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Zapraszam do udziału… Plany i problemyNa 
stronach:

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

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

Sezon remontowy Korytarz piwniczny…
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ciąg dalszy na str. 4

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

za zajęcie
II miejsca w Województwie Śląskim

w programie

Dobra Spółdzielnia 2012

dodatek do:
Ogólnopolski 

Pierwszym było przekazanie plakiety „Dobra Spół-
dzielnia 2012”, jaką Spółdzielnia otrzymała za 
zajęcie II miejsce w Rankingu Najlepszych 
Spółdzielni Mieszkaniowych Wojewódz-
twa Śląskiego. Dodajmy, że otrzymała 
po raz drugi z rzędu.

Przekazując nagrodę Łukasz Osy-
piński – dyrektor programu i zastęp-
ca redaktora naczelnego magazynu 
gospodarczego Strefa Biznesu, part-
ner Dziennika Gazeta Prawna – kom-
plementował Spółdzielnię i jej władze. 
Jak zauważył stworzony klimat wokół spół-
dzielczości mieszkaniowej nie należy do przy-

chylnych, a przecież oglądając spółdzielcze zasoby można 
stwierdzić, że są jednymi z lepiej zarządzanych w Polsce.

- Wasza Spółdzielnia – mówił do Członków RN SSM 
– jest tego dobitnym przykładem. Prowadzicie bardzo 

szeroki front prac, budujecie, realizujecie infrastrukturę 
osiedlową przekazując do użytku nowe place zabaw czy 
boiska i prowadzicie – co jest ewenementem – działal-
ność społeczno-kulturalną. Tym samym w pełni realizu-
jecie główne kryteria wyboru laureatów Programu, a za-
liczamy do nich: zarządzanie zasobami mieszkaniowy-
mi, obsługę i działalność prospołecznościową. Gratulu-
ję Wam tych osiągnięć i zasłużonej nagrody oraz takie-
go kierownictwa Spółdzielni. Mówca życzył też SSM, by 
w kolejnej edycji zajęła I miejsce.

Obradowała Rada Nadzorcza SSM

Trzy części WZ
Bardzo sympatycznym, i to niejednym akcentem,  

 rozpoczęło się posiedzenie Rady Nadzorczej Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przeprowadzo-
ne 2 kwietnia br.
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

w każdy poniedziałek od 13.00 do 17.00 w siedzibie Zarządu
- ul. Bohaterów Westerplatte 20, pokój 26

- członkowie Zarządu przyjmują P.T. Mieszkańców na  dyżurze.
Zamierzających przekazać swoje wnioski, uwagi lub złożyć skargę

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.
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Obradowała RN SSM Obradowała RN SSM

Uhonorowano Członków SSM
Łukasz Osypiński przekazał plakietę 

Zbigniewowi Lekstonowi – prezeso-
wi Zarządu SSM i Wiesławowi Jaźw-
cowi, przewodniczącemu RN SSM. 
Zbigniew Lekston dziękując za wyso-
ką ocenę stwierdził, że jest ona także 
zasługą obecnej i poprzedniej Rady 
Nadzorczej, a przede wszystkim jest 
uhonorowaniem wszystkich Członków 
Spółdzielni. Za otrzymane wy-
różnienie w imieniu Członków 
i Rady Nadzorczej podzięko-
wał też Wiesław Jaźwiec. 

Badanie bilansu
Kolejnym miłym elementem 

obrad była ocena, jaką do-
konała Mirosława Hora, bie-
gła rewident badająca spra-
wozdanie finansowe SSM za 
2011 rok. Biegła zdając relację 
z przeprowadzonego badania 
nie szczędziła słów uznania, bo 
jak mówiła wszystkie wskaźni-
ki ekonomiczne Spółdzielni są 
bardzo dobre. Zrównoważyli-
ście przychody z kosztami, do-
konaliście też nie lada wyczy-
nu, bo w pozostałej działalno-
ści znacznie, o ponad 400 ty-
sięcy, zwiększyliście zysk net-
to. Biegła oceniając stan ak-
tywów i pasywów zauważyła, że 2011 
rok był kolejnym, w którym wystąpiło 
zmniejszenia sumy, co jest wynikiem 
przekształceń mieszkań.

- Macie także, mówiła Mirosława 
Hora, rewelacyjny, wynoszący 3,2 % 
wskaźnik zaległości bieżących bez od-
setek. Jest on jednym z najniższych, 
o ile nie najniższy, w województwie. Po-
winniście zdradzić jak się to robi. Biegła 
wysoko oceniła też służby księgowo-fi-
nansowe. Opinię biegłego czytaj obok

Zbigniew Lekston podziękował za 
ocenę i zauważył, że słowa te to kom-
plementy pod adresem mieszkańców, 
którzy regularnie wnoszą opłaty i taką 
postawą umożliwiają realizację zadań, 
jak i osiąganie korzystnych wyników 
dla firmy, którą jest SSM. Dodał też, 
że do tej pozytywnej oceny – czytaj 
kondycji SSM – przyczyniły się służby 
ekonomiczne, bo trafnie przygotowy-
wały wszelakie analizy.

Zabierając głos Wiesław Go-
la, przewodniczący Komisji Rewizyj-
nej, przedstawił krótką opinię Komisji 
o sprawozdaniu finansowym za 2011 
rok i sprawozdaniu Zarządu z działal-
ności w 2011 r., gdyż stwierdził, że 

Komisja nie wnosi żadnych uwag. On 
także z uznaniem odniósł się do pracy 
księgowości.

Po tych wystąpieniach Rada w gło-
sowaniu przyjęła uchwałę. Czytamy 
w niej: Na podstawie przedstawionej 
przez Komisję Rewizyjną oceny spra-

wozdania finansowego i sprawozda-
nia Zarządu SSM oraz na podsta-
wie Opinii i Raportu biegłego rewi-
denta, Rada Nadzorcza ocenia po-
zytywnie działanie Zarządu Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
za 2011 rok w zakresie gospodarki 
ekonomiczno-finansowej, prowadzo-
nej dokumentacji księgowej i ksiąg ra-
chunkowych oraz prawidłowego i ter-
minowego sporządzenia sprawozda-
nia finansowego.

Wykonanie planu  
gospodarczo-finansowego

Równie szybko uporano się z przyję-
ciem sprawozdania z wykonania pla-
nu gospodarczo-finansowego SSM za 
2011 r. Komisje przedyskutowały ma-
teriały wcześniej, a jak mówiono na 
każdym z posiedzeń Komisji odbywa-
nych w trakcie roku wszelkie pytania, 
wątpliwości były zawsze drobiazgowo 
wyjaśniane. Rada przyjęła sprawozda-
nie z wykonania planu.

4, 5, 6 czerwca  
Walne Zgromadzenie

Przygotowania do Walnego Zgro-
madzenia, najwyższej statutowej wła-
dzy Spółdzielni, to ciąg różnorodnych 

działań. On też był przedmiotem kolej-
nego punktu porządku dnia, co zmate-
rializowane zostało w Harmonogramie 
przygotowań. Łącznie obejmuje on 
9 punktów chronologicznie określają-
cych zarówno zadania do wykonania, 
jak i terminy oraz odpowiedzialnych za 
realizację. Z dokumentu wynika m.in., 
że Walne przeprowadzone zostanie 
w trzech częściach 4, 5, 6 czerwca, 
zawiadomienia o WZ najdalej 12 ma-

ja br. winny być u Członków, 
zaś wszelkie materiały, ja-
kimi WZ będzie się zajmo-
wać zostaną 18 maja br. wy-
łożone Członkom Spółdzielni 
do wglądu w biurze Zarządu. 
Fragment uchwały o podzia-
le WZ prezentujemy w ramce.

Regulamin
W związku z upływający-

mi kadencjami na WZ wy-
bierani będą przedstawicie-
le SSM do ponadspółdziel-
czych struktur organizacyj-
nych, tj. delegaci na: branżo-
wy Zjazd Przedkongresowy 
poprzedzający zapowiedzia-
ny na ten rok V Kongres Spół-
dzielczości oraz na Zjazd Re-
gionalnego Związku Rewizyj-
nego Spółdzielczości Miesz-
kaniowej w Katowicach. RN 

zajęła się więc uchwaleniem Regula-
minu w sprawie wyboru (…). Po krót-
kiej debacie nad uściśleniem pewnych 
zapisów, RN Regulamin uchwaliła. 
Szczegóły przedstawimy w kolejnym 
wydaniu „MS”.

Sporo czasu Rada poświęciła spra-
wozdaniu z działalności społeczno-
-wychowawczej prowadzonej na pod-
stawie rocznego planu pracy w opar-
ciu o Dom Kultury „Chemik” i Klub 
„Centrum”. Materiały, w tym prezen-
tację multimedialną, przedstawiał Zbi-
gniew Krupski, kierownik Domu Kul-
tury. Rada przyjęła sprawozdanie. Je-
go szczegóły przedstawimy w kolej-
nym wydaniu.  

Podczas obrad Rada spotkała się 
z dłużnikami. Zaproszono 6 osób 
o łącznych zaległościach 50.368,26 zł. 
Trzy osoby przyszły. Spośród nich 
w stosunku do dwóch osób, po złoże-
niu deklaracji o terminach spłaty, od-
stąpiono od podjęcia uchwały o wykre-
śleniu z rejestru członków, a w 4 przy-
padkach Rada przyjęła uchwały o wy-
kreśleniu .

Obrady prowadził Wiesław Jaź-
wiec, przewodniczący RN SSM.  pes 

Trzy  
częśc i  WZ

Działając w oparciu o Art. 83 ust. 1 ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych oraz § 16 ust. 1 Statutu SSM

Rada Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
U C H W A L A

§ 1
Podział Walnego Zgromadzenia Członków Siemianowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej w 2012 r. na części
w następujący sposób:

- w części I dla Członków zamieszkałych w rejonie
Osiedli „Centrum”, „Michałkowice”, „Bańgów”

oraz Członków oczekujących,
- w części II dla Członków zamieszkałych w rejonie

Osiedli: „Chemik” i im. Juliana Tuwima
- w części III dla Członków zamieszkałych w rejonie

Osiedli: „Młodych” i „Węzłowiec”
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
RADA NADZORCZA

Fragment uchwały z 2. 04. 2012 r. Wytłuszczenia, układ od redakcji „MS”

ciąg dalszy ze str. 2
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Mirosława Hora
Biegły rewident nr 7301

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Siemianowicach Śląskich

O P I N I A  N I E Z A L E Ż N E G O  B I E G Ł E G O  R E W I D E N T A
Dla Rady Nadzorczej i Zarządu

z badania sprawozdania finansowego
S I E M I A N O W I C K I E J  S P Ó Ł D Z I E L N I  M I E S Z K A N I O W E J

w
S I E M I A N O W I C A C H  Ś L Ą S K I C H

U L .  B O H A T E R Ó W  W E S T E R P L A T T E  2 0
za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, na które składa się:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• bilans sporządzony na dzień 31.12.2011r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą:

206 355 060,25 zł;
• rachunek   zysków  i   strat   za  okres  od   1.01.2011 r.   do  31.12.2011r.   wykazujący bezwynikową   działalność   na  
gospodarce   zasobami   mieszkaniowymi   oraz   zysk  netto na pozostałej działalności, w wysokości:

1 280 657,04zł
• zestawienie zmian w kapitale   własnym za okres od   1.01.2011r.  do 31.12.2011r. wykazujące zmniejszenie kapitału 
własnego o kwotę:

5 157 224,97 zł;
• rachunek przepływów  pieniężnych za okres od 1.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujący zmniejszenie stanu środków 
pieniężnych o kwotę:

1 347 914,37 zł;
• dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności jednostki odpowiada kierownik 
jednostki.
Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania 
finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
• rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
• krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną 
pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.

W  szczególności  badanie  obejmowało  sprawdzenie  poprawności  zastosowanych  przez  jednostkę   zasad   (polityki)   
rachunkowości  i  znaczących   szacunków,   sprawdzenie - w  przeważającej  mierze  w  sposób  wyrywkowy  – dowodów  
i  zapisów  księgowych,  z  których wynikają  liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu  finansowym, jak i całościową 
ocenę sprawozdania finansowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.
Naszym zdaniem załączone sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe 

i objaśnienia słowne:
• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki 
na dzień 31.12.2011r., jak też jej wyniku finansowego zarok obrotowy od 1.01.2011r. do 31.12.2011r.,
• sporządzone  zostało,   we  wszystkich istotnych  aspektach,  zgodnie  z  określonymi  w powołanej  wyżej  ustawie  
zasadami  (polityką)  rachunkowości  oraz   na  podstawie  prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
• jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa, postanowieniami statutu Spółdzielni 
i ustawą Prawo Spółdzielcze.

Sprawozdanie z działalności jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim 
informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Kluczowy biegły rewident 
przeprowadzający badanie Przedsiębiorstwo Usługowe „PAGE”
 Spółka z o.o.

	 Podmiot uprawniony do badania nr 1454
 Katowice ul Zimorodków 13

Katowice, 31.03.2012 r.

