udziale Policji i kierowni-
ka administracji os. „Węzłowiec”

Jan – dane osobowe 
tylko do wiadomości redakcji

ZARZĄD SSM: Niezwłocznie po 
zaistniałym incydencie we wskaza-
nym mieszkaniu Rada i administra-
cja Osiedla Węzłowiec zajęły się 
problemem. Odbyło się m.in. spo-
tkanie z właścicielem lokalu, któ-
ry podczas rozmowy zobowiązał się 
do niezwłocznego uporządkowa-
nia swoich pomieszczeń i przestrze-
gania Regulaminu porządku domo-

ciąg dalszy ze str. 12

ciąg dalszy na str. 24
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S z a n s a  n a  n o w e  „ M ”

Nowy dom będzie gotowy w III kwar-
tale br., a nowi mieszkańcy mają się do 
niego wprowadzić jesienią tego roku. 

W ten sposób kończy się ważny  etap 
w budownictwie mieszkaniowym Spół-
dzielni, gdyż na osiedlu „Węzłowiec” nie 

ma już więcej terenów pod tego typu in-
westycje. W okresie ostatnich 10 lat od-
dano tam 9 budynków mieszkalnych 
oraz 47 domków jednorodzinnych. 

- Po zakończeniu budowy tego do-
mu przystąpimy do wykonania prac 
porządkowych i poprawiających este-
tykę tej części osiedla. Kolejne inwe-
stycje mieszkaniowe będziemy reali-
zować już w innym, mam nadzieję, że 
równie atrakcyjnym miejscu SSM – za-
pewnia Marek Greiner, pełnomocnik 
Zarządu ds. technicznych.

W nowym budynku będzie 9 miesz-
kań o powierzchni od 52 do 85 mkw. 
Do każdego z nich można zakupić ga-
raż znajdujący się w przyziemiu budyn-
ku. Wszystkie mieszkania będą wypo-
sażone w podstawowe media, prąd, 
centralne ogrzewanie i ciepłą wodę 
użytkową. Do budynku nie będzie do-
prowadzony gaz, za to zostanie on za-
opatrzony w trójfazową instalację elek-
tryczną. W domu zastosowano ogrze-
wanie zdalaczynne pochodzące z po-

bliskiej Elektrociepłowni „Chorzów”. Bę-
dzie on podłączony do własnej wy-
miennikowni, co pozwoli na indywidual-
ne rozliczenie mieszkańców tylko z te-
go bloku. Ponadto, jeden z operatorów 
zainstaluje w nim nowoczesną sieć cy-

frową do odbioru usług multimedial-
nych. Warto dodać, że nowy dom budo-
wany jest z materiałów ekologicznych 
takich, jak: pustaki firmy „Porotherm”, 
dachówka ceramiczna, drewno, wełna 
mineralna, cegła.

Cena mieszkań wynosi 3.700 zł za 
mkw. i jest atrakcyjna w porównaniu do 
oferty innych developerów, którzy w po-
bliżu „Węzłowca” budują kolejne domki 
i budynki wielorodzinne. Dodatkowym 
atutem jest fakt, że inwestycję realizuje 
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa posiadająca kilkudziesięcioletnie 
doświadczenie w tego typu projektach. 
W momencie podpisania umowy kupu-
jący zobowiązany jest do wpłaty 40% 
wartości mieszkania. Pozostała kwota 
sfinansowana zostanie z kredytu, któ-
ry kupujący będzie zobowiązany spła-
cać w miesięcznych ratach przez 360 
miesięcy. Bliższych informacji udziela-
ją w tej sprawie Dział Członkowski oraz 
Dział Inwestycji SSM oraz pełnomocnik 
ds. technicznych Marek Greiner. mig

Jest jeszcze kilka wolnych mieszkań w ostatnim budynku wielorodzin-
nym, jaki na osiedlu „Węzłowiec” przy ul. W. Łokietka buduje Siemia-

nowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Póki co, tak wygląda ostatni dom budowany na „Węzłowcu”, a tak będzie prezentować się wkrótce
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Gdy nastaje ten radosny czas, a po-
przedzający go Wielki Post odcho-
dzi w niepamięć, każdy dom zaczy-
na tętnić nadchodzącą wiosną. Zdobią 
go rozmaite stroiki, kolorowe pisanki, 
kurczaki i zajączki. W wazonach stoją 
wielkanocne Palmy, bazie i puszczają-
ce pierwsze listki gałązki brzozy. Świą-
teczny stół, będący w naszej trady-
cji stołem obfitości, uginającym się 
pod ciężarem wielkanocnych spe-
cjałów i ciast, również powinien być 
wyjątkowy. Nakrywamy go okazjo-
nalnym obrusem, ozdabiamy ser-
wetkami. Jego najważniejszym ele-
mentem jest ustrojona bukszpa-
nem święconka. Obok najczęściej 
stoi baranek i puszy się rzeżucha. 
Doskonałą ozdobą będą również 
skojarzone ze świąteczną symbo-
liką specjalne podstawki pod jajka, 
solniczki i świąteczne akcesoria. 

Tak będzie wyglądał wielkanocny 
stół w niejednym polskim domu. Święta 
Wielkanocne słyną również z niespoty-
kanej ilości zwyczajów religijnych i lu-
dowych, które różnią się pomiędzy so-
bą w regionach Polski. Żadne inne wy-
darzenie w ciągu roku nie jest tak bo-
gate we wszelakie rytuały. Najbardziej 
znanym zwyczajem jest rzecz jasna

śmigus-dyngus,
a w ilości wylanej wody nikt chyba 

nie może równać się z Wilamowicami 
na Podbeskidziu. Lanie wodą zaczy-
na się tam już w wielkanocną niedzie-
lę wieczorem. Młodzi chłopcy prze-
bierają się wtedy w specjalne stroje, 
przypominające te, w jakich dawno te-
mu przeniosła się tu grupa flamandz-
kich przesiedleńców. Na twarz zakła-
dają maski, a na głowy kolorowe kape-
lusze. Chodzą od domu do domu i ro-
bią drobne psikusy. A to wóz wyciągną 

ze stodoły, a to coś poprzestawiają na 
podwórku, no i oczywiście leją wodą. 
Śmiergustnicy odwiedzają te domy, 
w których są młode dziewczyny. Go-
spodarze muszą zaprosić łobuzują-
cych gości na mały poczęstunek. Tyl-
ko w ten sposób da się ich pożegnać, 
a obejście doprowadzić do porządku. 
Z kolei, gdy w poniedziałek ludzie wy-

chodzą z sumy, na rynku grupy śmier-
gustników czekają już na nich z wia-
drami wody.

Lepiej już chyba być pławioną niż 
okładaną po łydkach witkami jałow-
ca. Taki zwyczaj mają bowiem Ka-
szubi. O atrakcyjności panny młodej 
świadczy więc nie stopień zmocze-
nia ubrania, ale pokłucia i zrysowania 
nóg. Z czasem zwyczaj się ten zmie-
nił się o tyle, że obecnie już nie tyl-
ko mężczyźni dyndują kobiety, ale ten 
kto pierwszy wstanie. Wielkanoc, a do-
kładnie rzecz biorąc, noc z niedzieli 
na poniedziałek była kiedyś na Kaszu-
bach momentem największej aktywno-
ści swatów. Byli i tacy dowcipnisie, któ-
rym przychodziło do głowy udawać, że 
przyszli starać się o rękę panny mło-
dej. Gdy matka lub dziewczyna zorien-
towała się w dowcipie, mogły przego-
nić fałszywych swatów, nie szczędząc 

sił. Dziś pozostał z tego obyczaj wy-
bierania Wielkanocy, jako częstej da-
ty ślubów. 

Jeśli ktoś zdecydowałby się spędzać 
święta w Świętokrzyskiem, to warto 
odwiedzić położoną niedaleko Sando-
mierza, Koprzywnicę.

Na mapie wielkanocnych 
zwyczajów zasłynęła z powodu 

bziukania.
Od niepamiętnych czasów grupka 

strażaków okrąża kościół i trzymaną 
w ustach naftą dmucha na zapalo-
ną pochodnię. Te dmuchnięcia na-
zywa na są bziukami. Z ich powodu 
procesja rezurekcyjna odbywa się 
w sobotę wieczorem. W niedzielę 
rano, wysokie słupy ognia nie wy-
glądałyby tak malowniczo.

Z kolei w niedużym mazowiec-
kiem miasteczku Łowicz i okolicy 
powstają najbardziej okazałe pol-
skie palmy. Dużą rolę w podtrzy-
mywaniu tej tradycji odgrywa ko-
ściół, organizując konkursy na naj-

ładniejszą palmę. Kiedyś typowe pal-
my dla tego regionu były małe, a robio-
no je z bazików i borówek oraz suszo-
nych bądź kwitnących kwiatów. Obec-
nie są one coraz większe i coraz bar-
dziej okazałe. Ciągle jeszcze spotyka-
nym tu zwyczajem jest obchodzenie 
przez strażaków pól z chorągwiami ko-
ścielnymi. Ma to gwarantować urodzaj. 
Praktykuje się go w drugi dzień świąt, 
czyli w lany poniedziałek. Tego same-
go dnia pławi się dziewczyny, wkłada-
jąc je całe do wody. Niestety, powo-
li w zapomnienie odchodzi popular-
ny jeszcze kilkadziesiąt lat temu w tej 
okolicy zwyczaj, gdy chłopcy chodzili

z kurkiem dyngusowym,
a dziewczyny z maikiem.

Kurkiem był żywy kogut, któremu po-
dawano ziarno nasączone spirytusem, 
żeby pozwolił się wozić na wózeczku 

Nie ma jak polska Wielkanoc
W tradycji polskiej Święta Wielkanocne są symbolem zwycięstwa wio-

sny nad zimą, dobra nad złem i Ducha nad materią. Dlatego też ob-
chodzimy je hucznie i nadzwyczaj uroczyście.

ciąg dalszy na str. 21
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Regulamin porządku domowego 
dla użytkowników lokali Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Postanowienia regulaminu mają na celu dbałość o utrzymanie bezpieczeństwa, higieny i estetyki budynków, 
ich otoczenia oraz kształtowanie zasad zgodnego współżycia użytkowników lokali.

§ 1
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o „użytkowniku lokalu”, należy przez to rozumieć zarówno użytkownika lokalu 

mieszkalnego, użytkownika lokalu użytkowego (w tym garażu), właściciela lokalu i najemcę, bez względu na fakt 
posiadania członkostwa Spółdzielni, jak również inne osoby korzystające stale lub doraźnie z lokali.

2. Użytkownik lokalu jest obowiązany korzystać z lokalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
3. Użytkownik lokalu jest obowiązany korzystać z lokalu, budynku i jego otoczenia w zgodzie z dobrymi obyczaja-

mi i w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości przez inne osoby.
§ 2

1. Użytkownik lokalu jest obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją nie tylko własny lokal, 
lecz również części budynku przeznaczone do wspólnego użytku oraz otoczenie budynku.

2. Obowiązkiem użytkownika lokalu jest natychmiastowe zgłoszenie w Administracji Osiedla zauważonych awarii 
oraz uszkodzeń instalacji i urządzeń znajdujących się w budynku lub jego otoczeniu.

3. Klucze do pomieszczeń technicznych i innych zabezpieczeń urządzeń technicznych znajdują się w Administracji 
Osiedla.

4. W piwnicach i komórkach i innych pomieszczeniach zajmowanych przez użytkownika nie wolno instalować 
dodatkowego oświetlenia oraz jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, bez zgody Administracji 
Osiedla oraz bez ustalenia zasad odpłatności za energię elektryczną.

§ 3
1. Użytkownik lokalu jest obowiązany do przestrzegania porządku i czystości w klatce schodowej, korytarzu, piwni-

cy, pomieszczeniu zsypowym, w kabinie dźwigowej, pomieszczeniach wspólnego użytku oraz na terenie Osiedla.
2. Użytkowników lokali zobowiązuje się do:

a) mycia klatek schodowych i schodów,
b) mycia drzwi windy na piętrach,
c) mycia lamperii,
d) mycia balustrad przy schodach,
e) mycia okien na klatkach schodowych,
f) sprzątania swoich piwnic,
g) usuwania zalegającego śniegu z balkonów i loggii przynależnych do lokalu.

3. Dopuszcza się wewnętrzne uzgodnienia pomiędzy użytkownikami co do terminów czynności określonych 
w pkt. 2 a-f, jednakże nie mogą one w widoczny sposób niekorzystnie wpływać na estetykę i porządek klatek 
schodowych. W przypadku braku takich uzgodnień Administracja Osiedla ma prawo wywiesić na tablicy ogłoszeń 
harmonogram regulujący sprzątanie klatek schodowych przez poszczególnych użytkowników.

4. W przypadku uporczywego uchylania się któregoś z użytkowników od obowiązków określonych w pkt. 2 a-f 
po dwukrotnym pisemnym wezwaniu Administracji Osiedla, Spółdzielnia ma prawo zlecić wykonanie tych 
czynności firmie świadczącej tego typu usługi i obciążyć użytkownika poniesionymi kosztami.

5. Niedozwolone jest wyrzucanie przez okno lub balkon jakichkolwiek rzeczy lub wylewanie cieczy oraz pranie 
dywanów lub chodników na balkonach.

6. Śmieci i odpadki należy wynosić jedynie do pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do tego celu z uwzględnie-
niem ich segregacji.

7. Do zsypów nie wolno wlewać nieczystości płynnych oraz wrzucać przedmiotów, które mogą uszkodzić lub zapchać zsyp.
8. Do odpływu kanalizacyjnego nie wolno wrzucać przedmiotów, które mogą go uszkodzić lub zapchać.
9. Odpady domowe wielkogabarytowe należy wystawiać jeden dzień przed wyznaczonym terminem wywozu 

w miejscach wskazanych przez Administrację Osiedla.
10. Użytkownik lokalu obowiązany jest wywieźć gruz i inne pozostałości po robotach remontowych własnym sta-

raniem i na własny koszt, w sposób uzgodniony z Administracją Osiedla.
11. Niedozwolone jest przechowywanie na balkonach i loggiach przedmiotów oszpecających wygląd budynku.
12. Bez zgody Spółdzielni nie wolno instalować na dachu lub elewacji budynku anten telewizyjnych i innych, a tak-

że umieszczać reklam i tablic informacyjnych.
§ 4

Dokarmianie zwierząt na terenach Osiedli jest niedozwolone: w piwnicach, na klatkach schodowych, balkonach, 
loggiach, parapetach oraz terenach bezpośrednio przylegających do budynków.
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§ 5
Z pralni domowych i suszarni można korzystać na zasadach określonych dla danego budynku przez Administrację 

Osiedla.
§ 6

Z urządzeń dźwigowych (wind) należy korzystać zgodnie z obowiązującą instrukcją.
§ 7

Zabrania się wchodzenia na dach.
§ 8

1. Zabrania się zabaw i gier na klatkach schodowych, w korytarzach oraz w pomieszczeniach piwnicznych.
2. W budynku, w którym jest portiernia – osoby niebędące użytkownikami lokali wchodzące do budynku mają obo-

wiązek zgłoszenia portierowi, do kogo się udają.
3. W budynku wyposażonym w domofon użytkownicy lokali obowiązani są do przestrzegania zasady nieotwierania 

drzwi osobom obcym.
4. Zabrania się przebywania osób trzecich w pomieszczeniach ogólnego użytku bez uzasadnionej przyczyny.

§ 9
1. Zabrania się wykonywania czynności, które mogą spowodować: pożar i jego rozprzestrzenianie się, utrudnianie 

prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, w szczególności pozostawiania rzeczy w korytarzach oraz na 
klatkach schodowych i strychach.

2. Zabrania się blokowania dróg pożarowych i ewakuacyjnych oraz dojść do klatek schodowych.
3. Niedozwolone jest przechowywanie materiałów łatwopalnych i niebezpiecznych w korytarzach klatek schodo-

wych, piwnicznych, pomieszczeniach wspólnego użytku, piwnicach lokatorskich, balkonach i loggiach oraz uży-
wania w tych pomieszczeniach otwartego ognia.

4. Użytkownik lokalu obowiązany jest zaznajomić się z instrukcją postępowania na wypadek pożaru i postępować 
zgodnie z nią.

§ 10
1. Zabrania się rozpalania ognisk i grillowania na balkonie, loggii, na terenie bezpośredniego otoczenia budynku 

oraz w miejscach, gdzie takie działania będą uciążliwe dla mieszkańców.
2. Zabrania się palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz innych zabronionych używek w piwnicy, 

na strychu, w pralni, suszarni, klatce schodowej i w kabinie dźwigu.
§ 11

1. W przypadku awarii wywołującej szkodę lub grożącej wywołaniem szkody w lokalu użytkownik lokalu jest obo-
wiązany do udostępnienia lokalu w celu usunięcia przyczyn awarii. W przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu 
z użytkownikiem lub gdy użytkownik odmawia udostępnienia lokalu, Administracja ma prawo wejść do lokalu 
w obecności funkcjonariusza Policji lub Straży Miejskiej lub Straży Pożarnej. W szczególnych przypadkach do-
puszcza się udział sąsiadów oraz przedstawiciela Rady Osiedla.

2. Jeżeli otwarcie lokalu, o którym mowa w pkt. 1, nastąpiło pod nieobecność użytkownika Administracja Osiedla 
jest obowiązana usunąć awarię i zabezpieczyć lokal oraz znajdujące się w nim rzeczy w obecności funkcjonariu-
sza Policji oraz osób wymienionych w pkt. 1. Z czynności tych sporządza się stosowny protokół.

§ 12
1.  Od godz. 2200 do 600 użytkowników lokali obowiązuje zachowanie ciszy nocnej, a zwłaszcza:

a) ściszenie odbiorników radiowych i telewizyjnych,
b) zaniechanie głośnej gry na instrumentach, głośnego śpiewania, głośnych rozmów, korzystania z głośnych 

urządzeń gospodarstwa domowego itp.
2. Wykonywanie głośnych prac w budynku zakłócających spokój innym użytkownikom (np. wiercenie, kucie itp.) 

dopuszczalne jest w godzinach od 800 do 1900 codziennie, z wyłączeniem niedziel i świąt uznanych za dni wolne 
od pracy. O planowanym terminie wykonywania tych prac użytkownik zobowiązany jest z odpowiednim wyprze-
dzeniem powiadomić sąsiadów.

3. Trzepanie dywanów, pościeli i tym podobnych może odbywać się w godzinach od 800 do 1900 codziennie z wy-
łączeniem niedziel i świąt uznanych za dni wolne od pracy.

§ 13
1. Dopuszcza się posiadanie zwierząt domowych w budynkach wielorodzinnych po zapewnieniu odpowiednich 

warunków bezpieczeństwa i higieny oraz pod warunkiem, że nie powoduje to nadmiernej uciążliwości dla 
współlokatorów. Przez zwierzęta domowe rozumie się zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem 
w mieszkaniu i utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza.

2. Zabrania się prowadzenia hodowli zwierząt w lokalach i pomieszczeniach do nich przynależnych oraz na terenie 
nieruchomości wspólnej.
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3. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do: 
a) dbania, aby zwierzęta nie zakłócały spokoju, nie stanowiły zagrożenia oraz uciążliwości dla innych użytkow-

ników lokali, 
b) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń i odchodów własnych zwierząt domowych z klatki schodowej, 

windy i innych pomieszczeń budynku służących do wspólnego użytku oraz miejsc publicznych,
c) wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu.

4. Zabrania się wyprowadzania psów i innych zwierząt w miejsca objęte zakazem wyprowadzania psów (piaskow-
nice, place zabaw dla dzieci, boiska, kwietniki i fontanny).

5. Osoby naruszające postanowienia niniejszego paragrafu mogą być obciążane kosztami przywrócenia stanu higie-
nicznego (np. wymiana piasku w piaskownicy).

§ 14
1. Wszelkie reklamy i szyldy mogą być instalowane po uprzednim uzyskaniu zgody Spółdzielni i ustaleniu zasad 

odpłatności.
2. Zabrania się umieszczania wszelkiego rodzaju ogłoszeń i informacji poza miejscami do tego celu wyznaczonymi. 

Ulotki i materiały reklamowe należy umieszczać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych (skrzynki na 
reklamy).

§ 15
1. Na drogach wewnętrznych administrowanych przez Spółdzielnię obowiązują przepisy ruchu drogowego.
2. Użytkownicy pojazdów obowiązani są do przestrzegania znaków drogowych określających organizację ruchu 

wewnątrz osiedla.
3. Parkowanie samochodów na terenach wewnątrzosiedlowych poza obszarem jezdni jest dozwolone jedynie 

w miejscach do tego wyznaczonych.
4. Zabrania się długotrwałego parkowania na parkingach, drogach wewnętrznych i innych terenach Spółdzielni 

pojazdów nieużywanych i wycofanych z ruchu drogowego. Niedostosowanie się do ww. przepisu spowoduje usu-
nięcie pojazdu na koszt właściciela.

5. Zabrania się parkowania na parkingach i drogach wewnętrznych samochodów ciężarowych, dostawczych lub 
pojazdów specjalnych powyżej 3,5 ton.

6. Zabrania się mycia pojazdów na terenie Osiedla (w tym wewnątrz zespołów i boksów garażowych)poza miejsca-
mi do tego przeznaczonymi – myjnia.

7. Dopuszcza się doraźne naprawy i regulacje związane z bieżącą eksploatacją pojazdu w obrębie nieruchomości, 
jeżeli czynności te nie powodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów, a poza terenem 
nieruchomości – w przypadku uzasadnionych napraw spowodowanych awarią pojazdu uniemożliwiającą konty-
nuowanie jazdy.

§ 16
1. Użytkownik lokalu mając na względzie dbałość o estetykę otoczenia budynku, może, po uzyskaniu zgody wszyst-

kich mieszkańców klatki schodowej danego budynku, zagospodarować przylegający obszar o powierzchni i cha-
rakterze zagospodarowania uzgodnionym z Administracją Osiedla.

2. Użytkownik, o którym mowa w pkt. 1, zobowiązany jest do utrzymywania zagospodarowanego terenu w należy-
tym porządku i dbałości o jego estetykę.

3. W przypadku naruszenia postanowień pkt.1 i 2 Administracja Osiedla jest uprawniona do wycofania zgody, 
a użytkownik ma obowiązek przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

§ 17
Użytkownik lokalu ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez niego niniejszego 

regulaminu, w tym także za szkody wyrządzone przez jego dzieci i osoby pozostające pod opieką użytkownika.
§ 18

Przypadki nieprzestrzegania regulaminu będą przedmiotem mediacji prowadzonej przez Radę Osiedla 
oraz podstawą wszczęcia postępowania wewnątrzspółdzielczego o pozbawienie członkostwa lub kierowane do 
organów właściwych w sprawach wykroczeń.

§ 19
Pozostałe prawa i obowiązki użytkowników lokali określa Statut Spółdzielni oraz inne regulaminy SSM.

Regulamin zatwierdzono Uchwałą nr 10/2009 r.
Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w dniu 30. marca 2009 r.