P r z e d s i ę b i o r s t w o  U s ł u g o w e  P A G E  S p .  z  o .  o .  4 0 - 5 3 5  K a t o w i c e  u l .  Z i m o r o d k ó w  1 3
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Rada Nadzorcza, Zarząd i Rady Osiedli Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej zapraszają na Ze-

brania Osiedlowe Członków SSM. 

RN SSM zwraca się do Państwa z apelem o szeroki i ak-
tywny udział w tych Zebraniach. SSM to nasza samorzą-
dowa organizacja mieszkaniowa. Jesteśmy Spółdzielnią 
o blisko 55-letnim dorobku, mamy prawie 12.500 mieszkań, 
w których mieszka ponad 30.000 obywateli, czyli znacząca 
część mieszkańców Siemianowic Śl. Nasze osiągnięcia są za-
uważane przez innych. To zasługa wszystkich zamieszkałych.

Spółdzielcze osiedla, co każdy może dostrzec a sądzę 
i potwierdzić, są coraz ładniejsze. Widać wiele ocieplo-
nych budynków o pięknych elewacjach. Remontujemy da-
chy z wykorzystaniem technologii pap termozgrzewalnych. 
Sukcesywnie modernizujemy windy.

Wymieniamy drzwi wejściowe na szczelne i estetyczne, 
wykonane ze stolarki aluminiowej. Prowadzimy estetyzację 
klatek schodowych i wdrażamy energooszczędne oświetle-
nie. Wymieniamy instalacje wodociągowe.

Remontujemy drogi i chodniki, przy budynkach przybywa 

zieleni, wykonujemy nowe miejsca parkingowe – aktualnie 
trwają takie prace przy ulicy Franciszka Zubrzyckiego.

Pamiętamy o najmłodszych mieszkańcach i z myślą 

o dzieciach i młodzieży tworzymy nowe miejsca do gry 
i zabaw. Jako jedna z nielicznych spółdzielni budujemy do-
my i sukcesywnie oddajemy do użytku nowe mieszkania.

To wszystko, co robimy i co Państwo obserwujecie na 
co dzień, kosztuje, a nas nikt nie dotuje. Środki pochodzą-
ce wyłącznie z naszych opłat są ograniczone i uniemożliwia-
ją przyspieszenie robót czy też zwiększenie ilości zadań. Stąd 
z ogromną troską musimy podchodzić do wspólnego mienia. 
Ogół zamieszkałych tak czyni, za co im dziękujemy. Niestety, 
we znaki dają się wandale bezmyślnie niszczący to, co nasze, 
to, co wspólne, to, co powinno nas cieszyć i służyć długo bez 
konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych 
na zbędne naprawy. Sądzimy, że na Zebraniach podzielą się 
Państwo swoimi uwagami nie tylko o bieżących problemach.

Troszczmy się razem o nasze wspólne mienie, 
umacniajmy wzajemny szacunek i dobrosąsiedzkie 
relacje – wszak mieszkamy pod wspólnym dachem.

 Z upoważnienia Rady Nadzorczej
 (-) Wiesław Jaźwiec
Siemianowice Śląskie, kwiecień 2012 rok. Przewodniczący RN SSM

W SSM od dziesiątków lat funkcjonu-
ją Rady Osiedli. Ich działalność ma zna-
czący wpływ na podejmowanie przeróż-
nych decyzji a poprzez nie mieszkań-

cy mają możliwość przekazania swych 
wniosków i uwag związanych wyłącznie 
z miejscem swego zamieszkania, zaś 
chętni do pracy na rzecz swego środo-
wiska mogą się samorealizować i czyn-
nie wpływać na poprawę szeroko rozu-
mianych warunków zamieszkania.

Podczas Zebrań Rady Osiedli zło-
żą sprawozdania ze swej ubiegłorocz-
nej działalności. A wstydzić nie ma-
ją się czego o czym na bieżąco infor-
mujemy w „MS” prezentując rozmowy 
z szefami poszczególnych Rad, czy 
też przedstawiając wykonywane za-
dania remontowe, na które znaczący 
wpływ mają Rady Osiedli.

Jednocześnie na ZOCz SSM, osie-
dlowe administracje przedłożą swoje 
sprawozdania za miniony rok i spra-
wozdania z wykonania wniosków. 

O miejscu godzinie i porządku obrad 
Członkowie oficjalnie zostaną poin-
formowani na tablicach ogłoszeń na 7 
dni przed Zebraniem.

Terminarz obrad opublikowaliśmy 
w „MS” 4/2012 r. Teraz przypomina-
my czas i miejsce zebrań dla miesz-
kańców poszczególnych osiedli:

„CHEMIK”
16. 04. (poniedziałek),

Dom Kultury „Chemik”,
ul. Niepodległości 51

„CENTRUM”
17. 04. (wtorek),Klub „Centrum”,  

ul. Powstańców 54
„MŁODYCH”

17. 04. (wtorek),
Dom Kultury „Chemik”,

ul. Niepodległości 51
„MICHAŁKOWICE”

18. 04. (środa),  
Pałac Rheinbabenów  

– „Zameczek w Michałkowicach”, 
ul. Oświęcimska

im. Juliana TUWIMA
18. 04. (środa),

Dom Kultury „Chemik”,
ul. Niepodległości 51

„BANGÓW”
19. 04. (czwartek), Szkoła 

Podstawowa nr 16 w Bańgowie
„WĘZŁOWIEC”

19. 04. (czwartek),
Dom Kultury „Chemik”,

ul. Niepodległości 51
oraz porządek zebrań:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad i wybór 

Prezydium Zebrania Osiedlowego.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Sprawozdanie z działalności Ra-

dy Osiedla.
5. Sprawozdanie kierownictwa Osie-

dla z:
- realizacji wniosków zgłoszonych 

na Zebraniu w 2011 r.,
- działalności Administracji Osiedla 

w 2011 roku i zamierzeń na rok 2012.
6. Dyskusja.
7. Sprawozdanie Komisji Wniosko-

wej wraz z przyjęciem wniosków.
8. Zakończenie Zebrania.My trady-

cyjnie zrelacjonujemy Zebrania w na-
stępnym wydaniu „MS” a jego uczest-
nikom życzymy merytorycznych i po-
zbawionych emocji obrad.

My tradycyjnie zrelacjonujemy Zebra-
nia w następnym wydaniu „MS” a jego 
uczestnikom życzymy merytorycznych 
i pozbawionych emocji obrad.

Zapraszam do udziału w Zebraniach

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

Plany i problemy wiodącymi tematami
Za nami już wszystkie zebrania Rad Osiedli z udziałem wydelegowanych członków Rady Nadzorczej SSM 

spoza tych osiedli oraz przedstawicieli Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Celem spo-
tkań było przede wszystkim przybliżenie głównych problemów, z jakimi borykają się poszczególne skupiska, jak 
również przedstawienie ogólnego stanu osiedli, zrealizowanych projektów i planów na przyszłość. W poprzednim 
numerze „MS” opublikowaliśmy relację z trzech osiedlowych zebrań. Teraz przyszła kolej na pozostałe – „Michałkowice”, 
„Młodych”, „Węzłowiec” i osiedle im. Juliana Tuwima. Swoimi spostrzeżeniami o nich podzielili się z nami członkowie Ra-
dy Nadzorczej obecni na danym zebraniu.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Joanna Baranowicz-Pluskwik, członek Rady Nadzor-

czej SSM z osiedla „Centrum”:
Zebrania Rady Osiedla z udziałem członków RN spoza 

danego osiedla, stały się już tradycją. Są one bardzo poży-
teczne w pracy Rady Nadzorczej. Dzięki nim mamy moż-
liwość między innymi bliższego poznania problemów, ja-
kie dotykają mieszkańców poszczególnych osiedli i wymia-
ny doświadczeń. 

Chciałabym podkreślić jeszcze na wstępie, jak ważna jest 
współpraca Zarządu Spółdzielni, pracowników administra-
cji i Rady Osiedla. W tym osiedlu widać jej pozytywne efek-
ty. Są jasno określone cele, do których realizacji dąży się 
w jak najkrótszym czasie. Poza tym, dostrzega się tu tak-
że szereg autorskich pomysłów i rozwiązań, co godne jest 
pochwały. 

Podczas marcowego zebrania kierownik administracji – 
Dorota Łącka, przedstawiła problemy osiedla. Poruszo-
no temat złego stanu technicznego głównych dróg osie-
dlowych, będących własnością Miasta. Administracja wraz 
z Radą Osiedla cały czas walczą, by władze miejskie je 
wyremontowały, jak na razie bezskutecznie. Zmartwieniem 
mieszkańców jest również plaga gołębi. Z powodu dewa-
stacji, w tym kradzieży krzywek ruchomych czy ostatnio – 
podpalenia windy, ponoszone są znaczne koszty finanso-
we, dlatego też w dyskusjach pojawia się temat montażu 
monitoringu. Praktycznie tak jak w każdym osiedlu istnieje 
tutaj problem niewystarczającej ilości miejsc postojowych. 
Do pozytywów z kolei, na pewno zaliczyłabym stosunko-
wo krótki czas oczekiwania na zwrot pieniędzy za wymianę 
okien. W tym roku realizowane są wnioski z lat 2007/2008. 

Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na po-
siedzeniu reprezentowali: Marian Odczyk, zastępca pre-
zesa SSM ds. technicznych, Jolanta Sobek, z-ca prezesa 
SSM ds. członkowsko-mieszkaniowych i Marek Greiner, peł-
nomocnik Zarządu SSM ds. technicznych. Wydelegowanymi 
na to zebranie członkami Rady Nadzorczej oprócz mnie, by-

li również: Jan Dudek, Tadeusz Dudek, Bogdan Seweryn 
i oczywiście przewodniczący RN – Wiesław Jaźwiec. 

Osiedle „Węzłowiec”
Ryszard Osyra, członek Rady Nadzorczej SSM z osiedla 

im. Juliana Tuwima:
Dosyć często mam przyjemność chodzić zarówno po 

„Węzłowcu”, jak i innych osiedlach SSM. W mojej opinii 
osiedla te są zadbane i wyróżniają się na tle innych, niebę-
dących pod administracją naszej Spółdzielni. Według mnie 

najładniejszymi osiedlami SSM są: „Bańgów” i oczywiście 
os. „Tuwima” gdzie mieszkam.

Nie znaczy to jednak, że nie ma tu w ogóle problemów. 
W trakcie zebrania, które kończyło cykl spotkań wydelego-
wanych członków Rady Nadzorczej SSM z Radami Osie-
dlowymi, oprócz informacji na temat stanu osiedla w licz-
bach i najważniejszych remontów, jakie czekają w tym roku, 
przedstawiono też bolączki mieszkańców i wyzwania na naj-
bliższe lata. Utrapieniem są liczne awarie ciepłociągów na 
zewnątrz budynków. Powodują one przerwy w dostawie cie-
pła do mieszkań lokatorów, a druga sprawa z tym związana 
to estetyka osiedla i długi okres odrastanie trawy po wykona-
nych robotach. Mimo największej ilości wygospodarowanych 
miejsc postojowych w zasobach SSM i to osiedle wciąż bo-
ryka się z ich brakiem. Na drugim etapie osiedla, w rejonie 
budynku przy ul. Władysława Jagiełły 31 i między doma-
mi o numerach 31-33, jak również na pierwszym – przy ul. 
Grunwaldzkiej 2C, D nie ma chodników, co stanowi utrud-
nienie, zwłaszcza zimą, w poruszaniu się mieszkańców. 

Na zebraniu pojawił się temat oświetlenia klatek scho-
dowych i oszczędności finansowych płynących z jego mo-
dernizacji. Prezes Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, Zbigniew Lekston podkreślił, że rocznie, w stosun-
ku do całej Spółdzielni, wynoszą one około 270 tysięcy zło-
tych i że mimo podwyżki energii, płacimy mniej. W osiedlu 
„Węzłowiec” już wszystkie klatki posiadają nowe oświetle-
nie z zastosowaniem czujników ruchu i zmierzchowych. 

Piotr Iwaniak, kierownik administracji os. Węzłowiec 
zapoznaje zebranych z problematyką osiedla

Zebranie osiedla im. J. Tuwima prowadził 
przewodniczący Rady – Adam Górecki

ciąg dalszy na str. 8
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Ponadto, rozmawiano na temat monitoringu. Stwierdzono, 
że jest on jak najbardziej skuteczny i potrzebny, przydałoby 
się zapewne jeszcze więcej kamer, ale ze względów finan-
sowych nie da się na razie objąć ich zasięgiem całego osie-
dla. Jeżeli zaś chodzi o zwroty za stolarkę okienną, osiedlo-
wa administracja realizuje wnioski już za rok 2009, co jest 
najlepszym wynikiem w Spółdzielni.

W posiedzeniu wzięli udział, oprócz członków RN SSM 
z osiedla „Węzłowiec” także inni członkowie Rady Nadzor-
czej – przewodniczący Wiesław Jaźwiec, Joanna Bara-
nowicz-Pluskwik, Zbigniew Rogoż, Jan Dudek, Tadeusz 
Dudek i Piotr Majnusz. 