Regulamin obowiązuje z dniem podania do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w gazecie „Moja Spółdzielnia”
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Przekazany dwa miesiące temu do powszechnej kon-
sultacji projekt Regulaminu porządku domowego wywo-
łał żywą debatę wśród Czytelników. Na adres „MS”, do 
Spółdzielni wpłynęło dziesiątki uwag, wniosków, propo-
zycji. Za wszystkie za naszym pośrednictwem Zarząd 
SSM dziękuje. Państwa przemyślenia trafiły do specjalnie 
powołanego zespołu opracowującego ostateczny kształt Re-
gulaminu. Konsultacja pokazała, jak bardzo zależy nam na 
unormowaniu wzajemnych relacji, jak bardzo chcemy, by 
dookreślone były nawet drobne sprawy, np. zakaz trzepa-
nia dywanów na balkonie. Wiele z nich ma charakter wybit-
nie życzeniowy (np. wiercenie), ale wpłynęły i świadczą o na-
strojach i bolączkach. Materiał, który otrzymaliśmy przy tej 
okazji, spokojnie mógłby zostać wykorzystany do stworze-
nia pracy o naszych oczekiwaniach w miejscu zamieszka-
nia. Gdy dokładn ie wczytać się w przesłane listy i starać się 
je uogólnić, dziwi jedno: chęć do kodyfikowania wszystkie-
go. Jednocześnie z tą chęcią pojawia się sarkazm na już ist-
niejące czy też proponowane zapisy. A przecież dobre pra-
wo to takie prawo, które jest powszechnie akceptowane, któ-
re będzie respektowane bez straszenia sankcjami, które zo-
stanie przyjęte jako coś naturalnego i normalnego, a zasada 
nie czyń drugiemu… zastąpi wszystko. Dziwi także widocz-
ny brak dobrosąsiedzkich stosunków i najzwyklejszego zdro-
wego rozsądku, bez którego zapisy mogą stać się martwe 
lub jak napisała mieszkanka, będą przyczynkiem do awan-
tur. Regulamin ten to nie szykana, lecz dokument, który nam 
ma służyć, który ma określić wzajemne relacje i porządko-
wać je po to, by żyło się łatwiej i przyjemniej oraz maksy-
malnie bezkonfliktowo. Być może jego przyjęcie uzmysłowi 
nam, że nasze zachowania w mieszkaniach pod wspólnym 
dachem muszą uwzględniać innych, że wspólny dach łączy, 
a nie dzieli, że mamy prawa, ale mamy i obowiązki.

Do tego droga daleka, bo kogoś rozbawił fakt, że nie może 
po 19. trzepać dywanu, bo obok jest ktoś słuchający głośno 
muzyki, a ten stwierdzi, że nie może słuchać trzepania dywa-
nu, więc głośno słucha… Inna osoba nie chce mieć sąsia-
da, który pisze o wyrażaniu zgody na posiadanie psa, jesz-
cze inna respondentka widzi kolonię karną, bo trzeba sprzą-
tać. A tak jakoś jest, że są kraje – bogatsze od nas – w któ-
rych nikomu do głowy nie przyjdzie, by uchylać się od sprzą-
tania, gdzie istnieje zakaz posiadania psów w budynkach wie-
lorodzinnych itd. itp. Również miejsca parkingowe wywołują 
emocje. W tym przypadku także można napisać: Bogatsi od 
nas również nie dysponują wystarczającą dla wszystkich ilo-
ścią miejsc do parkowania. Wszędzie potrzebny jest kompro-
mis. Jak go osiągnąć? Poniżej publikujemy kilka fragmentów 
e-maili. Poczytajmy. Teraz natomiast najważniejsze jest, by 
stosować się do zapisów regulaminu. Tylko tyle i aż tyle.

* * *
Pan Janusz proponuje, by na mieszkanie przypadała nie 

więcej niż jedna sztuka kota lub psa. Jak dla mnie, jest to cał-
kowitą głupotą, może wprowadzimy też limit telewizorów, sa-
mochodów itp. Kolejnym poronionym pomysłem tego Pana 
jest wprowadzenie obowiązku wyrażenia zgody najbliższych 
sąsiadów na posiadanie psa. Idąc tokiem rozumowania tego 
Pana, wzorem Chin, jak ktoś będzie chciał powiększyć rodzi-
nę, to też może będzie wymagana zgoda, bo przecież małe 
dziecko też może być „uciążliwe”. Nie wyobrażam sobie, bym 
szedł do takiego sąsiada po zgodę na posiadanie psa lub ko-
ta. Mam nadzieję, że redakcja chociaż w części opublikuje ten 
list i Pan Janusz przejrzy na oczy i przestanie proponować 
„rewelacyjne” propozycje zmian w regulaminie. Pzdr. Łukasz.

* * *
Chciałbym, aby szczegółowo wyjaśnić §12 regulaminu. 

Wielu ograniczonych umysłowo mieszkańców jest głębo-
ko przekonanych, że w godzinach 6:00-22:00 może wypra-
wiać w domu, co im się żywnie podoba, ponieważ w tym 
czasie nie obowiązuje cisza nocna. Chciałbym, aby Pań-
stwo uświadomili tym ludziom, że całodniowe słuchanie te-
go „czegoś” na pełen regulator, to nic innego niż zakłóce-
nie spokoju i karane jest mandatem. Rozbawił mnie fakt, że 
trzepać dywanu nie mogę po 19:00, natomiast płytoteki de-
bila mieszkającego obok muszę wysłuchiwać cały dzień. 
Mogę zrozumieć, że ktoś, kto całe życie nie skalał się pra-
cą, nie pojmuje „potrzeby świętego spokoju” po powrocie do 
domu. Może na pierwszej stronie gazety trzeba to napisać 
wielką czcionką. Chciałbym, aby w regulaminie znalazły się 
zapisy jednoznacznie wyjaśniające tę kwestię.

* * *
§15 - proszę o rozważenie możliwości wpisania pkt.: zabra-

nia się parkowania na parkingach oznaczonych, że są to miej-
sca parkingowe dla mieszkańców danego budynku, jeżeli nie 
jest się mieszkańcem tego budynku i wjeżdżania na teren po-
sesji oznaczonej znakiem zakazu ruchu z wyjątkiem miesz-
kańców danego budynku, jeżeli nie jest się mieszkańcem te-
go budynku - to niby oczywiste, a jednak NIE! Parkowanie po-
jazdu powinno być ograniczone do jednego miejsca parkingo-
wego ze względu na ograniczoną ilość takich miejsc kierowcy 
zobowiązani są do starannego parkowania. Dziękuję.

* * *
Chciałam wnieść zastrzeżenie do §3 pkt 2. W Polsce, o ile 

mi wiadomo, nie można nikomu narzucić obowiązku pracy 
bez zapłaty. Więc uważam, że ten punkt powinien być zmie-
niony. Lokatorzy, owszem, moją obowiązek dbania o do-
bro wspólne i niedewastowania go oraz niezaśmiecania 
w sposób celowy, natomiast sprzątanie klatek i wind, mo-
im zdaniem, powinno być rozwiązane w inny sposób, po-
winny istnieć opłaty - równe dla wszystkich w danym blo-
ku, niezależne od wielkości mieszkania, jak kiedyś suge-
rowano, bo co to ma do rzeczy, tylko równe za sprzątanie, 
które lokator ma uiszczać. Jeżeli nie chce, ma możliwość 
sprzątania sam, bez opłat, zgodnie z ustalonym harmono-
gramem przez spółdzielnię, a konkretnie osobę sprzątają-
cą daną klatkę, która nie wykonuje pracy, której dany loka-
tor nie opłacił. (…) A ten regulamin to jak kolonia karna – 
„w przypadku uporczywego uchylania się” - ludzie w swoich 
budynkach chcą mieszkać z przyjemnością, a nie za karę - 
ten problem był już poruszany w naszej gazetce wielokrot-
nie, ale niestety zawsze ktoś go „zamiótł pod tapczan”. Pro-
szę o życzliwe potraktowanie mojego wniosku i zastanowie-
nie się nad możliwością rozwiązania tego problemu. Wszy-
scy chcemy, żeby żyło się nam łatwiej - więc ułatwiajmy. 
A straszenie konsekwencjami i piętnowanie nie przyniesie 
dobrych skutków - zrobi tylko awanturę. Dziękuję

* * *
§12 ust. 3. Sprecyzować, że trzepanie dywanów (i dywani-

ków) nie może odbywać się na balkonie lub przez okno.
 * * *

Powiadamianie sąsiadów o planowanym remoncie. W pro-
ponowanym brzmieniu, moim zdaniem, przepis jest zbyt 
ogólnikowy. Czy jak będę chciał wywiercić parę otworów, 
np. aby powiesić szafki i będzie to trwało kilka chwil, to już 
muszę powiadomić wcześniej lokatorów? Wydaje mi się, 
że jeśli przepis ma być użyteczny i służyć dobrym obycza-
jom wśród lokatorów, to wymaga doprecyzowania. Prace te 
powinny być określone w miarę precyzyjnie co do zakresu 
i długości wykonywania.

Dygresje o regulaminie
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od gospodarstwa do gospodarstwa. 
Wizyta koguta była bardzo pożądana, 
bo symbolizowała narodziny nowego. 
Na taką łaskę trzeba było sobie zasłu-
żyć, rewanżując się, odwiedzającym 
dyngusem. Dziewczyny w tym czasie 
chodziły po wsi z maikiem, czyli zie-
loną gałązką, przyozdobioną wstąż-
kami i śpiewały. One także dostawały 
dyngusa. Jeśli były to jajka, to musiały 
być zdobione sitowiem, wstążkami czy 
charakterystycznym łowickim wzorem. 
Te, które przeznaczano do święce-
nia, miały znacznie skromniejszą for-
mę. Farbowano je tylko na jeden kolor 
i nazywano w odróżnieniu od pisanek, 
kraszonkami lub byczkami.

W Wielkanoc w każdej 
miejscowości

odbywają się procesje,
jednak tylko w kilku miejscach 

w Polsce do dzisiaj praktykuje się 
ich konne wydanie. Jedną z najstar-
szych jest taka procesja w Pietrowi-
cach Wielkich. Ma ona ponad 100-
-letnią tradycję i sięga jeszcze cza-
sów, gdy część naszych ziem była 
pod pruskim zaborem. W czasie świąt 

przemierza położone nieopodal Raci-
borza Pietrowice Wielkie i okolice. Na 
czas konnej procesji nie tylko domy, 
ale i ogródki przybierają tam odświęt-
ny wygląd. Stojące w nich drzewa 
ozdabiane są wstążkami i pisanka-
mi. Wspomniana procesja konna ru-
sza w świąteczny poniedziałek w po-
łudnie spod murowanego kościoła. 
Pierwszym jej celem jest położony za 
miastem drewniany kościółek, a 4-ki-
lometrowy odcinek uczestnicy ubra-
ni w okolicznościowe stroje pokonu-
ją w wytwornych bryczkach, zwykłych 
drabiniastych wozach, a bywa tak-
że, że na oklep. Droga między dwo-
ma kościołami pokonywana jest przy 
dźwiękach orkiestry dętej. Kolejnym 
wydarzeniem jest uroczysta msza, po 
której następuje „objazd pól”. Wtedy 
to ksiądz prowadzący konną proce-
sję dokonuje poświęcenia gospodar-
skich dóbr. Całą uroczystość kończy 
zaś wyścig, w którym biorą udział ko-
nie wystawione zarówno przez miej-
scowych gospodarzy, jak i przez oko-
liczne stadniny. 