Osiedle „Michałkowice”
Mieczysław Hojda, członek Rady Nadzorczej SSM 

z osiedla „Bańgów”:
Zgodnie z kilkuletnią tradycją, Rada Nadzorcza podjęła 

decyzję, by odbyć spotkania członków RN z Radami Osie-
dlowymi SSM. Idea tych zebrań jest słuszna i należy ją kon-
tynuować. Możliwość w nich uczestniczenia, daje nam ska-
lę porównawczą, jak jest na innych osiedlach, a zarazem 
jest czynnikiem mobilizującym. Większość członków Rady 
Nadzorczej SSM wchodzi przecież w skład Rad Osiedlo-
wych. Zgodnie z harmonogramem, miałem okazję uczest-
niczyć w trzech takich posiedzeniach – osiedli: „Michałko-
wice”, „Młodych” oraz „Chemik”. Z moich obserwacji wyni-
ka, że w zasadzie większość problemów na poszczegól-
nych osiedlach jest do siebie zbliżona. Jak wiadomo, pod-
stawową kwestią są środki finansowe. Zawsze dąży się do 
realizacji planów, które mają zapewnić minimum komfortu 
zamieszkania lokatorów. 

Koncentrując się na Michałkowicach, wśród problemów 
odróżniającym to osiedle od innych, jest aktualnie stan ka-
nalizacji sanitarnej i deszczowej. Od kilku lat następuje ob-
niżanie się terenu, co niesie za sobą konsekwencje w po-
staci łamania, zapychania się kanalizacji a dalej – między 
innymi dochodzi do zalewania piwnic. Nie da się tej spra-
wy rozwiązać z dnia na dzień. Kolejny problem, podobnie 
jak w przypadku „Centrum”, to spore rozproszenie osiedla 
– w Michałkowicach mamy mieszanie się zasobów różnych 
zarządców – nie jest to zwarty teren. Utrudnia to tym sa-
mym jego administrowanie, nie da się tu kompleksowo za-
łatwiać pewnych spraw. 

Jeżeli chodzi o pozostałe kwestie, o jakich była mowa na 
zebraniu, należy wspomnieć o braku miejsc postojowych 
dla samochodów. Na tym osiedlu trudno jest znaleźć miej-
sca do zagospodarowania, gdzie mogłyby powstać kolej-
ne, nowe parkingi. Pozytywnym aspektem z kolei, jest kwe-
stia przybywających miejsc rozrywki dla dzieci i młodzieży. 
W zeszłym roku oddano do użytku nowoczesne, wielofunk-
cyjne boisko przy ulicy Przyjaźni i sąsiadujący z nim plac 
zabaw. Oprócz tego, na Radzie pojawiło się jeszcze pytanie 
o to, na jakim etapie jest realizacja wniosków za wymianę 
okien. Okazuje się, że obecnie rozpatrywane są takie wnio-
ski z 2006 roku.

W posiedzeniu Rady Osiedla „Michałkowice” wzięli udział 
przedstawiciele Zarządu SSM – prezes Zbigniew Lekston i je-
go zastępca ds. technicznych – Marian Odczyk. Wydelegowa-
nymi członkami Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej byli, oprócz mojej osoby, także: przewodniczą-
cy RN Wiesław Jaźwiec, Ewa Ozner i Ryszard Osyra. 

Osiedle „Młodych”
Zbigniew Rogoż, członek Rady Nadzorczej SSM z osie-

dla „Chemik”:
W trakcie zebrania Rady Osiedla „Młodych” poruszonych 

zostało wiele istotnych problemów. Najważniejsza spra-
wa, to kwestia zagospodarowania tzw. placu pomnikowe-
go i znalezienie środków na ten cel, które w końcu urucho-
miłyby tę inwestycję. Oprócz tego, poruszono temat parkin-
gów osiedlowych. Jest sporo terenów, gdzie mogłyby one 
powstać. W zeszłym roku udało się oddać do użytku loka-
torów duży parking przy ulicy Szarych Szeregów i wygo-
spodarować miejsca postojowe w rejonie Zespołu Szkół 
Sportowych. Już teraz trwają prace nad kolejną, podobną 
inwestycją, tj. przy ulicy Franciszka Zubrzyckiego. Wciąż 
nierozwiązanym problemem pozostaje kwestia komunika-
cji osiedlowej, szczególnie dotyczy to osób niepełnospraw-
nych, co związane jest z różnicą terenów między budynka-
mi mieszkalnymi, a pawilonami handlowymi. Chodzi o wy-
konanie podjazdu, którego konstrukcja musiałaby być bar-
dzo rozbudowana, a przez to kosztowna. Na razie temat 
ten trudny jest do rozwiązania. Wyjściem z sytuacji byłoby 
nawiązanie współpracy Spółdzielni i Miasta. 

Osiedle „Młodych” charakteryzuje się tym, iż wszystkie 
budynki wyposażone są w dźwigi osobowe. W ramach po-
siadanych środków, którymi dysponuje w każdym roku ad-
ministracja, stopniowo przeprowadzane są ich kosztowne 
remonty. Modernizacje wind, to jedno z najważniejszych 
wyzwań, jakie stoją przed tym osiedlem. Do tego docho-
dzą również między innymi: malowania klatek schodowych 
wraz z remontem parterów i płytkowaniem wejść czy wy-
miana okien na klatkach schodowych, w piwnicach i ma-
szynowniach. W planach jest też kontynuacja modernizacji 
ciągów pieszych. Jednym z priorytetów jest także realizacja 
zwrotu kosztów za wymianę okien przez lokatorów. 

Z informacji administracji wynika, że w 2011 roku zakoń-
czono w osiedlu realizację planu związanego z robotami 
dociepleniowymi wszystkich budynków wraz z docieple-
niem stropodachów i odnowieniem elewacji. Ponadto, wy-
konano też remonty wszystkich dachów budynków, po-
przez położenie papy termozgrzewalnej oraz remont po-
szycia dachowego, a także wymianę rynien na zdecydowa-
nej większości garaży.

Z moich obserwacji wynika, że osiedle to jest zadbane, 
posiada sporo terenów zielonych, placów zabaw dla naj-
młodszych oraz miejsc do zajęć sportowych. Spotkania 
członków Rady Nadzorczej SSM z Radami Osiedlowymi 
mają sens, ponieważ zapoznawani zostajemy dzięki nim 
z problemami, których niejednokrotnie nie widać „gołym 
okiem”, a istnieją. 

 W zebraniu RO „Młodych” wzięło udział, razem ze mną, 
dziewięciu członków Rady Nadzorczej SSM spoza osiedla. 
Byli to: Wiesław Jaźwiec – przewodniczący RN, Danuta 
Kwiatkowska, Ewa Ozner, Bronisław Breguła, Jan Du-
dek, Wiesław Gola, Mieczysław Hojda i Ryszard Osy-
ra. Z Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej obecni byli: prezes Zbigniew Lekston i jego zastępcy 
– Marian Odczyk oraz Jolanta Sobek. Rafał Grzywocz

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

Plany i problemy wiodącymi tematami
ciąg dalszy na str. 7
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Wszechobecne psie odchody
Jednym z najbardziej rzucających 

się w oczy problemów po roztopie-
niu się śniegu są odchody psów. Po-

mimo rozmieszczonych w osiedlach 
specjalnie przygotowanych do tego 
celu koszy, gdzieniegdzie tabliczek 
z informacją o zakazie wyprowadza-
nia psów, mało kto kwapi się, by po-
sprzątać po swoim pupilku. Trudno jak 
na razie wykształcić w naszej lokalnej 
społeczności nawyk sprzątania, w za-
sadzie po sobie, bo za psa odpowiada 
jego właściciel. Przypominamy w tym 
miejscu, że w każdej z osiedlowych 
administracji „za grosze”, są do naby-
cia specjalne worki na psie kupy.

Dziury i pęknięcia w drogach
Zima, tak jak co roku, pozostawi-

ła po sobie sporo uszkodzeń jezdni. 

Przez niektóre drogi osiedlowe, tak 
jak na przykład przy ulicy Alfonsa 
Zgrzebnioka, Niepodległości w kie-
runku Domu Kultury „Chemik”, Her-
mana Wróbla, Kolejowej czy parkin-
gu przy ulicy Kościelnej 36, kierow-
cy zmuszeni są często do jazdy sla-
lomem, by nie uszkodzić auta. Część 
dróg kwalifikuje się praktycznie do 
kapitalnego remontu. Chodzi przede 
wszystkim o te należące do Miasta. 

Uszkodzone chodniki, schody, 
wygięte rynny

Po minionej zimie nie brakuje rów-
nież uszkodzeń w chodnikach, kra-
wężnikach czy schodach zewnętrz-
nych i do klatek schodowych, choć 
jest ich mniej, aniżeli w ubiegłym ro-
ku. Do naprawy kwalifikują się mię-

dzy innymi schody do klatki schodo-
wej przy ulicy Okrężnej 2 w osiedlu 
im. Juliana Tuwima, do budynku przy 
Emilii Plater 21A, Kościelnej 36 – 
w Michałkowicach, schody zewnętrz-
ne między budynkami przy ZHP 2-3, 
a Franciszka Zubrzyckiego i ZHP 
9, 11 w osiedlu „Młodych”, Jana Po-
laczka 8 na „Węzłowcu”. Zapadnię-
tą kostkę chodnikową usunięto już 
z kolei w rejonie budynku przy uli-
cy Wojciecha Korfantego 9A, zaś 
w najbliższym czasie podobne ro-

boty będą przeprowadzone przy ul. 
ks. Konstantego Damrota 1B i Ja-
na Stęślickiego 3. Skutkami ostat-
niej zimy wydają się być także wy-
gięte rynny na nieruchomości przy 
ulicy Jana Polaczka 2A, B i uszko-
dzony krawężnik przy ulicy Herma-
na Wróbla 12.

Pozimowe 
oględziny

Przechadzając się po osiedlach SSM dostrzec możemy skutki, jakie po-
zostawiła po sobie zima, ale nie tylko ona i z czym zmagają się lub 

wkrótce będą mierzyć się pracownicy administracji. Początek wiosny to 
też nowe uciążliwości dla mieszkańców, jak chociażby problem gołębi, za 
to najwyższa pora, by w ładne dni wybrać się gdzieś na spacer czy zaba-
wić na świeżym powietrzu.

„Chemik”, ul. Niepodległości, 
dziury i pęknięcia w drodze.

„Młodych”, ul. Jana Stęślickiego 3 – 
zapadnięta kostka brukowa chodnika.

„Michałkowice”, ul. Emilii Plater 21A  
– uszkodzone schody do klatki chodowej.

„Węzłowiec”, ul. Jana Polaczka 2AB  
– uszkodzona rynna na budynku.

ciąg dalszy na str.10
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Rozjeżdżone przez kierowców 
trawniki

Gdy na ziemi zalegała jeszcze war-
stwa śniegu, nie było to jeszcze wów-
czas tak widoczne. Wraz z nadejściem 
odwilży wyłoniły się skutki, trudno to 
nazwać czego, w każdym bądź razie 
jeżdżenia i parkowania samochodów 
na osiedlowych trawnikach. Szczegól-
nie widoczne jest to przy ulicy Karo-
la Szymanowskiego 2, 4 i Włady-

sława Reymonta 1 – w osiedlu „Bań-
gów”, przy ulicy Władysława Jagieł-
ły 1C oraz 27D w „Węzłowcu”, a także 
przy ul. Walerego Wróblewskiego 53 
i 61-63 w os. „Chemik”. Administracje 
zmuszone są zamontować w tych miej-
scach słupki lub barierki, by więcej takie 
eksperymentowania nie miały miejsca. 

Awarie centralnego ogrzewania  
i ich skutki

Sporym bólem głowy zarówno dla 
mieszkańców – pozbawionych czaso-
wo dostawy ciepła do domów, jak i ad-

ministracji, gdzie słuchawka od telefo-
nów zdezorientowanych lokatorów by-

ła często wręcz rozgrzana do czerwo-
ności, były awarie centralnego ogrze-
wania w sieci Tauron Ciepło S.A. Ten 
problem dotknął przede wszystkim 
osiedli: „Michałkowice” i „Węzłowiec”. 
Do teraz mamy obraz rozkopanych te-
renów, jak w rejonie budynków przy 
ulicy Obrońców Warszawy.

Gołębi problem
Wiosną skupiska miejskie często ro-

ją się od gołębi. Wielokrotnie na ła-
mach naszej gazety przypominaliśmy 
o nie dokarmianiu ptaków i tym sa-
mym nie przyzwyczajaniu ich do da-
nego obszaru. Skutkami wizyt gołę-
bi są zazwyczaj zabrudzone parape-
ty, balkony, ławki między budynkami 
albo często nawet urządzenia zaba-
wowe na placach zabaw, gdzie dzieci 
tak chętnie się bawią. Później jest już 

tylko narzekanie i narzekanie… Sporo 
gołębi w ostatnim czasie zaobserwo-
waliśmy w osiedlu im. Juliana Tuwima. 