Za procesją konną w ostatnich la-
tach podąża coraz śmielej jeszcze dru-

ga, której uczestnicy zasiadają w po-
jazdach wyposażonych w konie... me-
chaniczne. Stąd podczas mszy odpra-
wianej w drewnianym zabytkowym ko-
ściółku stoją zarówno konne wozy, jak 
i coraz bardziej liczne samochody.

Na Podlasiu zaś najbardziej
widoczne są różnice

w obchodzeniu świąt w tradycji kato-
lickiej i prawosławnej, szczególnie na 
wsiach. Tam prawosławni zbierają się 
po dwie, trzy rodziny i na ławce przed 
domem jednej z nich, na specjalnie 
wyszywanych ręcznikach układają po-
karm – to znaczy kiełbasę, jajka, chleb, 
sól, a pop objeżdża swoich wiernych 
i tam święci pokarmy. Na Podlasiu wła-
ściwie nie gotuje się w czasie świąt. 
Spożywane jest to, co zostało wcze-
śniej przygotowane. Może być pieczo-
na kaczka, indyk, kiełbasa na gorąco. 
W lany poniedziałek strach tam wyjść 
z domu. Grupy śmiałków leją wiadrami 
wody kogo popadnie.

Podobnie w tym dniu jest gdzie in-
dziej i żadnych nawoływań ekologów 
o oszczędzanie wody nikt sobie nie 
bierze do serca. Po prostu: tradycja 
jest silniejsza od rozumu. mig 

Nie ma jak polska Wielkanoc
ciąg dalszy ze str. 16
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Osiedle im. Juliana Tuwima
Pozytywnie oceniany jest przebieg 

zimy na Osiedlu im. Juliana Tuwi-
ma. W tym okresie nie zanotowano 
poważniejszych awarii, problemy roz-
wiązywano na bieżąco. Krytycznie na-
tomiast administracja os. „Tu-
wima” wypowiada się na te-
mat odśnieżania dróg miejskich 
w tym rejonie, które były trakto-
wane dosłownie i w przenośni 
w trzeciej kolejności odśnieża-
nia. Często, aby były one prze-
jezdne i mieszkańcy mogli wy-
jechać swoimi samochodami 
z osiedla, odśnieżano je z ini-
cjatywy i środków Spółdziel-
ni. Wraz z pierwszym powie-
wem wiosny ADM przystąpiła 
do wycinki drzew przy ul. Woj-
ciecha Korfantego 17, a no-
we nasadzenia wkrótce będą wykonane 
przy ul. Okrężnej 6 i W. Korfantego 7. 
Ponadto, dokonano już przeglądu placów 
zabaw, których kontrola wykazała, że naj-
więcej zniszczeń jest przy ul. Hermana 
Wróbla 7. Wszystkie urządzenia już na-
prawiono i dzieci będą mogły znów z nich 
korzystać bez żadnych ograniczeń.

Osiedle „Młodych”
Akcja „Zima” sprawnie przebiegała 

też na Osiedlu „Młodych”. W tym okre-
sie nie wystąpiły żadne awarie poza 
jednodniową przerwą w dostawie c.o. 
Koszty związane z odśnieżaniem sza-
cuje się tutaj na około 30 tysięcy zło-
tych. Obecnie przystępuje się do prac 
związanych z naprawą schodów, wejść 
do klatek schodowych, dróg, szczególnie 
w okolicy ulicy Franciszka Zubrzyckiego 
i alei Młodych. Okres zimy wykorzystano 
tu na roboty mające na celu odnowienie 
klatek schodowych. Polegały one głów-
nie na malowaniu parterów budynków, 
położeniu płytek ceramicznych, moderni-
zacji oświetlenia z zastosowaniem czuj-
ników ruchowych, montaż drzwi ognio-
odpornych do wnęk zsypowych. Prace te 
wykonano przy alei Młodych 12, 13, 14, 
15 oraz przy ul. F Zubrzyckiego. 

Osiedle „Węzłowiec”
Po zakończeniu okresu zimowe-

go ADM „Węzłowiec” przystąpiła do 
określenia strat związanych z usuwa-
niem jej skutków. Wykorzystanie cięż-
kiego sprzętu do odśnieżania spowodo-
wało w niektórych miejscach uszkodze-
nie krawężników, progów hamujących, 
barierek oddzielających chodniki od te-
renów zielonych. W sumie środki finan-
sowe wydane na walkę z zimą szacu-

je się na 50 tys. złotych. Ze względu 
na rozpoczęte kilka tygodni temu pra-
ce ziemne, osiedle obecnie nie wygląda 
najlepiej. Powodem są roboty prowadzo-

ne przez firmę sieci multimedialnej, któ-
ra zamierza zaproponować nową ofertę 
mieszkańcom. Wstępnie uzgodniono, że 
będzie podłączana w tych budynkach, 
które nie były w ostatnich latach malo-
wane i gdzie będzie większa grupa lo-
katorów zainteresowanych tą nową, po-
dobno bardzo atrakcyjna ofertą. Wraz 
z nadejściem cieplejszych dni ruszą też 
docieplania, najpierw ściany frontowej 
przy ul. Władysława Jagiełły 1, a póź-
niej przy ul. Grunwaldzkiej 2.

Osiedle „Bańgów”
Wyjątkowe położenie os. „Bań-

gów”, które znajduje się poza mia-
stem w paśmie znacznie silniej prze-
chodzących wiatrów sprawia, że in-
tensywne opady śniegu były tu-
taj najbardziej dotkliwie odczuwane. 
Zalegający śnieg musiano usuwać nie-
kiedy specjalnymi ładowarkami, któ-
re przewoziły go w miejsca na obrze-
żu osiedla. Kierownictwo administracji 
szczególnie pozytywnie ocenia zaan-
gażowanie dozorczyń oraz konserwa-
torów, którzy bardzo dobrze wywiązy-
wali się z swoich obowiązków. Minio-
na pora roku kosztowała osiedle 30 ty-
sięcy złotych. W międzyczasie prowa-
dzono remont instalacji wodnej w wie-
lu budynkach, gdzie wymieniano pio-
ny, poziomy i cyrkulację. Z kolei przy 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 77-85 
wykonano modernizację oświetlenia 
na klatkach schodowych. W najbliż-
szym czasie będzie wykonana napra-
wa schodów wejściowych do budyn-
ków przy ul. Władysława Reymon-
ta 2, 4, 6, 8 oraz przy dojściu do przy-
stanku autobusowego. Ponadto, ADM 

„Bańgów” planuje montaż siatek za-
bezpieczających bloki przed osiada-
niem gołębi, uszczelnianie złączy mię-
dzy płytami na budynkach ze względu 
na występujące zimą zalewania nie-
których mieszkań. Będą też wykonane 
nowe nasadzenia krzewów oraz przy-

cinka drzew. Przy okazji ADM 
„Bangów” informuje o możli-
wości składania ofert na zor-
ganizowanie festynu osiedlo-
wego, który w tym roku odbę-
dzie się 6 czerwca.

Osiedle „Michałkowice”
Z informacji administra-

cji os. „Michałkowice” wyni-
ka, że większych uwag co do 
przeprowadzenia akcji „Zima” 
nie mieli również mieszkańcy 
tego osiedla. Zgłoszenia loka-
torów dotyczyły głównie zabez-
pieczenia budynków przed nie-

potrzebną stratą ciepła. Okazuje się jed-
nak, że głównym powodem tych ubyt-
ków są nadal złe nawyki niektórych loka-
torów, którzy nie zamykają drzwi do kla-
tek schodowych, pozostawiają uchylone 
okna itp. Pierwsze prace remontowe wy-
konane na tym osiedlu dotyczyły wymiany 
stolarki okiennej na klatkach schodowych 
przy ul. Wyzwolenia 6-10. Jednocześnie 
trwa remont kanalizacji deszczowej i sa-
nitarnej, który dotarł obecnie do ul. Le-
ona Kruczkowskiego 4-6. Po zakończe-
niu prac w tej części osiedla, powinny one 
rozpocząć się przy ul. Pocztowej, gdyż 
sieć kanalizacyjna w tym rejonie jest rów-
nież w złym stanie technicznym.

Osiedle „Chemik”
- Zima była krótka, ale intensywna. 

Najwięcej problemów sprawiło nam nie 
odśnieżanie osiedla, ale kłopoty zwią-
zanie z zamarzaniem rynien i usuwa-
nie nawisów – twierdzi kierownictwo 
ADM „Chemik”. W ich wyniku zaczę-
ło bowiem dochodzić do zalewania 
mieszkań i skarg lokatorów. Skuwanie 
lodów, zrzucanie zwisów i sopli, udroż-
nienie rynien nie jest łatwe na tym osie-
dlu, gdyż są to prace prowadzone na 
wysokościach z użyciem dodatkowego 
sprzętu. Ponadto, ADM „Chemik” by-
ła odpowiedzialna za usunięcie śnie-
gu z dachów dwóch obiektów kultu-
ralnych na osiedlu: DK „Chemik” oraz 
Strefy Rozrywki „Renoma”. Wstępny 
koszt wszystkich prac obliczono na 
40 tys. złotych. Aktualnie prowadzo-
ne są typowo wiosenno – porządkowe 
prace w postaci grabienia liści, przy-
cinania żywopłotu, sprzątania trawni-
ków, przycinki drzew. mig

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

ul. Kruczkowskiego 6c

Pomiędzy…
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wego. W najbliższym czasie zapla-
nowano tam ponowną wizję lokal-
ną z udziałem kierownika administra-
cji, przewodniczącego Rady Osiedla 
i dzielnicowego KMP. Celem wizji bę-
dzie sprawdzenie, czy przyjęte zobo-
wiązania zostały zrealizowane. Użyt-
kownika mieszkania poinformowano 
jednoznacznie, że w sytuacji powtó-
rzenia się takich przypadków zosta-
nie wszczęte postępowanie o wyklu-
czenie z szeregu członków, a następ-
nie przeprowadzenie eksmisji.

Gratulacje z przekąsem
Witam

W marcowym numerze Waszej ga-
zetki przeczytałem, że „Komisja (GZM) 
na swym posiedzeniu wnikliwie za-
poznała się z materiałem i z zadowo-
leniem stwierdziła, iż (w 2008 r.) wy-
konano wszystkie zaplanowane pra-
ce.” W związku z tym sukcesem chcia-
łem za Waszym pośrednictwem prze-
kazać najszczersze gratulacje komisji 
i jej przewodniczącemu z życzeniami 
dalszych sukcesów. 
Maciej B. – imię i nazwisko do wiad. red. 

PS Brak wymiany drzwi do klatek 
wejściowych w budynku przy ul. Wró-
blewskiego 39-41 zapisanej w Planie 
Rzeczowym Robót Remontowo-Kon-
serwacyjnych SSM na 2008 rok uwa-
żam za nieistotny element, który nie 
powinien mieć wpływu na znakomitą 
ocenę komisji.

ZARZĄD SSM: Faktem jest, iż wy-
mianę 5 sztuk drzwi w budynku 
przy ulicy Walerego Wróblewskie-
go 39-41 przesunięto na 2009 rok 
w związku z planowanym na kwie-
cień br. rozpoczęciem docieple-
nia elewacji, więc przy okazji tych 
prac będą wymieniane drzwi wej-
ściowe. Ten jednostkowy przypadek 

nie mógł w konsekwencji wpłynąć 
na ogólną ocenę wykonania remon-
tów w skali całej Spółdzielni, gdzie 
pozycji do realizacji jest ponad 200. 

Oczywiście można mieć zastrzeże-
nie do sformułowania „wszystkie”, 
ale stwierdzenie to w ferworze wy-
powiedzi nie zmienia generalnej 
oceny realizacji planu. Rozumiemy, 
że z punktu widzenia mieszkańca 
jest to istotne. Przy okazji informu-
jemy, że poza wymianą drzwi i do-
ciepleniem elewacji od strony wejść 
w budynku zostaną wykonane do-
datkowe prace takie, jak:

- wymiana okien na klatkach scho-
dowych,

- estetyzacja wejść do klatek po-
przez wyłożenie ich płytkami klinkie-
rowymi,

- modernizacja parterów poprzez 
wyłożenie płytkami gresowymi.

Jesteśmy przekonani, że prace te 
poprawią znacznie wygląd budynku 
i warunki zamieszkania.

Został złapany
W odpowiedzi na artykuł pana Pio-

tra Sowisło „Pilnujcie drzwi. Grafficia-
rze – ostrzeżenie”, który ukazał się 
w trzecim numerze „MS” tu cytat „in-
nym przykładem braku zainteresowa-
nia tym, co dzieje się za moimi drzwia-
mi, jest budynek, przy Walerego Wró-
blewskiego” pragnę poinformować, iż 
to właśnie mieszkańcy tegoż budynku 
złapali „artystę malującego” ową klat-
kę. O czym niezwłocznie powiadomili 
Administrację i dołączyli dowód w po-
staci farby w aerozolu. Drogi autorze, 
prosiłbym o sprawdzanie faktów przed 
wydrukowaniem artykułów.

Z poważaniem mieszkaniec
Andrzej K. - kotek@...

Imię i nazwisko do wiad. red.
Od redakcji: Dopiero po otrzyma-

niu od Pana e-maila z informacją 
o złapaniu przez mieszkańców „arty-
sty” i przekazaniu jego danych do ad-
ministracji otrzymaliśmy taką wieść 
z ADM. Kąśliwa uwaga o sprawdza-
niu faktów jest ździebko nie na miej-
scu, gdyż bylibyśmy ostatnimi zaka-
łami, gdybyśmy takiego zdarzenia nie 

odnotowali, bowiem od lat na łamach 
„MS” apelujemy o takie ze wszech 
miar pożądane zachowania. Szkoda 
tylko, że jest ich tak mało. Niemniej 
gratulujemy postawy i zdecydowanie 
proponujemy wszystkim zamieszka-
łym, by podążyli za Państwa przykła-
dem. Informujemy jednocześnie, że 
administracja os. „Chemik” skierowa-
ła zawiadomienie do Komendy Miej-
skiej Policji, a policja wszczęła do-
chodzenie w sprawie. Po zakończe-
niu postępowania i ukaraniu sprawcy 
przez sąd ADM obciąży winnego de-
wastacji wszystkimi kosztami, tak jak 
w przypadku grafficiarza z os. „Bań-
gów”. Jeszcze raz dziękujemy za po-
stawę i liczymy na dalsze współdzia-
łanie w tępieniu wandali i to nie tylko 
zamieszkałych w tej klatce, ale w za-
sobach całej spółdzielni. Prosimy tak-
że o niezależne informowanie redak-
cji o takich sukcesem zakończonych 
działaniach.

Rowy, połamane płytki
Szanowna Redakcjo „MS”!

Kilkanaście już razy czytałam w ru-
bryce „Dyżur Redaktora”, że Zarząd 
Spółdzielni przygląda się prowadzonym 
przez różne firmy wykopom i skutecz-
nie egzekwuje doprowadzenie terenu 
do poprzedniego stanu. Jeśli tak jest 
rzeczywiście, to skąd na naszych osie-
dlach tyle „rowów” na terenach trawia-
stych, połamanych betonowych płytek 
„rozchwianych” krawężników i znacz-
ne obniżenia w chodnikach wyłożonych 
polbrukiem? Wydaje mi się, że odpo-
wiednie służby sprawdzają doprowa-
dzony do porządku teren natychmiast 
po zakończonych robotach i wtedy 
wszystko jest cacy! Mija kilka miesięcy 
i jest jak jest. Proszę zobaczyć, jak wy-
gląda teren przy pl. Skrzeka i Wójcika 
7A i dalej wzdłuż ul. Niepodległości na 
wysokości pływalni – rowy, pojedyncze 
zagłębienia itd. chcę zaznaczyć, że te-
ren ten był już uporządkowany, ale wio-
senne roztopy i obfite deszcze dopro-
wadziły do stanu, jaki jest. Chcę dopro-
wadzenia terenu do poprzedniego sta-
nu, a nie odpowiedzi, że niwelacja tere-
nu dopiero będzie prowadzona, bo bę-
dzie to niezgodne z prawdą!

Chciałabym dowiedzieć się także, 
gdzie na terenie Siemianowic dzia-
ła SM „FABUŁ”? Jeśli wyrok Sądu 

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

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
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Grodzkiego („MS” 186/2009) jest re-
produkcją oryginału, to Artur T. mo-
że by spokojny. Za ten punkt „nie bek-
nie”! Również imię matki budzi moje 
zastrzeżenia, ale być może tak pisze 
się w oryginale.

Na zakończenie dziękuję za dobrą 
pracę mojej administracji. Posyłają 
szybko i zgodnie z umówionym termi-
nem pracowników do usunięcia awarii.
Małgorzata – pl. Skrzeka i Wójcika 5a

Dane osobowe do wiad. Redakcji. 
ZARZĄD SSM: Wszystko, co Pa-

ni napisała o egzekwowaniu dopro-
wadzenia do poprzedniego stanu te-
renów, na których były prowadzone 
jakieś prace, polega na fakcie. Jed-
nak należy mieć na uwadze, że nie 
w każdym przypadku możliwe jest 
zagęszczanie ziemi bezpośrednio po 
wykopach, bo można tą czynnością 
zniszczyć to, co zostało położone. 
Dlatego nieraz potrzeba czasu, by 
teren osiadł samoistnie, co w efek-
cie powoduje później nierówności.

Na terenie, o którym Pani wspo-
mina, tj. w rejonie ul. Niepodległo-
ści i pl. Skrzeka Wójcika, prowadzo-
no roboty ziemne, w trakcie których 
doprowadzano kable światłowodo-
we do budynków. Za docelowe upo-
rządkowanie miejsc po wykony-
wanych robotach odpowiedzialna 
jest firma MGM (inwestor) i został 
już wyznaczony ostateczny termin 
wykonania niwelacji. Datą tą jest 
10 kwietnia br.

Inwestora poinformowano, że nie-
dotrzymanie terminu upoważnia ad-
ministrację Os. „Młodych” do wyko-
nania robót i obciążenia firmy kosz-
tami tych prac. Z przyjemnością 
przyjmujemy opinię o dobrej pracy 
administracji.

Od redakcji: Na terenie Siemia-
nowic Śl. nie działa SM „Fabuł” i jest 
to błąd literowy. Przypuszczamy, że 

w imieniu mamy wandala również jest 
literówka. O to, czy może on spać spo-
kojnie, nie należy się martwić, bo takie 

błędy są szybko prostowane, a wyrok 
jest wyrokiem.

Apel do kierowców
z os. „Bańgów”

Już od dłuższego czasu zamierza-
łem napisać prośbę do kierujących 
i parkujących swoje pojazdy na ul. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie 17 i sąsiadujące 
numery posesji w Siemianowicach Śl. 
W okresie zimowym parkowali na po-
boczu i na jezdni, tak, że pług śnież-
ny omijał je, nie usuwając z tego miej-
sca śniegu, co prowadziło do zwęże-
nia jezdni w tym miejscu. Jadąc na 
osiedle, musiałem zatrzymywać się, 
aby przepuścić jadących z osiedla – 
niektórzy jadą na trzeciego, jak przy-
pominam kierującym znak D-40 strefa 
zamieszkania, informuję, że zabronio-
ny jest postój pojazdów, z wyjątkiem 
miejsc do tego wyznaczonych. Ludzie, 
napiszcie pismo do Spółdzielni, aby 
zlikwidowała Wam ławki przed klatka-
mi i będziecie parkować pod oknami, 
bo nie chce się Wam podjechać 30 m 
dalej. Po prawej stronie jest zatocz-
ka przeznaczona jako miejsce parkin-
gowe. Oczywiście, pozdrawiam tych, 
którzy będą to czytać, a parkują tam 
i nie jest im ciężko przejść kawałek. 
Są osoby, które z tego rejonu docho-
dzą do parkingów strzeżonych i da się 
przejść kawałek, nawet iż za to trzeba 
zapłacić. Proszę przedstawicieli Spół-
dzielni o interwencję, może postawie-
nie takich znaków jak zakaz zatrzyma-
nia i postoju, bo już dochodzi do roz-
jeżdżania trawników, widziałem Straż 
Miejską nakładającą blokady, ale wi-
dzę, że to nie pomaga, oni jak i parku-
jący zapomnieli o respektowaniu po-
wyższego znaku.

Przeczytałem te uwagi na temat 
psów i ich właścicieli i popieram, że 
właściciele są wygodni i boją się wejść 
dalej w trawnik z tym pieskiem, tylko 
spacerują chodnikami, aby im się bu-
ty nie pobrudziły. Ale mój drogi czy-
telniku jaando... pies to część nasze-
go świata i ma potrzeby takie jak my, 
nie miał szczęścia przekształcić się 
niestety z małpy. Ale ludzie choć się 

przekształcili, to i tak swoje potrzeby 
załatwiają w podobny sposób i w tym 
kierunku proponowałbym, aby Pan 
„przyczajał” się pod klatkami, sklepami 
i informował na bieżąco Straż Miejską, 
Policję ona także ma fundusze dla in-
formatorów, można dorobić w miesią-
cu. A co do wsi, to przyjmuje ona tak-
że tych, co nie umieją współżyć z inny-
mi, brakuje im kompromisu, ogradza-
ją się płotem, sadzą tuje i nie otwierają 
obcym furtki, kukając zza firany.

Pozdrawiam.
Z poważaniem – mieszkaniec Bań-
gowa i kierujący, a także parkujący 

na tym osiedlu.
ZARZĄD SSM: Opracowany i przy-

jęty „Regulamin porządku domo-
wego” – publikowany jest w bieżą-
cym wydaniu „MS” – jednoznacznie 
określa, iż na terenach osiedli par-
kować można jedynie w miejscach 
do tego wyznaczonych (§ 15 pkt 3). 
W związku z tym stawianie jakich-
kolwiek dodatkowych znaków nie 
wydaje się celowe. Na podstawie te-
go Regulaminu służby porządkowe 
mogą przeprowadzać stosowne in-
terwencje.

Natomiast Pana słuszne uwa-
gi poddajemy pod rozwagę kierow-
ców, bo niestety nazbyt często dla 
własnej pozornej wygody utrudnia-
my innym życie.

Od redakcji: Bardzo prosimy nie ob-
rażać mieszkańców wsi i siebie wza-
jemnie.

Skandaliczny post
Chciałam poruszyć sprawę zlikwi-

dowania strefy zamieszkania na uli-
cy Grunwaldzkiej. Z mojej wiedzy nie 
jest tak, jak napisano w wyjaśnieniu. 
Powodem zlikwidowania tej strefy jest 
zlikwidowanie przez władze Chorzo-
wa tramwaju nr 12 i wprowadzenie 
autobusu w jego miejsce, który obec-
nie przejeżdża właśnie przez ul. Grun-
waldzką. Fakt, że jest to dość uciąż-
liwe, a zwłaszcza fakt, że zlikwido-
wano progi zwalniające, co powodu-
je, że obecnie nikt tej postawionej 30 
nie przestrzega! Czy zlikwidowanie 
tych progów było faktycznie niezbęd-
ne? Chyba będziemy się musieli z tym 
niestety pogodzić. Natomiast chcia-
łam w związku z tym zapytać: czy je-
żeli już ten autobus jedzie pod naszy-
mi oknami, to nie można by np. w oko-
licy nr 14-16 stworzyć przystanku na 

ciąg dalszy ze str. 24

ciąg dalszy na str. 28
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żądanie? Nasze dzieci chociaż mogły-
by podjechać bliżej domów, jakby np. 
wracały z kina. Może jest to możliwe?