Spacery i rozrywki
Są miejsca w naszych osiedlach, 

gdzie można wybrać się na spacer, 
odpoczynek czy pobawić się z dziećmi 
na placach zabaw lub zagrać w swoją 
ulubioną dyscyplinę na boiskach wie-
lofunkcyjnych, tu raczej uwaga głów-
nie do młodzieży, choć przecież każ-
dy może spróbować. Dobrze jest wyjść 

z domu, może zrzucić po zimie zbędne 
kilogramy czy po prostu – zaczerpnąć 
świeżego powietrza. Już widać aktyw-
ność naszych najmłodszych pociech. 
Tak na przykład w osiedlu im. J. Tuwi-
ma, przy ulicy Wojciecha Korfantego 
14 rozrysowały sobie kredą na chodni-
ku grę w „klasy”. W osiedlu „Bańgów”, 
to prawdopodobnie ostatnie tygodnie, 
miesiące okazji do skorzystania ze 
starego, wysłużonego już boiska i naj-
lepszy moment do rozegrania ostat-
nich meczy, bowiem w tym roku ma 
ruszyć w tym miejscu budowa obiek-
tu wielofunkcyjnego. Niedługo pozo-
staną już tylko wspomnienia. Spacero-
wiczów i osoby lubiące jeździć na ro-
werze widać, co nie dziwi, przy Stawie 
Brysiowym, znajdującym się w osiedlu  
„Węzłowiec”.  Rafał Grzywocz

„Bańgów”, ul. Karola Szymanowskiego 2, 4  
– rozjeżdżony trawnik.

„Bańgów” – można jeszcze pograć na starym boisku.

Os. im. J. Tuwima – sporo gołębi widać  
przy ul. Hermana Wróbla.

„Węzłowiec”, rozrywki na wolnym powietrzu.

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

Pozimowe 
oględziny

ciąg dalszy na str. 9
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Niekiedy odpady wielkogabarytowe 
przechowujemy we własnych piwni-
cach, zamkniętych komórkach, cza-
sem są gdzieś poupychane w do-
mu czy na działce, jeśli ją posiada-

my. Zdarza się jednak, że w wyżej 
wymienionych nie ma miejsca, wów-
czas wystawiamy owe rzeczy w kory-
tarzach piwnicznych. Niestety – tutaj 
przypomnienie dla „wystawiających”, 
czynność ta jest niezgodna z obowią-
zującym Rozporządzeniem Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z 7 czerwca 2010 roku w spra-
wie ochrony przeciwpożarowej budyn-
ków i innych obiektów budowlanych 
i terenów oraz ustalonym „Regulami-
nem porządku domowego dla użyt-
kowników lokali SSM” zatwierdzonym 
uchwałą Rady Nadzorczej Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 30 
marca 2009 roku. We wspomnianym 
regulaminie czytamy między innymi:

- Zabrania się wykonywania czynno-
ści, które mogą spowodować: pożar i 
jego rozprzestrzenianie się, utrudnia-
nie prowadzenia działania ratownicze-
go lub ewakuacji, w szczególności po-

zostawiania rzeczy w korytarzach oraz 
na klatkach schodowych i strychach. 

- Zabrania się blokowania dróg po-
żarowych i ewakuacyjnych oraz dojść 
do klatek schodowych. 

- Niedozwolone jest przechowywa-
nie materiałów łatwopalnych i niebez-
piecznych w korytarzach klatek scho-
dowych, piwnicznych, pomieszcze-
niach wspólnego użytku (…). 

Siemianowicka Straż Pożarna również 
przyjmuje jasne stanowisko w tej sprawie:

- Stosując się do przepisów zapew-
niamy sobie bezpieczeństwo – mówi 
st. kpt. Marcin Wyrzykowski. Będąc 
w domu czy w tym przypadku w piwni-
cy wyłącza się nasza czujność. Kiedy 
nagle dochodzi do pożaru, wtedy czę-
sto odcięty jest dopływ prądu, nie ma 
światła i jest ciemno, to w panice, pod 
wpływem emocji zapominamy o tym, 
że w korytarzu, czy to piwnicznym czy 
na klatce schodowej było coś ustawio-
ne. Mamy wówczas znacznie utrud-
nioną drogę ewakuacji. Utrudnioną ak-
cję ratunkową mają też strażacy.

Administracje zazwyczaj ustalają 
właścicieli pozostawionych rzeczy i in-

formują o konieczności niezwłocznego 
ich usunięcia. 

Warto przypomnieć, że na terenie 
zasobów Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej prowadzona jest re-
gularna zbiórka odpadów wielkoga-
barytowych, czyli wszelkiego rodza-
ju przedmiotów, które ze względu na 
duże rozmiary nie mieszczą się w po-
jemnikach na śmieci. Zdarza się, że 

mieszkańcy wystawiają rzeczy w do-
wolnym dniu tygodnia, gdy tymcza-
sem są jasno określone dni, w których 
MPGKiM bezpłatnie raz w tygodniu 
dokonuje wywozu „gabarytów”. 

Odpady wielkogabarytowe najle-
piej wystawiać dzień wcześniej wie-
czorem, gdyż służby MPGKiM jeż-
dżą już od wczesnych godzin ran-
nych.  Rafał Grzywocz

UWAGA!	 	Zmiana	terminów	wywozu	 UWAGA!
DNI	WYWOZU	PRZEDMIOTÓW	WIELKOGABARYTOWYCH	Z	OSIEDLI	SSM:

ŚRODY:	„Chemik”,	„Młodych”,	„Węzłowiec”

CZWARTKI:	„Bańgów”,	„Centrum”,	„Michałkowice”,	 im.	J.	Tuwima
Uprasza się mieszkańców o dostosowanie się do terminów wywozu i wystawianie zbędnych rzeczy na krótko przed 

podanym dniem tak, aby okolice śmietników nie wyglądały jak totalne rupieciarnie.

Korytarz piwniczny musi być drożny

Takie widoczki w piwnicznych gankach nie należą do rzadkości.

Idziemy do piwnicy, a tam w korytarzu: szafy, szafki, meblościanki, drzwi, 
deski, okna, szyby, stalowe płyty, wózki i tak dalej, i tak dalej. Zazwyczaj 

nie wiemy co z tymi starymi rzeczami zrobić więc po prostu – trzymamy je, 
bo… a nuż kiedyś mogą się jeszcze przydać. Czy zagracanie korytarza piw-
nicznego jest dozwolone?
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W życiu wiodło mu się różnie. 
Dziś, już w wolnej Polsce, w wielu 
miastach znajdują się ulice noszą-
ce jego imię. 

Urodził się 27 grudnia 1836 roku na 
Litwie w miejscowości Żołudek, obec-
nie znajdującej się w granicach admini-
stracyjnych Białorusi. Jego ojciec – An-
toni Wojciech zmarł wcześnie i w za-
sadzie wychowała go matka – Ró-
ża z Jurowskich oraz stryj Eustachy. 
Mając 8 lat mały Walery wyjechał wraz 
z rodziną do Wilna. Tam podjął naukę 
w gimnazjum gubernialnym zwanym 
Instytutem Szlacheckim. Lata szkolne 
upłynęły mu w atmosferze narastają-
cej rusyfikacji. Jako uczeń, podobnie 
jak jego koledzy, był pod stałym nad-
zorem, a także podlegał pozaszkol-
nej obserwacji. Naukę w Instytucie za-
kończył w 1853 roku, by kilka miesięcy 
później, po zaliczeniu egzaminów, do-
stać się, wraz ze swoim bratem Stani-
sławem na studia w Instytucie Leśnic-
twa i Miernictwa w Petersburgu. Sądzić 
należy, że wybór ten podyktowany był 
przykładem ojca – leśniczego z zawo-
du. W Petersburgu młody Wróblewski 
zetknął się z rówieśnikami – Polakami 
opowiadającymi się wyraźnie za czy-
nem rewolucyjnym. To z nimi w póź-
niejszych latach będzie często kontak-
tował się w sprawie powstania. 

Po zakończeniu edukacji mianowa-
no go chorążym w korpusie leśnym. 

Wkrótce potem skierowano do pracy 
w szkole leśnej w Sokółce, w której 
z czasem objął kierownictwo (awan-
sowany został też do stopnia pod-

porucznika). Obok rzetelnie wykony-
wanej pracy, Walery w tym okresie 
aktywnie włączył się w antycarską 
działalność konspiracyjną, a dzięki 
pełnionej funkcji i możliwości wyjaz-
dów służbowych, był w stanie po-
szerzać swoje kontakty między in-
nymi w Grodnie i Wilnie. W szkole 
w Sokółce stworzył tajną organizację 
niepodległościową. Razem z przyja-
cielem Konstantym Kalinowskim 
stworzył na obszarze województwa 
grodzieńskiego całą sieć organiza-
cji konspiracyjnych, zaś mieszkań-
ców nie tylko już Grodzieńszczyzny 
wzywał, poprzez m. in. wydawaną 
gazetę „Mużyckaja Prauda” („Chłop-
ska Prawda” – przyp. red.), do walki 

o wolność Polski i zniesienie pańsz-
czyzny. Czyniono wówczas wszyst-
ko, by „usposobić ludność na rzecz 
powstania”. 

Po wybuchu powstania styczniowe-
go w 1863 roku, Walery dzielnie wal-
czył z podległymi mu oddziałami prze-
ciwko carskiej Rosji. Potykał się z woj-
skiem na terenach Grodzieńszczy-
zny, Lubelszczyzny i Podlasia. W dru-
giej połowie stycznia 1864 roku, gdy 
nadal trwały walki powstańcze, pod-
czas marszu Wróblewskiego z oddzia-
łem ku Jedlance (Lubelszczyzna - 
przyp. red.), pod Rudką Korybucką 
dopadli ich kozacy. Walery, osłania-
jąc odwrót swoich ludzi został cięż-
ko ranny, ale szczęściem w nieszczę-
ściu w całej sytuacji, nie został rozpo-
znany jako przywódca i cudem unik-
nął śmierci. Rannemu Wróblewskiemu 
schronienia udzielił chłop mieszkają-
cy nieopodal. Ostatecznie nasz boha-
ter znalazł się w dworze w Zawieprzy-
cach u ciotki przyszłej noblistki – Bo-
lesławy Skłodowskiej. Na Walerym 
Wróblewskim ciążył już wyrok śmier-
ci i jedynym ratunkiem była dla niego 
ucieczka. Wielką pomoc, a przy tym 
odwagę w tym momencie wykazała 
Skłodowska. Podjęła ona próbę, sa-
ma ryzykując życie, przewiezienia ran-
nego do Galicji. Przebrała go w szaty 
kobiece i ucharakteryzowała na swo-
ją nadworną ochmistrzynię. Następ-
nie wraz z ojcem i Walerym udała się 
do obozu rosyjskiego z prośbą o prze-
pustkę. Udało się…

Pobyt na terenie zaboru austriac-
kiego był jedynie krótkim przystan-
kiem Walerego Wróblewskiego. Ma-
jąc 28 lat przedostał się do Francji. Ni-
gdy już nie powrócił do Ojczyzny, ale 
nie przestał o niej myśleć. Na emigra-
cji w czasie pobytu w Paryżu, zaan-
gażował się w pomoc dla uchodźców, 
byłych powstańców, którzy niejedno-
krotnie przez brak wykształcenia i za-
wodu, byli na skraju nędzy. W pew-
nym momencie i jego dotknęła bieda. 
Pracował raczej dorywczo – był latar-

Chodzimy nimi co dnia. Nazewnictwo wielu z nich jest 
zrozumiałe, bądź dorozumiane automatycznie i nie stwarza 
problemu udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy wiesz kto 
jest patronem ulicy, przy której mieszkasz? W wielu przy-
padkach odpowiedź nie byłaby już tak szybka i prosta. Jest 
także wiele ulic, o których nazwie nie potrafilibyśmy powie-
dzieć nic. Wystarczy wykonać małą sondę i popytać wśród 
znajomych: Jak ma na imię patron tej ulicy i... już byłby pro-
blem, bo na co dzień posiłkujemy się wersją skróconą do 
nazwiska. Ba, na mapach wielu miast też nie znajdziemy 

pełnej nazwy. Do naszych dokumentów nazwy ulic też nie 
są wpisywane w pełnym brzmieniu. A przecież każdy czło-
wiek ma imię i każdy tym imieniem się posługuje. „MS” od 
dobrych kilkudziesięciu miesięcy publikuje pełne nazwy ulic 
– niewiele tytułów tak czyni. Teraz postanowiliśmy przypo-
mnieć, co za postacie, jakie zdarzenia historyczne dały na-
zwę naszym ulicom. Niekiedy będziemy mocno zmuszeni 
do ograniczenia objętości publikacji, bo materiałów będzie 
aż nadto. Innym razem, przeciwnie, usilnie szukać będzie-
my informacji.