Drugi problem, który mnie poruszył 
w nr 3 naszej gazetki, to niezwykła do-
broć i wyrozumiałość pani, której nie 
przeszkadzają odchody! Ucieszyłam 
się i proponuję, żeby ta pani podała 
adres, żeby wszyscy właściciele psów 
tam poszli ze swoimi pupilami – mar-
twi mnie tylko to, że chyba tym z Wę-
złowca nie będzie do niej po drodze! 
To niestety, był egoistyczny głos wła-
ścicielki psa, której kultura osobista 
kończy się na jego posiadaniu. Pisze – 
psy były, są i będą – niewątpliwie i nikt 
ich nie chce usuwać, tylko ich odcho-
dy ich opiekunowie powinni sobie za-
brać i to nie tylko z omawianych cią-
gle trawników, ale przede wszystkim 
z chodników! Poza tym pies na terenie 
osiedla powinien być wyprowadzany 
na smyczy, no jeżeli nie jest zbyt du-
ży, to niech już będzie, że jest spusz-
czony – ale w kagańcu. Tymczasem 
na „Węzłowcu”, gdzie też jest dość 
sporo psów (przytoczone 10-15% wy-
daje mi się szacunkiem zaniżonym, 
pewnie to psy zgłoszone) wypuszcza-
nie psów, które oszczekują nogi prze-
chodniów jest na porządku dziennym – 
to jakiś totalny brak kultury właściciela 
– nie spotka się tego w żadnym innym 
kraju Europy, w której miejscem się tak 
chlubimy. Niestety, daleko nam do eu-
ropejskiej kultury. No, bo co tym swo-
im agresywnym postem mówi nam ta 
pani – za przeproszeniem „każdy mo-
że obsrać, co chce”, a inni mają tam 
nie wchodzić i cicho siedzieć. Ciekawa 
postawa. I dowiadujemy się, że teren 
tej pani nie jest tylko koło bloku – na-
tomiast osoby, która mówi przez okno, 
że sobie nie życzy kupy pod oknem, 
nie jest nawet koło jej bloku. Smutne! 

Dziwi mnie też, że Pan Redaktor pi-
sze, że się poprawiło to sprzątanie po 
psach. Nie na „Węzłowcu”. Osobiście 
widziałam jedną panią, która schyli-

ła się po kupkę swojego pieska – aż 
poszłam zobaczyć, gdzie mieszka ta 
pani – była niestety z domków jedno-
rodzinnych – może ludzie mieszkają-
cy w domkach mają inną kulturę niż ci 
z bloków, którym nie przeszkadza na-
wet, że pies obsikał komuś drzwi lub 
załatwił swoją potrzebę w windzie. Pła-
kać się chce. I jaki to przykład dla mło-
dych ludzi na naszych osiedlach, kie-
dy widzą, że całkiem szanowani i wy-
glądający na kulturalnych sąsiedzi zo-
stawiają kupy, gdzie popadnie. I mimo 
wielu akcji spółdzielni nie uważają te-
go za nietakt. I jak jeszcze udają że te-
go nie widzą, to już trudno – zakłama-
nie jest częścią natury ludzkiej – ale ta-
ki post, jak tej pani – to już skandal. To 
jest głos tych właścicielek psów, któ-
re zamiast zabrać szczekającego psa 
spod nóg przechodnia lub z drzwi skle-
pu (!!!!) „odszczekują” się jakimiś idio-
tycznymi słowami! Ciekawe, czy jed-
na z drugą byłaby zadowolona, gdy-
by inny sąsiad zaczął hodować lwa – 
dlaczego lwa? Bo wszyscy się go bo-
ją, psów tylko, niestety, niektórzy. Tyl-
ko właściciele psów tego nie rozumie-
ją, że dla niektórych ludzi nawet jamnik 
jest jak lew. Inni się boją pająków, my-
szy – no, tak już jest. I nie ma co mó-
wić – ten pająk jest łagodny, ta mysz 
nie gryzie. I nie wiem, po co takich ar-
gumentów używają właściciele psów- 
jak sobie ktoś nie życzy, to psa trze-
ba natychmiast zabrać, a nie dysku-
tować. W innych krajach, a nawet re-
jonach Polski jest to oczywiste. U nas 
dyskusja. Pech. I na zakończenie bar-
dzo bym chciała, żeby kiedyś wypo-
wiedzieli się nasi Strażnicy Miejscy, 
bo słyszałam, że podobno chodzą po 
osiedlach i sprawdzają, czy psy nie są 
wyprowadzane w sposób uciążliwy dla 
innych lokatorów.

Pozdrawiam.
Mieszkanka Węzłowca

ZARZĄD SSM: Nie podzielamy po-
glądu, że jedynym powodem likwida-
cji strefy zamieszkania na ul. Grun-

waldzkiej było spowodowane urucho-
mieniem linii autobusowej jako na-
stępstwa zakończenia eksploatacji li-
nii tramwajowej nr 12. Argumenty, że 
ta ulica nie może być drogą, na któ-
rej bezwzględne pierwszeństwo mają 
piesi są bardzo przekonywujące. Od-
rębną kwestią jest kultura kierowców, 
za nic mających znaki ograniczenia 
prędkości. Postulat w sprawie utwo-
rzenia przystanku autobusowego wy-
daje sie bardzo zasadny i poddajemy 
go pod rozwagę Wydziałowi Komuni-
kacji UM Siemianowice Śląskie.

E-mail mieszkanki Bańgowa zbul-
wersował wiele osób, w tym i po-
siadających psy. Na ten temat re-
dakcja odpowiada w innym miej-
scu. Ilość psów na terenie osiedli 
nie odbiega od podanej wartości, 
może jednak być tak, że są miej-
sca, gdzie jest ich więcej w budyn-
kach bądź są tereny, na które czę-
ściej chodzi się na spacer.

Od redakcji: Pani sugestię o za-
mieszczeniu wypowiedzi funkcjonariu-
szy Straży Miejskiej przyjmujemy. A co 
do lwa pomysł zaiste szatański.

Dziękuję za wydrukowanie
Witam, nigdy raczej nie zabieram 

głosu w sprawach dotyczących spół-
dzielni, ale tym razem, po przeczytaniu 
najnowszego numeru gazetki SSM, 
postanowiłam napisać w ramach po-
dziękowania za przytoczenie niesamo-
wicie słusznych i absorbujących listów 
poruszających problemy, z którymi na 
co dzień boryka się większość miesz-
kańców.

Szczególnie dotyczy to problemu 
brudu i smrodu spowodowanego przez 
wątpliwych przyjaciół człowieka, jaki-
mi są psy. Mieszkam przy ulicy Kor-
fantego 1 i mamy równie przykre do-
świadczenia na tym polu. Co chwilę 
na chodniku przed wejściem czy traw-
niku, a nawet na środku klatki scho-
dowej (tak, tak!) natykamy się na psie 
odchody, do których akurat nikt oczy-
wiście się nie przyznaje, bo wiadomo 
– to nie jego pies. Lokatorzy, zamiast 
wyjść z psem gdzieś dalej – choćby 
do parku, stoją pod klatką, paląc pa-
pierosy (tym samym łamiąc zakaz pa-
lenia), a ich pieski załatwiają swe po-
trzeby tuż obok, co sprawia wrażenie, 
że raczej nie są zainteresowani swy-

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 032-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”
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mi pupilami i chcą tylko odbębnić pro-
blem (po co w takim razie decydowali 
się na psa w bloku?). W naszej klatce 
wręcz doszło do paradoksu, że właści-
ciel owczarka niemieckiego wypusz-
cza go SAMEGO (do windy i na klatkę) 
„na spacer”, oczywiście BEZ KAGAŃ-
CA; pies załatwia swoje potrzeby, pa-
łętając się pod klatką, po czym straszy 
ludzi, a szczególnie małe dzieci, stojąc 
pod windą lub na schodach. Zastana-
wiam się wielokrotnie nad wezwaniem 
straży miejskiej, czy może kogoś inne-
go? (proszę o radę). Kolejny problem 
to palenie papierosów na klatce scho-
dowej i w windzie oraz pod drzwia-
mi klatki. Niestety, upomnienia w tym 
przypadku nie skutkują i jesteśmy na-
rażeni na wąchanie dymu tytoniowe-
go dzień w dzień, wychodząc z domu, 
nie wiedząc zupełnie, co zrobić z tym 
problemem.

Ostatni problem – mycie samocho-
du pod blokiem – dziękuję za dobitne 
przypomnienie prawa, gdyż mamy są-
siada notorycznie myjącego auto pod 
klatką, a w tej chwili mamy podsta-
wę do tego, aby następnym razem za-
dzwonić na straż miejską. 

I na koniec dziękuję za wydrukowa-
nie listu pani z Bańgowa (lokatorka87) 
i za wspaniałą ironiczną odpowiedź, 
jakiej udzielono na ten list. Dzięki te-
mu wiemy, że stoicie państwo po stro-
nie „czystych lokatorów”, którzy chcie-
liby zadbać o porządek, a niestety, nie 
mogą, bo są narażeni na głosy podob-
nych sąsiadów, jak ww. pani.

Anna
Uprzejmie proszę, 

aby adres e-mail był wyłącznie 
dostępny dla redakcji (dziękuję).

Od redakcji: Miło nam, że z zacie-
kawieniem czytała pani „MS” zapra-
szamy do comiesięcznego kontynu-
owania lektury, tym bardziej, że wie-
lu wiadomości próżno szukać w in-

nych masmediach. Każdej wiosny psi 
temat wybucha ze zdwojoną siłą. Tym 
razem dodatkowo został wzmocnio-
ny listem mieszkanki Bańgowa. Przy-
kra to była treść i jej odbiór przez in-
nych mieszkańców nas nie zdziwił. 
Zdumiewające jest to, że wszystko – 
setki litrów wylanego atramentu i tony 

zapisanego papieru – sprowadza się 
do jednego, do najzwyklejszego schy-
lenia się po to, co czworonożny pu-
pil pozostawił. Nie byłoby problemu: 
schylić się, zebrać i zabrać. Jeżeli te-
go się nie robi, bo czynność zebrania 
psiej qpy nawet swojego ukochane-
go pupila budzi odrażenie, to nie moż-
na wymagać od nieposiadających pie-
sków, by byli zadowoleni, jak psiaki 
pozostawiają qpy pod ich oknami, jak 
psiaki swoje g… zosta wiają w win-
dzie, na klatce schodowej, w miejscu, 
gdzie bawią się dzieci. Tym jednym li-
stem mieszkanka Bańgowa spotęgo-
wała niechęć do właścicieli psów, bo 
jakby nie patrzeć, zdecydowanie prze-
ważająca większość zamieszkałych 
psów nie posiada. Nawet jeżeli list lo-
katorki87 miał incydentalny charakter, 
to zawarte w nim nieliczenie się z in-
nymi jest zastanawiające i zatrważa-
jące. Oby za jakiś czas to nieliczenie 
się z innymi nie obróciło się, bo wtedy 
znikąd pomocy.

Wytyczyć linie
Chciałem poruszyć problem zwią-

zany z brakiem miejsc parkingowych 
na osiedlach w naszym mieście. Je-
stem mieszkańcem Os. „Młodych” i za-
uważam, jak pewnie większość z pań-
stwa, że samochodów pod blokami 
jest z każdym rokiem więcej. Problem 
braku miejsc parkingowych można by 
na osiedlu, które zamieszkuję w dość 
szybki sposób rozwiązać. Wystarczy-
łoby wzdłuż drogi, która prowadzi do 
pasażu handlowego, a także ul. ZHP 
1-6, wyznaczyć strefę parkingową i na-
malować prostopadłe pasy, które wyty-
czałyby miejsca do parkowania. Moż-
na się zastanowić, po co wytyczać 
strefę, skoro i tak ludzie stawiają tam 
swoje samochody, a i owszem stawia-
ją, ale nie tylko osobowe, od dłuższe-
go czasu dzień w dzień parkują tam 
dwa samochody ciężarowe, które zaj-

mują sporo miejsca. Podejrzewam, że 
w chwili, gdy nie ma określonego spo-
sobu parkowania, odpowiednie służby 
nie mogą interweniować. Proszę SSM 
o w miarę szybką interwencję.

Pozdrawiam.
Proszę o niepublikowanie moich da-
nych oraz adresu e-mail w gazetce.

Marcin N.
ZARZĄD SSM: Rada Osiedla i ad-

ministracja Os. „Młodych” rozważą 
możliwość wytyczenia linii oznacza-
jących miejsca parkowania pojedyn-
czego pojazdu, co przy tak skrom-
nej ilości miejsc winno zwiększyć 
ich ilość ze względu na określenie 
sposobu „ucywilizowanego” parko-
wania. Pana wniosek jest bardzo za-
sadny, tym bardziej, że rozpoczyna-
jąca się wiosna sprzyja wykonywa-
niu takich robót. 

Jeżdżą mimo zakazu
Na ul Grunwaldzkiej do niedawna 

strefa zamieszkania! Nagle zaczęły 
jeździć autobusy linii 190!!! Pomimo 
znaku drogowego z obu stron tej ulicy 
o zakazie wjazdu samochodów powy-
żej 3,5 tony. Odpowiednie służby nic 
nie robią!

To jest pogarda dla państwa prawa!
Wy też nic z tym nie zrobicie.
Pan odpowiedzialny za drogi poin-

formował mnie, że będzie znak, że nie 
dotyczy to autobusów. To nie ta kolej-
ność! Nikt nie może łamać prawa.

Najpierw zmiana oznakowania, 
a później mogą jeździć autobusy

Czy mogą?
Jacek Dorożyński

ZARZĄD SSM: Podzielamy Pana 
uwagę o konieczności zamieszcze-
nia tabliczki „Nie dotyczy autobu-
su”, jak i że należało to zrobić od-
powiednio wcześniej. Uwagę tę po-
lecamy odpowiednim służbom UM 
Siemianowice Śl.

Utwardzić teren
Witam. Od 25 lat jestem użytkow-

nikiem garażu na Osiedlu „Che-
mik” w ciągu garażowym przy „wie-
żowcach’”. Dojazd i sam bezpośred-
ni wjazd do garażu to prawdziwy kosz-
mar z powodu grząskiego podłoża. Co 
roku po wiosennych roztopach czy sil-
niejszych opadach deszczu brniemy 
po kostki w błocie i w kałużach wody. 
Temat utwardzenia gruntu przed tym 
ciągiem garażowym jest znany admi-

ciąg dalszy na str. 32

ciąg dalszy ze str. 28
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nistracji Os. „Chemik” już od 2007 ro-
ku, jednak nic w tym zakresie się nie 
czyni. Zastanawiam się, czy wyłoże-
nie kostki brukowej lub wylanie asfal-
tem czy ostatecznie wysypanie żwiru 
przekracza finansowe możliwości na-
szej Spółdzielni. W załączeniu prze-
syłam zdjęcia z 2007 roku i aktualne 
z marca 2009.

W imieniu własnym i innych użytkow-
ników tego feralnego ciągu garaży pro-
szę o szybką i skuteczną interwencję.

Mieszkaniec ul. Jagiełły 3a.
Imię i nazwisko do wiad. red.

ZARZĄD SSM: Na łamach „MS”, 
jak i w bezpośrednich rozmowach 
z zainteresowanymi, wielokrotnie 
informowaliśmy, że istnieje możli-
wość utwardzenia (wyłożenia kostkę 
betonową) dojazdu do garaży w re-
jonie wskazanym przez Pana. Wa-
runkiem jest pokrycie 50% kosztów 
takiego zadania przez bezpośred-

nich użytkowników. Wystarczy za-
tem złożyć odpowiednią deklarację 

podpisaną przez wszystkich użyt-
kowników i raz na zawsze problem 
zniknie. ADM Osiedla „Chemik” 
określi koszt wykonania i wynikają-
cy z niego indywidualny finansowy 
udział zainteresowanych.

Pijak w pracy
My, lokatorzy budynku przy ul i -

cy Zgrzebnioka 39, zwracamy się o in-
terwencję do Pana Dyrektora SSM, 
gdyż dzisiaj, tj. 5. 03. 2009 r. od rana 
w pomieszczeniu na rowery, spał na 
ziemi pijany pracownik – konserwator 
SSM „Chemik”, a dwaj inni pracowni-
cy pracowali. Jest to kpina z nas loka-
torów, którzy płacimy tak duże pienią-

dze za zatrudnianie w czasach bezro-
bocia pijaka, który nie dość, że nic nie 
robi cały dzień, to jeszcze śpi i spożywa 
alkohol na naszych oczach. Czujemy 
się oburzeni całym zajściem i zdecydo-
wanie oczekujemy zatrudnienia osoby, 
która potrzebuje pracy, by nasze pienią-
dze nie były zmarnowane, a my nie bę-
dziemy narażeni na takie widoki. Pyta-
my, gdzie jest kierownik administracji?

Lokatorzy
ZARZĄD SSM: Niezwłocznie po 

otrzymaniu bulwersującego sygna-
łu Zarząd SSM przeprowadził po-
stępowanie wyjaśniające, które po-
twierdziło zaistniały fakt. Spraw-
cą tego skandalicznego zachowania 
był nowo przyjęty na okres prób-
ny pracownik – konserwator zatrud-
niony w administracji Osiedla „Che-
mik”. W wyniku zdarzenia i Państwa 
słusznej interwencji umowa o pracę 
z tym Panem nie będzie przedłużo-
na, bowiem wygasa na dniach.

ciąg dalszy ze str. 30

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

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

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

Skat i brydż
Te dwie gry, chociaż podobne do 

siebie, różnią się między sobą 
znacznie i zapewne samo zestawie-

nie ich w jednym materiale wzbu-
rzy zagorzałych zwolenników każ-
dej z nich. Ale niech tam, trudno – 
przyjmiemy razy.

Skat
Kilkudziesięciu skaciorzy uczestni-

czyło w Turnieju o Puchar Przewodni-
czącego Rady Nadzorczej Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Tur-
niej rozegrano 28 marca w DK „Che-
mik”. Licytacje były zacięte, a obser-
wował je Wiesław Jaźwiec, przewod-
niczący RN SSM. Po kilkugodzinnych 
zmaganiach najlepszymi okazali się:

1. Sebastian Grzyb
2. Ryszard Feit
3. Jerzy Kałuża
4. Henryk Morgała
5. Konrad Synowiec
6. Zbigniew Kostrzewa

Brydż
Nieco wcześniej, bo 19 – 20 mar-

ca w Głuchołazach odbyły się Mistrzo-
stwa Polski spółdzielni mieszkanio-

wych w brydżu sportowym. W zawo-
dach tych od lat uczestniczy drużyna 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej. W trakcie zmagań rozegrano 
kilka turniejów. Jak się dowiedzieliśmy, 
obsada była silna, gdyż w drużynach 
innych spółdzielni nie brakowało za-
wodników I i II ligowych w brydżu spor-
towym, a zauważono również repre-
zentantów kraju. Tym samym z ogrom-
ną satysfakcją odnotujmy, że drużyna 
SSM uplasowała się na wysokich po-
zycjach w tak doborowym towarzystwie 
i zajęła w poszczególnych turniejach 
4, 6 i 8 miejsce. Te wyniki wzbudziły 
uznanie zarówno u organizatorów, jak 
i sportowych rywali. SSM w mistrzo-
stwach reprezentowali: Władysław Pi-
liszko, Grzegorz Hentisz, Edward Li-
mański i Henryk Ulfik. Gratulujemy.



33

baba wielkanocna, to obowiązkowe 
wielkanocne smakołyki! Święta to ob-
fitość mięs i oczywiście jajek. Dla do-
brego trawienia chrzan jest niezbędny. 
Polecamy go z jabłkiem.

Wielkanocna baba
10 dag przesianej mąki sypiemy do 

lekko podgrzanej miski, dodajemy 6 dkg 
drożdży rozrobionych z mlekiem i łyżecz-
ką cukru. Odstawiamy do wyrośnięcia. 
5 żółtek ucieramy ze szklanką cukru, do-
dajemy 40 dag mąki, szczyptę soli i lek-
ko roztopione masło – 10 dag. Składniki 
dokładnie mieszamy. Do miski wsypuje-

my rozmoczone, odcedzone i oprószone 
mąką rodzynki, skórkę cytrynową i chwi-
lę wyrabiamy. Ciasto wlewamy do wy-
smarowanej masłem i obsypanej mąką 
brytfanki. Kiedy wypełni brytfankę, wsta-
wiamy do niezbyt gorącego piekarnika 
i stopniowo go podgrzewamy. Po ok. 50 
min sprawdzamy patyczkiem suchość 
ciasta. Ciepłą babę oblewamy lukrem lub 
posypujemy cukrem pudrem.

Szynka wielkanocna wiedeńska
1 szynka wieprzowa peklowana lub 

surowa (ok. 2.5 kg), 1 pęczek włoszczy-
zny, 1 butelka białego austriackiego wi-
na (może być np. Gruener Veltliner), zie-
le angielskie, liść laurowy, czarny pieprz, 
Ciasto: 50 dag mąki żytniej, sól do sma-
ku oraz: 20 dag musztardy miodowej, 20 
dag chrzanu (startego i wymieszanego 
ze śmietaną i cytryną) Szynkę gotuj pół-
torej godziny na wolnym ogniu w wodzie 
z włoszczyzną i winem. Ostudź, usuń 
skórę i nadmiar tłuszczu. Tak przygoto-
waną szynkę obłóż wcześniej wyrobio-
nym ciastem z mąki żytniej, soli i wody 
i włóż na 60 minut do pieca rozgrzanego 
do temperatury 140°C. Pieczone w sko-
rupce mięso nie wysycha, jest mięciut-
kie i delikatne. Szynki wiedeńskiej nie 
powinno zabraknąć na wielkanocnym 
stole w żadnym austriackim domu. Po-
daje się ją na ciepło ze śmietankowym 
chrzanem i miodową musztardą.

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

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

Tak, i jeszcze raz 
tak. Gdyby to tylko 
było możliwe, cią-
gle bawiłbyś się na 

różnych imprezach i życie zamieniłbyś 
w ustawiczne święto. Nie jesteś zbyt 
wybredny i nie przywiązujesz wagi do 
poziomu towarzystwa, byle byłoby we-
soło i przynajmniej czasem... trunkowo.

Świętować owszem, 
ale tylko od czasu 
do czasu i podczas 
uznanych świąt. Na 

rozbudowane życie towarzyskie pan 
Byk jest zbyt oszczędny – jeśli się by-
wa, trzeba się przecież rewanżować… 
Najbardziej ludzie spod tego znaku lu-
bią biesiady w rodzinnym gronie.

Bliźniacy nie stronią 
od imprez towarzy-
skich, od świętowa-
nia, ale w doborze 

towarzysza są bardzo wybredni. Nie 
każdy im odpowiada, a już szczegól-
nie eliminują ludzi pospolitych, którzy 
do zabawy czy dyskusji niczego cie-
kawego nie wnoszą.