Walery 
Wróblewski

Walery WróbleWski – uczestnik powstania styczniowego z 1863 roku, 
generał Komuny Paryskiej. Przez przeszło 40 lat swojej tułaczki na emi-

gracji, nigdy nie zapomniał o Ojczyźnie. Cały czas wierzył, że wydarzenia 
dziejące się w Europie pomogą w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 
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nikiem ulicznym, zecerem w drukar-
ni. Żył skromnie. Jednocześnie anga-
żował się w działalność polityczną, 
wspierając między innymi organizacje 
patriotyczne, a w 1865 roku został na-
wet wybrany przewodniczącym Dele-
gacji Litewskiej – organizacji skupia-
jącej uczestników powstania stycznio-
wego i wszedł w skład Komitetu Re-
prezentacyjnego Zjednoczenia Emi-
gracji Polskiej. 

W 1870 roku rząd francuski, sprowo-
kowany przez Bismarcka, wypowie-
dział wojnę Prusom, co przyjęto en-
tuzjastycznie. Wśród polskiej emigra-
cji iskrzyła nadzieja, że przez to coś 
zmieni się w polskiej sprawie. Klęska 
Napoleona III, oblężenie Paryża i pod-
pisanie 26 lutego 1871 roku prelimi-
nariów pokojowych w Wersalu pogrą-
żyła te oczekiwania. Tymczasem we 
Francji szalała drożyzna, szerzyła się 
bieda, narastało niezadowolenie. 18 
marca 1871 roku wybuchła rewolucja, 
utworzono Komunę Paryską. Walery 
Wróblewski opowiedział się po stro-
nie rewolucji. W niej upatrywał kolej-
nej szansy i możliwości wpłynięcia na 
losy swojej Ojczyzny. Doświadczenie 
powstańcze, wykształcenie i umiejęt-
ności przywódcze Walerego, wpłynę-
ły na szacunek ludzi wobec jego oso-
by. W kwietniu tegoż roku mianowano 
go generałem Komuny Paryskiej i do-
wódcą odcinka frontu od Ivry do Arcu-
eil. Rosnąca pozycja Wróblewskiego 
pociągnęła za sobą rodaków, którzy 
teraz licznie przystępowali do Komu-
ny Paryskiej, a sam generał chętnie 
się nimi otaczał i obsadzał ich w swo-
im sztabie. Wkrótce został dowódcą 
III Armii i powierzono mu obronę ca-
łego frontu na lewym brzegu Sekwa-
ny. Później też prowadził walkę obron-
ną przeciwko wersalczykom. Jednak 
upadek Komuny Paryskiej i grożące 
mu aresztowanie i rozstrzelanie, zmu-
sił Walerego do ucieczki. Dzięki pomo-
cy rodaków otrzymał paszport pruski 
i wyjechał przez Belgię do Anglii.  

W Londynie przebywał od sierp-
nia 1871 do 1877 roku. W tym cza-
sie był między innymi sekretarzem 
Rady Generalnej Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Robotników i delega-
tem Polski na jej kongresach, a także 
członkiem komitetu Związku Ludu Pol-
skiego w Londynie. Poznał też Karola 
Marksa i Fryderyka Engelsa. W la-
tach 1877-1880 przebywał w Gene-
wie – nawiązał kontakt z polską emi-

gracją socjalistyczną i rosyjskimi re-
wolucjonistami. 

Gdy w 1880 roku we Francji ogłoszo-
no amnestię dla komunardów zdecy-
dował się tam wrócić, co uczynił jesz-
cze przed 1884 rokiem. Nienajlepszy 
stan zdrowia spowodował, że począt-

kowo osiadł w Nicei, niewielkiej wów-
czas miejscowości uzdrowiskowej. 10 
najbliższych lat były dla niego jednym 
z najcięższych, a równocześnie naj-
smutniejszych okresów w życiu. Nie 
angażował się w działalność politycz-
ną. Zgromadzone pieniądze szybko 
roztrwonił w kasynie i popadł nawet 
w długi. Znów przyszło mu żyć w bie-
dzie. W Nicei za grosze podjął pra-
cę u kowala. Zdarzało się, że swoich 
licznych, przez lata poznanych przyja-
ciół, prosił o finansowe wsparcie. Wiel-
ką pomoc okazał mu Fryderyk Engels. 
W 1893 roku wdał się w bójkę z chcą-
cymi go okraść złodziejami, w wyni-
ku czego złamał prawą rękę i kilka że-
ber. Nie mógł już pracować u kowa-
la. W 1895 roku Walery Wróblewski, 
dzięki pomocy przyjaciół, znalazł się, 
po przeszło dwudziestoletniej prze-
rwie w Paryżu. Zamieszkał w skrom-
nym mieszkanku i znalazł pracę ja-
ko kontroler kolportażu pisma „L’In-
transigeant”. Przy okazji sporo czytał. 
W ostatnich latach życia zaangażował 
się w życie emigracji polskiej, jak rów-
nież w działalność PPS, uczestnicząc 
w zebraniach Związku Zagranicznego 
Socjalistów Polskich. 

W 1900 roku Walery był już bar-
dzo schorowany. Jego przyjaciel, le-
karz Henryk Gierszyński – powstaniec 
z 1863 roku, wziął go do swojego do-
mu w Ouarville, będącego „ostoją pol-

skości”. Gościło w nim wielu emigrantów 
- patriotów, rewolucjonistów i nie tylko. 

Zmarł 5 sierpnia 1908 roku w wie-
ku 72 lat. Jego ostatnim życzeniem 
była wola pochowania go na najsłyn-
niejszym paryskim cmentarzu Pēre 
Lachaise, obok dawnych towarzyszy 

walki zabitych w 1871 roku. Śmierć 
Walerego Wróblewskiego odbiła się 
szerokim echem we Francji, jak i po-
za nią. W uroczystościach pogrzebo-
wych uczestniczyło kilka tysięcy osób. 

W naszym mieście Waleremu Wró-
blewskiemu poświęcono jedną z głów-
nych ulic Bytkowa, przez którą dzien-
nie przewijają się tysiące samochodów 
i pieszych. Przy tejże ulicy – specyficz-
nej, bo posiadającej kilka odnóg, któ-
ra niejako rozdziela osiedla „Chemik” 
i „Węzłowiec”, znajduje się między in-
nymi wiele budynków mieszkalnych, 
w tym wieżowce, pawilon usługowo-
-handlowy przy nr 65 - 67, ciąg sklepo-
wy, boisko wielofunkcyjne i plac zabaw 
oraz Strefa Rozrywki „Renoma”. 

Opracowano na podstawie książki Jerzego 

W. Borejszy „Patriota bez paszportu” i tekstu 

zamieszczonego w „Przeglądzie Socjalistycz-

nym” nr 1/2009. Rafał Grzywocz

ulica Walerego Wróblewskiego w osiedlu „Chemik”
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To, to i to w koszyku. Ale dlaczego?

Solemnitas Solemnitatum, czy-
li uroczystość uroczystości tak 

Grzegorz Wielki, papież – od wrze-
śnia 590 do marca 604 r. – nazwał 
Wielkanoc. Przypada ona na pierw-
szą niedzielę po pierwszej wiosen-
nej pełni księżyca, tj. między 22 
marca a 25 kwietnia.

Wielkość tych świąt wynika ze Zmar-
twychwstania Jezusa Chrystusa, gdyż 
nie wiedzielibyśmy, co naprawdę wy-
darzyło się w Betlejem – na-
rodzenie Jezusa, a w na-
stępstwie jego działalność 
– gdyby nie dotarła wieść 
o Zmartwychwstaniu. Wiel-
kanoc to najważniejsze i naj-
starsze Święta liturgiczne 
w Kościele.

Święta te są poprzedzone 
40. dniowym postem, z któ-
rym nieodłącznie u nas zwią-
zany był żur. Była to najbar-
dziej w Polsce powszechna 
postna potrawa. Żur uzupeł-
niały śledzie i stąd obyczaje, 
iż na koniec postu tłucze się garnki do 
żuru, a śledzia wiesza np. na drzewie.

Wielki Post kończy Wielki Tydzień. 
Jego pierwszym dniem jest Niedzie-
la Palmowa, zwana także „kwietną”. 
Podczas Wielkiego Tygodnia szcze-
gólnymi dniami są tworzące tzw. Tri-
duum Paschalne:

- Wielki Czwartek – Ostatnia Wie-
czerza,

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

le, adoracja Grobu Pańskiego.
To na te święta przypada ustano-

wienie:
- sakramentu komunii – łamanie 

chleba przez Jezusa podczas Ostat-
niej Wieczerzy w wieczerniku

– stanu kapłańskiego.
Nadchodzące Święta w swoich wie-

lu zwyczajach mają wyrażać radość. 
Pierwsze tchnienie wiosny wydobywa 

z każdego z nas drzemiące w nim po-
kłady energii. Zatem tym chętniej od-
dajmy się świątecznym uciechom, któ-
rych nie tylko w naszym kraju, z tej 
okazji jest sporo. Najczęściej kultywuje 
się je poprzez przekazywane z poko-
lenia na pokolenia tradycje i zwyczaje.

U nas do najbardziej znanych należy 
malowanie jajek i śmigus-dyngus. Nie-
gdyś robieniem pisanek mogły zajmo-
wać się tylko kobiety. Obecnie robią je 

wszyscy. Kiedyś pisanki spełniały rolę 
swoistej walentynki. Zakochani chłop-
cy obdarowywali nimi swoje wybranki, 
niecierpliwie oczekując, że dziewczy-
na odwzajemni ten gest, co świadczy-
łoby o jej uczuciu. Z upodobaniem od-
dawano się też zabawom z pisankami. 
Preferowano „tłuczenie jaj”. Ten, któ-
rego pisanka okazała się najbardziej 
wytrzymała, zyskiwał uznanie, a na-
wet podziw kolegów na następny rok.

Zdecydowanie jednak najbardziej 
kultywowanym aż do dziś zwycza-
jem wielkanocnym jest śmigus-dyn-
gus. Stanowi on doskonałą okazję 
do płatania figli, bo tak nakazuje tra-
dycja. Onegdaj na bogatych dworach 
polewano się zaledwie paroma kro-
pelkami... perfum, a na wsi – wiadra-
mi i konewkami pełnymi wody. Mimo 
że kubeł zimnej wody wylanej na gło-
wę nie jest czymś przyjemnym, to żad-
na dziewczyna nie skarżyła się na taki 
prysznic. Natomiast największą atrak-
cją dla dzieci obok śmigusa-dyngu-
sa jest oczywiście zajączek, który ran-
kiem w Wielkanoc zostawia dla nich 
różne prezenty.

Z wielkanocnymi Świętami
związane są setki wróżb i przesą-

dów, które mimo nauczania przez Ko-
ściół, że są bezpośrednim grzechem 
przeciwko pierwszemu przykaza-
niu mocno zakorzeniły się w społecz-

nej świadomości i są miejsca, w któ-
rych wiele kultywowanych jest do dziś. 
Przypomnijmy część z nich, bo są one 
także naszym dziedzictwem, chociaż 
coraz częściej odchodzą w zapomnie-
nie, bądź też wywołują pobłażliwe 
uśmieszki na twarzy.

Wielki tydzień – woda, ogień
W Wielki Czwartek, Wielki Piątek 

i Wielką Sobotę woda miała ponoć 
moc magiczną. Potwierdzało to świę-

cenie w Wielką Sobotę wo-
dy przynoszonej przez wier-
nych i kropienie nią potem 
domowników, zwierząt, do-
mu oraz zabudowań gospo-
darskich. Wiara w moc wody 
święconej w Wielką Sobotę 
była i jest nadal bardzo silna. 
Przechowywano ją pieczoło-
wicie, bo przywracała zdro-
wie chorym, była konieczna 
przy rodzicielskim błogosła-
wieństwie nowożeńców i no-
worodków, a nawet używa-
no jej do pokropienia zbóż 

i ziemniaków przed siewem i sadze-
niem.

Jeszcze kilkanaście lat temu wie-
rzono, że w Wielki Czwartek po zmro-
ku lub w Wielki Piątek o świcie ko-
niecznie należy wykąpać się w rzece 
lub w jeziorze, nawet jeśli jest jeszcze 
bardzo zimno. Taka kąpiel miała za-
pewnić urodę i gładkość skóry, a tak-
że ochronę przed złem. 

Ogień onegdaj miał też magiczną 
moc. Czczono go nie tylko ze wzglę-
du na fakt, iż był niezbędny do ogrza-
nia się i ugotowania posiłków, lecz 
także do oczyszczenia od złych mo-
cy. W Wielką Środę na granicach wsi 
rozpalano tyle ognisk ile dni w tygo-
dniu. Ich ogień miał chronić domostwa 
przed pożarem. Zanim ogniska doga-
sły, zabierano z nich szczapy i prze-
noszono nimi zarzewie do domów, 
gdzie rozpalano na nowo wygaszo-
ne wcześniej paleniska, odradzając 
ochronną moc domowego ogniska.

To, to i to w koszyku.
Ale dlaczego?

Jednym ze zwyczajów tego świę-
ta, jest przygotowanie wielkanocnej 
święconki.  