Większość Raków 
z natury jest samot-
nikami, a więc nie 
licz, że łatwo Ci bę-

dzie wyciągnąć taką osobę na impre-
zę czy świąteczny obiad. Znajdzie wie-
le przekonywujących argumentów, że-
by pozostać w domu. Czasem potem 
tego żałuje, ale jest już za późno.

Pan Lew podobnie 
jak Baran bardzo lu-
bi świętowanie, dobre 
jedzenie, trunki i je-

śli trafi mu się żona, która potrafi to 
wszystko przygotować, jest po prostu 
w siódmym niebie. A jeśli jeszcze bie-
siadnicy pozwolą mu mówić, nic już 
mu więcej do szczęścia nie brakuje.

To może trochę dzi-
wić, ale ludzie spod 
znaku Panny od sa-
mego świętowania 

wolą przygotowania do świąt. Robie-
nie stroików, pisanek, pieczenie ma-
zurków w to im graj. Gdy przychodzi 
sam moment świąt są zazwyczaj już 
zbyt zmęczeni.

Wagi lubią święto-
wać, szczególnie je-
śli mogą zabłysnąć 
nową kreacją czy 

czymś się pochwalić, ale nie każde to-
warzystwo im odpowiada. Jeśli rodzi-
na jest nudnawa, rekompensują to so-
bie imprezami w gronie innych osób.

Skorpiony nie mają 
nic przeciwko świę-
towaniu, pod wa-
runkiem, że rodzina 

nie stara się skłonić ich do pomo-
cy w przygotowaniach kulinarnych. Za 
stołem w towarzystwie są sympatycz-
nymi, wesołymi biesiadnikami.

Pan Strzelec lubi 
biesiadować i czę-
sto sam przygotowu-
je egzotyczne potra-

wy, żeby pochwalić się, gdzie to bywał 
i co jadł. W jego towarzystwie przy-
jemnie się świętuje, nikomu bowiem 
nie powie nic przykrego.

Święta dla Kozioroż-
ca są przede wszyst-
kim dniami wypo-
czynku, luzu, swobo-

dy. Nie przepada za dużą ilością go-
ści, ale w dobrym towarzystwie czuje 
się dobrze i częstuje wszystkich róż-
nymi, wyszukanymi nalewkami.

Ryby najlepiej się czu-
ją we własnym domu 
i wolą zapraszać do 
siebie gości, niż być 

goszczonym. Świętowanie traktują ja-
ko rodzaj miłego wypoczynku i nie ża-
łują na ten cel pieniędzy, bo przecież 
coś się człowiekowi od życia należy.

Tak oryginalny czło-
wiek jak Wodnik 
nie zadowoli się by-
le czym. Jeśli świę-

tować, to w gronie ludzi interesują-
cych, znanych, a najlepiej poprzedzić 
biesiadowanie teatrem czy udziałem 
w jakiejś imprezie kulturalnej.

Czy umiesz 
świętować?
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Pochyłe wyrobisko 

korytarzowe w kopalni; 5. Zb liżają-
ce się święta. 7. Żądli; 8. Imię dziew-
częce; 10. Jajka wielkanocne poma-
lowane na jeden kolor; 12. Ischias; 
13. Kraina szczęśliwości; 14. Jakość, 
forma; 15. Lichy, bezwartościowy ob-
raz; 16. Hełm; 18. Miska pod kra-
nem; 21. Bieluteńki rekwizyt wielka-
nocny. 25. Święcona w Niedzielę Pal-
mową; 26. Gatunek jedwabnego ak-
samitu; 27. Flaga morska; 28. Gwiaz-
da w gwiazdozbiorze Psa Wiel-
kiego. 31. Karmią młode mlekiem; 
34. Ratunek; 37. Przedmioty staro-
świeckie; 38. Imię męskie, po Śląsku 
Ecik; 39. Okres dojrzewania i zbio-
ru roślin i owoców; 40. Symbol wła-
dzy hetmańskiej; 41. Bardzo jadowity 
wąż australijski; 42. Wyderka błotna; 
43. Stulecie; 44. Pierwiastek chemicz-
ny z aktynowców; 45. Dawna jednost-
ka objętości cieczy.

PIONOWO: 1. Po Śląsku: mazgaj, 
niedołęga; 2. Miejsce pracy dają-
ce stały dochód; 3. Powściągliwość; 
4. Era archaiczna; 5. Przyrząd po-
miarowy ze wskazówką; 6. Indianin 
z Ameryki Pn.; 9. Dobra okazja, spo-
sobność; 11. Sposób, forma opra-
cowania; 16. Odtworzenie orygina-
łu; 17. Jednoczesny wystrzał z wie-
lu armat; 19. Kukiełka, marionetka; 
20. Zamykają usta; 21. Ciasto wiel-
kanocne; 22. Kolisty plac z ulicami; 
23. Firmament; 24. Barwi lakmus na 
czerwono; 29. Śmigus; 30. Modlitwa 
w gwarze śląskiej; 32. Kotlet nadzie-
wany serem żółtym z ziemniakami, 
jedno z dań w Restauracji Telecate-
ring; 33. Dozorca słoni, kierujący nimi 
w czasie pracy; 34. Jajko wielkanoc-
ne, malowane na kolor z białym wzo-
rem; 35. Rodzaj ciasta wielkanocne-
go; 36. Istota o ciele konia z torsem 
i głową człowieka.

Litery z pól dodatkowo ponumerowa-
nych od 1 do 17 dadzą rozwiązanie krzy-
żówki, które prosimy przesyłać do 20. IV. 
2009 r. na adres: SSM, ul. Boh. Wester-
platte 20 z dopiskiem Redakcja „Mo-
ja Spółdzielnia” – Krzyżówka nr 4/
2009. Nagrody za rozwiązaną krzyżów-
kę nr 3/2009 z hasłem – W marcu jak 
w garncu, otrzymują: Krystyna URODA, 
zam. ul. L. Kruczkowskiego 6; Joanna  

PRÓBA, zam. ul. M. Skłodowskiej-Cu-
rie 27; Anna KULAWIK, zam. ul. A. 
Zgrzebnioka 51 A. Zwycięzcom gratulu-
jemy i zapraszamy (z dowodem osobi-
stym) do działu GZM po odbiór nagród. 
Nagroda główna – niespodzianka – ufun-
dowana przez Sukces s.c., Siemianowi-
ce Śl., ul. W. Wróblewskiego 67. Funda-
torem pozostałych nagród jest Siemia-
nowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.
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Blondynka na ulicy pyta:
- Przepraszam pana, która godzina?

- Jest piętnaście po trzeciej.
- To dziwne, zadaję każdemu to sa-

mo pytanie przez cały dzień i za każ-
dym razem dostaję inną odpowiedź.

  
Na budowie Kowalski biega w te 

i z powrotem z pustą taczką. Widząc 
to kierownik, pyta:

- Co tak z tą pustą taczką latacie?
- Panie kierowniku - mówi Kowalski - 

tyle roboty, że nie ma kiedy załadować.
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Przypominamy, że na adres: gzm@ssm.siemianowice.com
można nadsyłać pocztą elektroniczną BEZPOŚREDNIE UWAGI, PROBLEMY

dotyczące działu GZM

cjach wynika, że pierwsze przebiśnie-
gi zakwitły jeszcze przed nadejściem 

kalendarzowej i wyjątkowo chłod-
nej w tym roku wiosny w ogródkach 
przydomowych znajdujących się przy 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 51-53 
na „Bańgowie”.

Za nami 15 edycji Zielonego Kon-
kursu, w których wspólnie z władza-
mi Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej uhonorowaliśmy ponad set-
kę lokatorów szczycących się najpięk-
niej udekorowanymi balkonami i naj-
bardziej efektownymi ogródkami przy-
domowymi. Wiele z tych ostatnich to 
prawdziwe arcydzieła stworzone przez 
właścicieli poświęcających swój wolny 
czas i własne pieniądze na ich pielę-
gnację. Budującym jest fakt, że ogródki 
integrują mieszkańców bloku czy klat-
ki schodowej. Wielu partycypuje w za-
kupie kwiatów lub elementów ozdob-
nych. Tak więc nawet te najstarsze 
ogródki przydomowe liczące sobie po 
kilkanaście albo może i więcej lat dy-
namicznie się zmieniają, idąc z du-
chem czasu i nowymi trendami poja-
wiającymi się na rynku ogrodniczym. 

Niniejszym ogłaszamy,
że rozpoczynamy

XVI edycję Zielonego Konkursu.
Uczestniczyć w nim może każdy Spół-

dzielca, który zadba o ukwiecenie swo-
jego balkonu lub ogródka przydomowe-
go. Na zwycięzców będą czekać pod 
koniec lata nagrody. Jakie? Napisze-
my o tym w kolejnych numerach „MS”. 
Tradycyjnie liczymy na pomoc Czy-

telników w redagowaniu rubryki. Cze-
kamy na informacje o najładniejszych 
miejscach w naszym otoczeniu: tele-

foniczne podczas Dyżuru Redaktora 
w każdy poniedziałek od 1530 do 1630, 
nr tel. 32 6091-405 lub pocztą trady-
cyjną: „MS”, ul. Bohaterów Wester-
platte 20, 41-106 Siemianowice Śl. 
z dopiskiem: Zielony Konkurs. Swoje 
propozycje możecie również PT Czy-
telnicy nadsyłać drogą elektroniczną 

na adres: ssm@poczta.fm Wasze ty-
py będziemy systematycznie prezento-
wać na łamach „Mojej Spółdzielni”.

Póki co, nasze oczy mogą cieszyć 
pierwsze kwitnące rośliny w ogród-
kach przydomowych lub zieleń igla-
ków dobrana w ciekawe całoroczne 
kompozycje pojawiające się na coraz 
większej ilości balkonów, których naj-
więcej chyba znajduje się na osiedlu 
„Węzłowiec” – patrz zdjęcie. mig

ciąg dalszy ze str. 36

K o n i e c  z i m y ,  p o b u d k a !

ul. Władysława Łokietka 18

Już zakwitły pierwsze wiosenne kwiatki
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K o n i e c  z i m y ,  p o b u d k a !
Ten apel kierujemy do setek, a mo-

że już tysięcy mieszkańców na-
szej Spółdzielni, którzy chcą miesz-
kać w otoczeniu pięknej zieleni 
i kwitnących roślin. Nadchodzi bo-
wiem wiosna, ta prawdziwa, słonecz-
na, pełna nowych kolorów, budzą-
cych się do życia ozdobnych roślin.

Nie warto czekać do lata, aby teren 
wokół budynku, w którym mieszkamy, 

zapełnił się gamą słonecznych barw. 
Aby nimi się cieszyć w upalne lato, już 
dzisiaj należy pomyśleć, jak upiększyć 
ogródek przydomowy, czy jakimi kwia-
tami udekorować nasz balkon.

Rozpoczętą niedawno porę roku mi-
łośnicy kwiatów z pewnością witają 
z radością. Coraz dłuższe dni i wiosen-
na aura sprzyjają pracom porządko-
wym po zimie i zabiegom pielęgnacyj-

no-regeneracyjnym w przydomowym 
ogródku. Jeśli już na wiosnę odpo-
wiednio zadbamy o rośliny w naszym 
ogrodzie, cieszyć się nimi będziemy 
przez cały rok. To właśnie teraz jest 
najlepszy czas na dokonywanie zmian 
w naszym otoczeniu. A kwiaty mogą 
nam to wynagrodzić. Z informacji ze-
branych w osiedlowych administra-

ciąg dalszy na str. 35