Nie wszyscy zapewne wiedzą, dla-
czego w Wielką Sobotę do koszyka 
wielkanocnego wkładamy te, a nie in-
ne produkty. Warto pamiętać, że ich 
wybór nigdy nie był przypadkowy. 
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Zgodnie z tradycją, w koszyczku po-
winno znaleźć się siedem błogosła-
wionych darów Bożych, które symbo-
lizują treść chrześcijaństwa, a także 
baranek symbolizujący Chrystusa ra-
zem z czerwoną chorągwią – sztanda-
rem zwycięstwa oraz kurczątko, odno-
szące się do nowego życia, odrodze-
nia i wieczności. 

Święconka, którą w Wielką Sobotę 
zanosimy do poświęcenia do kościo-
ła, jest najważniejszym elementem 
wielkanocnego stołu. Koszyk, w któ-
rym znajdują się produkty, 
musi być wykonany z wikliny 
lub słomy. Jego środek po-
winno się wyściełać koronko-
wą serwetą i zielonymi ozdo-
bami. Nie należy też zapo-
mnieć o przyozdobieniu go 
z zewnątrz, najlepiej gałąz-
ką wiecznie zielonego buksz-
panu albo borówki. Tradycja 
mówi, że wraz z przyniesie-
niem poświeconego pokarmu 
do domu kończy się Wiel-
ki Post i zaczyna długo oczekiwany, 
podniosły czas świąt. 

Co ciekawe, dawniej święcenie po-
karmu odbywało się na miejscu – 
w swoim miejscu zamieszkania, a po-
święcone musiały być wszystkie po-
trawy, które miały się później zna-
leźć na wielkanocnym stole. I to nie 
wszystko, bo jeszcze woda, ziemnia-
ki, kasza oraz garść zboża używane-
go później przy siewach.

Wielkanocny koszyk z jedzeniem za-
częto święcić już w VIII wieku. Do Pol-
ski tradycja ta przywędrowała jednak 
dopiero kilkaset lat później – w XIV 
wieku. Na początku święcono jedynie 
baranka, wypiekanego z masy chle-
bowej. Później do koszyczka dokła-
dano kolejne produkty, takie jak: cia-
sta, mięsa, ser, masło czy wino. Sto-
sunkowo późno zaczęto wkładać jaj-
ka. Zawartość koszyka wielkanocne-
go, oczywiście z czasem zmieniała 
się. Od romantyzmu jest tradycja, że 
święconkę tworzy siedem produktów, 
z których każdy ma swoją określoną 
symbolikę nadaną mu na przestrze-
ni setek lat:

Jajko – symbolizuje odrodzenie, no-
we życie. Do koszyczka wielkanocne-
go wkładamy je w postaci pisanek i co 
najmniej jednego świeżo ugotowane-
go na twardo, którym będziemy się 
dzielić przy składaniu życzeń w trak-
cie śniadania wielkanocnego. Trady-
cja mówi, że poświęcone w Wielka 
Sobotę jajka mają zapewnić dobre 

zdrowie, szczęście w miłości i obfi-
tość dóbr.

Mięso, wędlina – jest pamiątką ofia-
ry z baranka paschalnego. W XIX wie-
ku przyjęło się, że do koszyka dajemy 
kiełbasę, jeszcze wcześniej dawano 
na przykład kawałek szynki. Wędlina 
ma sprzyjać dobremu zdrowiu, płod-
ności i dostatku. 

Chleb – jeden z najważniejszych 
symboli chrześcijaństwa. To nawiąza-
nie do chleba, którym Jezus nakarmił 
głodnych na pustkowiu, po dokonaniu 

cudu rozmnażania chleba. Może też 
być traktowany jako symbol Chrystu-
sa, czyli „chleba żywego, który zstąpi 
z nieba”. Kiedyś do koszyka wkłada-
no tyle rodzajów kromek, ile odmian 
chleba pieczono w domu. Pokarm ten 
gwarantuje dobrobyt i pomyślność.

Sól – dawniej traktowano ją jako to, 
co ma odstraszać wszelkie zło. Bez 
soli nie ma życia. To także oczysz-
czenie, sedno istnienia i prawdy. Ma 
chronić przed zepsuciem – grzechem 
i zachować wszystko to, co w człowie-
ku dobre. 

Ser – symbolizuje przyjaźń między 
człowiekiem i przyrodą. Jest gwaran-
tem rozwoju stada zwierząt domo-
wych, bo ser przecież, jest produktem 
mlecznym pochodzącym od krów, kóz 
i owiec. 

Chrzan – od wieków kojarzony był 
z siłą. Chronił przed chorobą, a w po-
łączeniu z innymi produktami z wielka-
nocnego koszyka, zapewniał ich sku-
teczne działanie. Chrzan symbolizu-
je Mękę Pańską i gorycz, jaką Jezus 
Chrystus doznał podczas ukrzyżowa-
nia. Podobnie jak sól, ma ochronić du-
szę ludzką przed zepsuciem.

Ciasto – jest „najmłodszym” pro-
duktem wkładanym do koszyczka. 
Nie zawsze je święcono. Dobrze by-
łoby, gdyby był to wypiek własny, 
domowy, a nie kupiony w ciastkarni 
i koniecznie zrobiony na drożdżach, 
gdyż oznacza wzrastanie wiary, na-
dziei i miłości w chrześcijaństwie. 

Ciasto jest też symbolem umiejętno-
ści i doskonałości. 

Wielkanoc bez kolorowych i ozdo-
bionych jajek jest nie do pomyślenia.

Czym barwić jajka i na jakie 
kolory?

Najbardziej popularnym sposobem 
jest gotowanie jajek wraz z łupinami 
cebuli. Znawcy zalecają, by do wszyst-
kich naturalnych wywarów dodać nie-
co octu, co sprawi, że kolory będą 
trwalsze, a przed barwieniem dobrze 
jest przetrzeć jajko octem, co likwiduje 

delikatny „woskowy” nalot, ja-
kim jest pokryte. 

Jeżeli chcemy uzyskać in-
ne kolory, to poeksperymen-
tujmy i spróbujmy innych na-
turalnych metod. Aha, uprze-
dzamy, myśmy nigdy nie pró-
bowali, więc za ostateczny 
efekt nie ręczymy.

Brązowy – łupiny orzecha, 
igły jodłowe,

Czarny – wygotowane ol-
chowe szyszki,

Czerwony – kora dębu, szyszki ol-
chowe, owoce czarnego bzu, suszone 
jagody, suche łupinki cebuli,

Fioletowy – płatki ciemnej malwy,
Niebieski – owoce tarniny,
Pomarańczowy – marchew, dynia,
Różowy – sok z buraka (jeśli sok 

mocno rozcieńczymy wodą wyjdzie 
nam jasnoróżowy, jeśli długo pomo-
czymy w czystym soku, uzyskamy na-
wet kolor czerwony),

Zielony – trawa, pokrzywa, liście 
barwnika, młode żyto, kora brzozowa, 
wywar z jemioły,

Żółty – liście brzozy, olchy i młodej 
jabłoni, suszone kwiaty jaskrów po-
lnych, rumianek, suche łupinki cebu-
li oraz igły modrzewiowe (jaśniejsze 
odcienie najlepiej udają się na białych 
jajkach).

Korzystano z materiałów prasowych 

Biblioteki Miejskiej  

w Siemianowicach Śląskich.

Rafał Grzywocz, pes

Apelujemy	o	ostrożność
Obecnie śmigusowe polewanie wodą wynaturzyło 

się i przerodziło w potężne lanie, bez względu na czas, 
miejsce i osoby. Przy tej okazji dochodzi do ekscesów, 
tj. wyrzucania woreczków foliowych napełnionych wodą 
z okien wieżowców.

Czym to może się skończyć, pomyślmy: 1 l wody to 
1 kilogram!!!

W lany poniedziałek patrzmy uważnie na budynki i mo-
kre plamy na ziemi, bo „szaleńców” nie brak.

Zwolennikom tych wygłupów przypominamy, że taki śmi-
gus jest karalny.
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Sezon  remontowy w pe łn i

Sporo dzieje się w osiedlach. Ad-
ministracje stopniowo realizu-

ją zadania, jakie wcześniej zosta-
ły ustalone w Planie Remontowym 
na rok 2012. Trwają między inny-
mi malowania klatek schodowych, 
modernizacje parterów czy budo-
wa parkingu w osiedlu „Młodych”. 
Po przeglądach osiedli pod kątem 
wszelkich uszkodzeń czy usterek 
po zimie, nadeszła pora, by i nimi 
się zająć. 

Osiedle „ Chemik”
W ubiegłym miesiącu w osiedlu 

„Chemik” podjęto prace przy wymia-
nie przyłącza kanalizacji deszczo-
wej. Miały one miejsce przy adresach: 
Niepodległości 59, 63B i Walerego 
Wróblewskiego 71. Poza tym rozpo-

częto też modernizację parteru klatki 
schodowej przy ul. W. Wróblewskie-
go 41B. Pod koniec miesiąca zajęto 
się też usuwaniem radosnej twórczo-
ści Modego Arcziego, „zdobiącej” mię-
dzy innymi ściany budynków miesz-
kalnych, pawilonu przy ul. Walere-
go Wróblewskiego 65-67 czy Strefy 

Rozrywki „Renoma”. Dewastacji doko-
nano pod koniec stycznia br.

Osiedle „Michałkowice”
W Michałkowicach trwają obecnie 

kompleksowe prace związane z ma-
lowaniem klatek schodowych i moder-
nizacją parterów w budynku przy ulicy 

Osiedle im. Juliana Tuwima: Odebrano nowe poszycie 
dachu przy Wojciecha Korfantego 17B, C.

 Os. „Centrum” – Nowy domofon w budynku  
przy ul. Ryszarda Gansińca 6.

COOPERATIVE ENTERPRISES BUILD A BETTER WORLD

Spółdzielnie budują lepszy świat

ciąg dalszy na str.18

Osiedle „Chemik” – Modernizacja 
parteru klatki schodowej przy 
Walerego Wróblewskiego 41B.

Osiedle „Michałkowice” - 
Modernizacja parteru klatki  

przy Wyzwolenia 6A.
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Sezon  remontowy w pe łn i
Wyzwolenia 6A i B. Warto również od-
notować, że w marcu zostały wymienio-
ne stare okna na tzw. luksfery w klat-
kach przy ulicy Przyjaźni 18-20. Szereg 
mniejszych robót wykonywanych jest 
też przez osiedlowych konserwatorów.

Osiedle „Węzłowiec”
W osiedlu „Węzłowiec” zakończyły 

się roboty malarskie i modernizacyj-
ne klatek schodowych budynku przy 
ulicy Władysława Jagiełły 31. W tym 
roku będzie tam miało miejsce jesz-

cze malowanie pomieszczeń maszy-
nowni oraz płytkowanie wejść. Zgod-
nie z postulatami mieszkańców, służ-
by administracji zamontowały barierki 
przeszkodowe w rejonie budynku przy 
ulicy Wł. Jagiełły 27D i kiosku „Szy-
neczka”. Ma to zapobiec parkowaniu 
na trawnikach. Poza tym, nadal suk-
cesywnie dokonywana jest wymiana 
poziomów ciepłej i zimnej wody w piw-
nicach budynku przy Grunwaldzkiej 
2A, B, C i pionów zimnej, ciepłej wody 

oraz cyrkulacji w segmencie 2B tego 
domu. Z kolei przy ul. Władysława Ja-
giełły 41 konserwatorzy docieplali sty-
ropianem fragmenty kominów na po-
ziomie poddaszy, celem lepszego cią-
gu wentylacji. Jeszcze w lutym usunię-

to przy ulicy Grunwaldzkiej 7A drze-
wo (klona jednolistnego) gdyż stwa-
rzało ono zagrożenie przewrócenia 
się lub złamania, szczególnie w czasie 
silnych wiatrów. Natomiast w budyn-
ku Władysława Jagiełły 31A, B, C, D 
odnowiono wejścia do klatek schodo-
wych.

Osiedle „Centrum”
Trwa wymiana kaset domofonowych 

przy ulicy Ryszarda Gansińca. Jak 
na razie nowy domofon mają miesz-

Osiedle „Młodych” – Powstaje kolejny parking w tym osiedlu – ul. Franciszka Zubrzyckiego.

Osiedle „Węzłowiec” – Zgodnie z postulatem 
z ubiegłego wydania „MS” w rejonie budynku  

Wł. Jagiełły 27D zamontowano barierki przeszkodowe.

Osiedle „Węzłowiec” – Tak prezentuje się wejście  
do jednej z klatek  

przy Władysława Jagiełły 31A, B, C, D.
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

kańcy budynków o numerach 4 i 6. La-
da chwila będą mieć je też lokatorzy 
spod „7”. W tym samym rejonie osie-
dla, przy ulicy Michałkowickiej 17-
23A nieprzerwanie trwa docieplanie 
budynku – aktualnie malowane są bal-

kony. Rozpoczął się także remont da-
chu i kominów przy ulicy Kruczej 1.

Osiedle „Młodych”
Ruszyła budowa długo 

oczekiwanego parkingu przy 
ulicy Franciszka Zubrzyc-
kiego. Inwestycja ta powin-
na usprawnić komunikację 
w tym rejonie osiedla. Często, 
podczas imprez w Siemiano-
wickim Centrum Kultury, go-
ście stawiali swoje samocho-
dy gdzie popadnie, nierzadko 
zabierając miejsca postojowe 
mieszkańcom. Kolejne kilka-
naście takich miejsc w osie-
dlu, to następny krok do te-
go, by problem braku par-
kingów zminimalizować. Przy 
Alei Młodych malowana jest 
następna klatka schodowa, 
tym razem pod numerem 14. Z zakoń-
czonych robót należy zanotować wy-
konanie kapitalnego remontu dachu 
na stacji wymienników nr 1. Poza tym 

w osiedlu trwają próby szczelności ga-
zu i wentylacji. Aktualnie prowadzone 
są one przy ulicy Jana Stęślickiego.

Osiedle im. Juliana Tuwima
W osiedlu im. Juliana Tuwima w mar-

cu wykonano szereg robót, wśród któ-
rych należy wymienić: kapitalny remont 

dachu budynku przy ulicy Wojciecha 
Korfantego 17B, C oraz Hermana 
Wróbla 5A, położenie kostki brukowej 
na dojściach do zsypów klatek schodo-

wych budynku przy ul. H. Wróbla 7A, 
B, C, D, modernizację instalacji domo-
fonowej w budynku przy ulicy Hermana 
Wróbla 9 czy wymianę instalacji wodnej 
w budynkach: Wojciecha Korfantego 
3A i Leśnej 13. Po przeglądzie wszyst-
kich placów zabaw osiedla stwierdzono 
konieczność naprawy niektórych urzą-
dzeń, co dokonano, a także uzupełnio-
no je o nowe urządzenia zabawowe, jak 
na przykład przy ulicy Okrężnej, gdzie 

wymieniono huśtawkę. W osie-
dlu pojawiły się też nowe kosze 
na śmieci.

Osiedle „Bańgów”
W ostatnim czasie w osiedlu 

„Bańgów” zakończono mię-
dzy innymi remont oświetlenia 
ośmiu klatek schodowych przy 
ulicy Marii Skłodowskiej-
-Curie 17-33 oraz wykona-
no dodatkowe punkty świetl-
ne w dziewięciu klatkach przy 
ul. Władysława Reymonta 
14-20 i Karola Szymanow-
skiego 6-14. Pod koniec mar-
ca uporządkowywano teren 
przy ulicy K. Szymanow-
skiego 2, 4 i Wł. Reymon-
ta 1, zniszczony przez nie-

prawidłowo parkujących swoje samo-
chody kierowców i częściowo uzupeł-
niono go słupkami przeszkodowymi. 
 Rafał Grzywocz

Osiedle „Węzłowiec” – Przy Walerego 
Wróblewskiego 26A montowano nową lampę parkową.

Osiedle im. Juliana Tuwima: 
Remontowano urządzenia  

na placach zabaw.

Osiedle im. Juliana Tuwima: 
W budynkach: ul. Wojciecha 

Korfantego 3A i Leśnej 13 
wymieniano instalację wodną.
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ZapoZnaj się Z terminem  ZachoWaj harmonogram  ZapoZnaj się Z terminem

O d c z y t y  p o d z i e l n i k ó w  k o s z t ó w
Z dużym wyprzedzeniem sięgają-

cym kilku miesięcy z myślą o tych, 
co planują jakieś wyjazdy, przed-
stawiamy harmonogram odczytów 
podzielników kosztów ogrzewania.

ZaWiadamiamy, 
że odcZyty WykonyWane będą tylko 

W godZinach popołudnioWych,  
pocZątek ok. 1600,  

a W soboty od 1000.

Szczegółowe informacje znajdziecie 
Państwo na ogłoszeniach w gablot-
kach i na drzwiach wejściowych do bu-
dynku. Jednak już teraz warto zazna-
jomić się z terminami i skonfrontować 
je z własnymi zamierzeniami i planami.

Przypominamy, że zgodnie z obo-
wiązującym regulaminem rozliczeń 
centralnego ogrzewania przewidzia-
no tylko: 

JEDEN TERMIN ODCZYTU
PODSTAWOWY ORAZ
JEDEN DODATKOWY.

Po tym czasie nie będą organizowa-
ne żadne inne terminy dla osób, które 
nie udostępniły mieszkań w obydwu wy-
znaczonych datach. Również reklama-
cje dotyczące rozliczenia ryczałtowego 
z powodu nieobecności lokatora nie bę-
dą uwzględniane. Biuro Rozliczeń EC

Termin Budynek, adres

14. 05.
poniedziałek

Karola Świerczewskiego 46a, b;  
Marii Dąbrowskiej 1; Obrońców 

Warszawy 1; Alfonsa Zgrzebnioka 25

15. 05.
wtorek

Karola Świerczewskiego 48a, b;  
Obrońców Warszawy 2; 9;  

Alfonsa Zgrzebnioka 27; 29; 31; 33

16. 05.
środa

Karola Świerczewskiego 50a; b;  
Walentego Fojkisa 3; 5;  

Alfonsa Zgrzebnioka 35; 37; 39

17 . 05.
czwartek

Wojciecha Kruczkowskiego 4; 6;   
Kościelna 36; 36 a, b, c;  

Alfonsa Zgrzebnioka 41; 43; 45

18. 05.
piątek

Wojciecha Kruczkowskiego 8;  
Władysława Sikorskiego 1a, b, c; 
Kościelna 36d, e, f, Przyjaźni 8;  
Alfonsa Zgrzebnioka 47, 51a, b

19. 05.
sobota

Przyjaźni 8a, 10, 10a, b, c;  
Alfonsa Zgrzebnioka 52a, b; 38a

21. 05.
poniedziałek

Kościelna 34, 34a, b, c;  
Alfonsa Zgrzebnioka 38b; 40

22. 05.
wtorek

Przyjaźni 18; 18a, b; 22; 22a-d; 24; 
Wojciecha Korfantego 3a, b

23. 05.
środa

Przyjaźni 24a, b; 26, 26a, b; 34a; 36, 36a, b; 
Wojciecha Korfantego 6a, b; 7a,b

24. 05.
czwartek

Przyjaźni 34; 38; 40; 40 a-c; 42; 42a, b; 
Wojciecha Korfantego 14a, b; 15a, b

Termin Budynek, adres

25. 05.
piątek

Przyjaźni 44; 46; 46 a-c; 48; 48a,b; 50; 50a; 
 Wojciecha Korfantego 17a-c

26. 05.
sobota

Przyjaźni 52; 52a;  
Wojciecha Korfantego 10a-c

28. 05.
poniedziałek

Władysława Łokietka 16a, b; Grunwaldzka 18;  
Wojciecha Korfantego 16a, b

11. 06. 
poniedziałek

Władysława Jagiełły 31a-d; Leśna 13, 15; 
Niepodległości 58a-g

12. 06.
wtorek

Władysława Jagiełły 33a-e; Okrężna 1, 2; 
Walerego Wróblewskiego 39a-c, 41a-h

13. 06.
środa

Władysława Jagiełły 35a-d; Okrężna 3, 4; 
Walerego Wróblewskiego 51a-d, 53a-g

14. 06.
czwartek

Władysława Jagiełły 37a-d;  
Okrężna 5, 6; 

Walerego Wróblewskiego 53h, 61a-d, 63a-f

15. 06.
piątek

Władysława Jagiełły 39a-e; Okrężna 7, 8; 
  Walerego Wróblewskiego 63g-i; 

Niepodległości 64a-c, 66a-b

16. 06.
 sobota

Niepodległości 66c-i; Okrężna 13, 15

18. 06.
poniedziałek

Władysława Jagiełły 41a-d

Remontując  min imal i zu j  ha łas. Pamięta j ! ! ! 
Obok Ciebie mieszkają inni.

Remont się skończy… niesnaski pozostaną.
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W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

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

Kamera	 i	zmiana	
Regulaminu		

rozliczeń	ciepła
Dzień dobry,

Czy mogę zapytać w czym znajdu-
je uzasadnienie zmiana „Regulami-
nu rozliczeń kosztów energii cieplnej 
(...)”, o której poinformowaliście Pań-
stwo w lutym? Być może przeoczyłem 
jakąś skierowaną do spółdzielców in-
formację, czym ta zmiana została spo-
wodowana, i jeśli tak – bardzo proszę 
o wskazanie odpowiedniego tekstu.

Przy okazji chciałbym zwrócić Pań-
stwa uwagę na to, że od kilku miesię-
cy brak obrazu z jednej z kamer na in-
ternetowej stronie Spółdzielni.

Szymon
(Personalia do wyłącznej 

wiadomości redakcji.)
Zarząd SSM: Ze względu na sta-

łe podnoszenie przez źródła ciepła 
oraz dystrybutora Taryf dla ciepła 
z tytułu opłaty stałej, zaistniała ko-
nieczność zniesienia ograniczenia, 
jakim był zapis 55% wg m2 p.u.w. 
Wprowadzona zmiana nie wpływa 
w żadnym stopniu na sposób rozli-
czenia, jak i na wysokość indywidu-
alnych rachunków.

Kamera internetowa uległa awarii, 

która winna do wydania bieżącego 
numeru „MS” winna być usunięta.

Świeci	w	dzień,	
wieczorem	ciemno

Droga redakcjo, chciałabym poru-
szyć sprawę oświetlenia parkingu przy 

ul. Michałkowickiej 17-23 oraz drogi 
osiedlowej ul. Gansińca. Wysłane dwa 
zdjęcia przedstawiają opisane ulice 
rano 6.30 gdzie pięknie świeci słon-
ko i lampy. Komu zależy żeby zuży-
wać tyle prądu w dzień? Kto za to pła-
ci? Zaś wieczorem 18.30 nie ma słon-
ka i lampy też nie chcą jakoś świecić 
– ciekawe zjawisko co???

Druga sprawa – nadal prowadzone 
są roboty przy naszym budynku (ul.Mi-
chałkowicka17-23) i nikt nie pomyślał 
o daszku nad schodami przy wejściu 
od osiedla (ul. Gansińca) ani o podjaz-
dach dla wózków. Wstyd żeby to loka-
tor musiał pisać prośbę do SM o coś, 
co powinno być normą.

Pozdrawiam M. Z. lokatorka

Zarząd SSM: Zakłócenia w funk-
cjonowaniu oświetlenia terenu przy 
ul. Michałkowickiej 17-23 spowodo-
wane zostały awarią zegara sterują-
cego. Awaria została już usunięta.

Zakres prowadzonych robót obej-
muje wykonanie innych elementów 
np. takich jak: wymiana okien na klat-
kach schodowych, wymiana balu-
strad. Daszki a także podjazd zostaną 
również wykonane do czasu odbioru 
końcowego. Prosimy o cierpliwość.

Leci	powietrze
Witam

Mieszkam przy ulicy Komuny Pa-
ryskiej 1 na 10 piętrze. W mieszka-

Szanowni P.T. Czytelnicy
Informujemy, że anonimami, szczególnie z uwaga-

mi personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmo-
wać się nie będziemy. Uważamy, że tak, jak przedsta-
wiamy się nieznajomym podczas pierwszego spotka-
nia, co należy do dobrego tonu, tak na-
leży przedstawić się, pisząc czy też te-
lefonując do nas. Prosimy też o zwięzłe 
przedstawienie nurtującej sprawy i prze-
myślane zdania, większą odpowiedzialność za słowo, któ-
re nie będzie naruszało czyjegoś dobrego imienia i nie bę-
dzie odebrane jako pomówienie. Maksyma, jaką należy się 
kierować, jest jedna: słowo wróblem wyleci, a wołem wra-
ca, słowo... może zabić.

Od czasu do czasu zdarza się także, że ktoś pisze do re-
dakcji i domaga się indywidualnej odpowiedzi oraz szcze-
gółowych wyjaśnień, mimo że poruszona sprawa ma szer-
szy wymiar. Zastrzegamy, że nie udzielamy indywidual-
nych odpowiedzi tym bardziej, że często przedstawione ży-
czenie, bardziej brzmiące jak żądanie, wymaga szperania 
w dziesiątkach dokumentów.

Prosimy też o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że 
mają nie być publikowane, bo takich dopisków nie będzie-
my respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej 
liczby osób, które również nurtują podobne wątpliwości 
i które w sąsiedzkich pogaduszkach o takich problemach 
debatują. Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na któ-

re oczekujecie Państwo rzeczowych odpowiedzi i dlatego 
też może się zdarzyć, że na jakiś problem nie odpowiemy 
w danym miesiącu, bo np. Wasza wiadomość dotarła do 
nas zbyt późno, by ją dogłębnie, zgodnie ze stanem fak-
tycznym, wyjaśnić.

Przypominamy również, by w przypad-
kach, gdy niezbędne jest przekazanie da-
nych osobowych w celu wyjaśnienia indy-
widualnej sprawy, obowiązkowo podawać 

cały adres i dopisać zdanie o wyrażeniu zgody na odtajnie-
nie swych danych i przekazanie ich odpowiednim komór-
kom organizacyjnym Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej.

Szanowni Państwo,
coraz częściej nadsyłacie nam zdjęcia z terenów osiedli. 

To cieszy. Informujemy jednak, że zdjęcia te nie zawsze, ze 
względu na ich techniczną jakość, nadają się do publikacji. 
Wymagania druku są bezwzględne i zdjęcie musi być 
prawidłowo naświetlone, nieporuszone i ostre. Dodat-
kowo musi być wykonane w odpowiedniej rozdzielczości. 
Większość fotografujących nie zwraca uwagi na rozdziel-
czość lub świadomie wybiera najmniejszą, bo takie zdjęcie 
zajmuje najmniej miejsca na karcie pamięci. Tym samym 
taka fotografia, by była dobrej jakości w druku, często mia-
łaby wymiar znaczka pocztowego. Prosimy mieć te uwa-
gi na względzie i ustawić odpowiednie parametry w swoim 
aparacie lub nie liczyć na publikację. Redakcja „MS”

ciąg dalszy na str. 24

Słowo 
wróblem...
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Ceny nieubłaganie rosną, kłopo-
ty finansowe są tym samym bolącz-
ką znaczącej ilości rodzin i osób 
mieszkających samotnie. Gdy do 
tego dołożymy nieprzewidziane lo-
sowe zdarzenia np. choroba to czę-
sto stajemy przed dylematem: czy 
płacić za czynsz, czy przeznaczyć 
pieniądze na podstawowe utrzyma-
nie, zakup lekarstw. W takiej sytuacji 
musimy jak najszybciej podjąć stara-
nia o pomoc finansową państwa, tak 
by na bieżąco pokrywać płatności za 
mieszkanie.

Często jednak podejmowane są de-
cyzje o odłożeniu płatności za miesz-
kanie. Odłożenie jej wydaje się naj-
prostsze i traktowane jest jako zacią-
gnięcie kredytu, którego otrzymanie 
wolne jest od załatwiania jakichkol-
wiek formalności.

To jednak tylko część prawdy, 
gdyż tak zaciągnięty kredyt jest jed-
nym z najdroższych, bo najwyżej 
oprocentowanych.

Wpadający w jakieś tarapaty finan-
sowe sądzą, że wkrótce uregulują na-
leżności, bo ich problemy się skończą. 
Dobrze, jeżeli tak się dzieje, gorzej, 
gdy sytuacja nie zmienia się, zaległo-
ści narastają i niewielki dług z miesią-
ca na miesiąc staje się coraz większy. 
Problemy jednak nie znikają jak za do-
tknięciem czarodziejskiej różdżki i sta-
rajmy się najszybciej jak to możliwe 
pomóc sobie, występując na przykład 
o przysługujący nam dodatek miesz-
kaniowy.

Dodatek mieszkaniowy 
przysługuje:

1) osobom mieszkającym w lokalach, 
do których mają tytuł prawny, 

2) osobom zajmującym lokal miesz-
kalny bez tytułu prawnego, oczekują-
cym na przysługujący im lokal zamien-
ny albo socjalny.

W przypadku pierwszej grupy osób, 
zgodnie z art. 2.1. ustawy o dodat-
kach mieszkaniowych, z dodatku mo-
gą skorzystać:

- najemcy oraz podnajemcy loka-
li mieszkalnych (dot. lokali komunal-
nych, mieszkań zakładowych, miesz-
kań w domu prywatnym czynszowym, 
mieszkań wynajmowanych na wolnym 
rynku),

- członkowie spółdzielni mieszka-
niowych zamieszkujący na podstawie 
spółdzielczego prawa do lokalu,

- osoby mieszkające w lokalach 

mieszkalnych znajdujących się w bu-
dynkach stanowiących ich własność 
i właściciele samodzielnych lokali 
mieszkalnych,

- inne osoby mające tytuł prawny 
do zajmowanego lokalu mieszkalne-
go i ponoszące wydatki związane z je-
go zajmowaniem (np. na skutek umo-
wy użyczenia).

Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. 
nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31 
ust. 1 określa dochód, który daje pod-
stawę przyznania dodatku mieszka-
niowego. Dodatek przysługuje oso-
bom, których średni miesięczny DO-
CHÓD BRUTTO (z podatkiem) na jed-
nego członka gospodarstwa domowe-
go w okresie 3 miesięcy poprzedzają-
cych datę złożenia wniosku o przyzna-
nie świadczenia nie przekracza 175% 
kwoty najniższej emerytury (od  
1. 03. 2012 r. – 799,18 zł) i wynosi:

- 1398,56 zł w gospodarstwie jedno-
osobowym,

- 998,97 zł w gosp. wieloosobowym, 
tj. 125% kwoty najniższej emerytury

Dochód będący podstawą do przy-
znania dodatku mieszkaniowego obli-
cza się z ostatnich 3 miesięcy sprzed 
daty złożenia wniosku. Dochód gospo-
darstwa domowego oblicza się, do-
dając wszystkie DOCHODY BRUT-
TO (Z PODATKIEM) osób, które sta-
le zamieszkują razem w tym gospo-
darstwie.
Przypominamy, że kwota brutto to 

kwota bez składki:
- emerytalnej, rentowej, chorobowej.
Dodatek przyznawany jest na norma-

tywną powierzchnię wynoszącą: - 35 m2 

dla 1 osoby, - 40 m2 dla 2 osób, - 45 m2 

dla 3 osób, - 55 m2 dla 4 osób, - 65 m2 

dla 5 osób, - 70 m2 dla 6 i więcej osób.
Do podstawy obliczenia dodatku 

przyjmuje się 90% wydatków pono-
szonych w związku z korzystaniem 
z mieszkania. W grę wchodzą świad-
czenia okresowe ponoszone przez go-
spodarstwo domowe, takie jak:

- czynsz,
- opłaty za świadczenia związane 

z eksploatacją lokalu mieszkalnego,
- opłaty eksploatacyjne w spółdzielni 

mieszkaniowej.
Kryteriów określających szczegó-

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

Odpowiedzialni za rozpatrywa-
nie wniosków o przyznanie dodat-

ków mieszkaniowych mogą w uzasad-
nionych przypadkach lub w razie ja-
kichś zastrzeżeń przeprowadzić wy-
wiad środowiskowy i na jego pod-
stawie podjąć stosowną decyzję nie 
zawsze korzystną dla ubiegającego 
się o to świadczenie mimo spełniania 
ustawowych kryteriów.

Świadczenie przyznawane jest na 
wniosek zainteresowanego przez Pre-
zydenta Miasta Siemianowice Śląskie 
w drodze decyzji administracyjnej, 
a wypłacane wyłącznie Spółdzielni.

W przypadku, gdy nie zgadzamy się 
z decyzją, przysługuje nam odwołanie 
do samorządowego kolegium odwoław-
czego. Odwołanie składamy za pośred-
nictwem urzędu wydającego decyzję.

PAMIĘTAJMY, ŻE dodatek przyznawa-
ny jest od 1. dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym 
złożyliśmy wniosek, tj. jeżeli wniosek 
złożymy np. do końca lutego, to po je-
go rozpatrzeniu przyznany dodatek 
otrzymamy od 1 marca.

UWAGA!!! O świadczenie można 
ubiegać się mimo zadłużenia pod wa-
runkiem, że nie dochodzi do kolizji 
z następującą przesłanką:

- jeżeli osoba, której przyzna-
no dodatek nie opłaca na bieżą-
co czynszu za lokal, to administra-
cja musi (jest ustawowo zobowią-
zana) zgłosić ten fakt w urzędzie 
gminy (miasta) i wypłacanie dodat-
ku zostaje zawieszone do czasu 
wyrównania zaległości - w terminie 
nie dłuższym niż 3 miesiące. Decyzja 
o przyznaniu dodatku wygasa, jeże-
li zaległości nie zostaną uregulowane 
w tym czasie. O ponowne przyzna-
nie dodatku mieszkaniowego moż-
na wystąpić wyłącznie po uregulo-
waniu tych zaległości.

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 

w Siemianowicach Śl.,  
ul. Michałkowicka 105.

Tam także składamy wypełnione 
wnioski.

1398,56 zł  w gospodarstwie jednoosobowym i 998,97 zł w gospodarstwie wieloosobowym

S k o r z y s t a j  z  p o m o c y !
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ciąg dalszy ze str. 22
niu jest doprowadzona woda ciepła. 
Po odkręceniu kurka w jakimkolwiek 
z kranów widać, że wraz z wodą uwal-
niane są duże ilości powietrza. Płacąc 
za doprowadzanie wody do mieszkań 
i jej podgrzanie lokatorzy płacą rów-
nież za lecące wraz z nią bąbelki po-
wietrza kręcące licznikiem. Czy spół-
dzielnia ma zamiar zrobić coś z tym 
problemem lub też obniżyć koszt do-
prowadzenia wody by zniwelować 
opłaty lokatorów zmuszonych płacić 
za powietrze.

Drugie pytanie dotyczy porannego 
puszczania ciepłej wody, która zasta-

ła w instalacji nie jest nagrzana i loka-
torzy czekając na ciepłą zmuszeni są 
odlać kilkanaście litrów wody zanim 
do mieszkania dotrze woda w odpo-
wiedniej temperaturze. Również w tym 
przypadku spółdzielnia powinna po-
myśleć o zniżce przy opłatach za wo-
dę dla mieszkańców, którzy płacą za 
wodę zimną w cenie podgrzanej.

Z poważaniem M. K.
(Imię i nazwisko  

do wiadomości redakcji)
Zarząd SSM: Okresowe zapowie-

trzanie się instalacji ciepłej wody 
użytkowej związane jest ze spad-
kami ciśnienia zimnej wody z sieci 
miejskiej dostarczanej do podgrza-

nia. Sytuacje takie najczęściej zwią-
zane są z awariami występujący-
mi w tym rejonie miasta. Są to jed-
nak zdarzenia sporadyczne. Spół-

dzielnia wspólnie z dostawcą wo-
dy Aqua-Sprint sp. z o.o. podejmie 
działania zmierzające do wyelimino-
wania tego zjawiska.

Administracja osiedla „Centrum” 
nie notuje zgłoszeń o niespraw-
nej cyrkulacji c.w.u., która spowo-

dowałaby konieczność odpuszcze-
nia znacznej ilości wody. Jest na-
tomiast zjawiskiem normalnym, że 
po odkręceniu kranu z rur wyleje 
się niewielka ilość wody zalegająca 
w poziomach instalacji c.w.u.

Parking	przy	
Kruczkowskiego

Witam!
Problem z parkingiem, a raczej je-

go brakiem, przy ulicy Kruczkowskie-
go 8 ciągnie się już od wielu lat. Nie-
szczęście tego miejsca polega na tym, 
że budynek należy do SSM, a ulica 
do miasta. W podobnych miejscach, 
gdzie całość terenu należy do SSM, 
takie parkingi dawno już powstały. 
Jakaż też była moja radość, gdy na 
zebraniu mieszkańców w roku 2010 
przedstawiciel miasta Pan Prezydent 
– D. Bochenek oraz Pan Prezes SSM 
– Z. Lekston zgodnie zaakceptowali 
wniosek o budowie parkingu (przegło-
sowany przez resztę zebranych pra-
wie jednogłośnie), zapewniając mnie 
równocześnie o prześwietnej współ-
pracy między naszym grodem a spół-
dzielnią. Niestety, zaczyna się 3 rok 

od tego momentu, a teren przy ulicy 
Kruczkowskiego 8 wygląda jak krajo-
braz księżycowy i jest to chyba najpa-
skudniejsze miejsce na osiedlu (załą-
czam zdjęcia). Pytam więc w imieniu 
wszystkich lokatorów tej ulicy – kie-
dy powstanie ten parking i dlaczego 
wniosek o jego budowie został zlekce-
ważony? Chyba głosy mieszkańców 
oraz słowo Prezydenta i Prezesa jesz-
cze coś znaczą w tym mieście?

Pozdrawiam redakcję. 
Kurek Krystian

Zarząd SSM: W pełni nadal popie-
ramy wniosek mieszkańców w spra-
wie parkingu przy ul. Leona Krucz-

kowskiego 8. Jak zawsze w takich 
przypadkach przyjęte przez za-
mieszkałych tego rodzaju wnioski 
kierujemy do Urzędu Miasta. Nieste-
ty, ten nie doczekał się jeszcze re-
alizacji, gdyż jak to najczęściej by-
wa przy tego typu postulatach, od-
powiedni wydział UM tłumaczy się 
brakiem pieniędzy. Mamy nadzie-
ję, że po zapoznaniu się z treścią tej 
informacji w UM zapadnie decyzja, 
co do rozwiązania problemu.

Plan	nie	 jest	zgodny
Szanowna Redakcjo,

Zapoznałem się szczegółowo (w za-
kresie osiedla Tuwima) z planem es-
tetyzacji klatek schodowych na lata 
2012-2013 i w związku z tym nasunę-
ły mi się następujące uwagi:

1. Cóż takiego wydarzyło się od 
grudnia do marca, że Plan estetyza-
cji w zakresie Osiedla Tuwima nie jest 
zgodny z Planem remontów na rok 
2012 przyjętym przez Radę Nadzor-
czą w listopadzie ubiegłego roku?

2. Który plan jest w tym momencie 
aktualny? Chyba Zarząd Spółdziel-

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW
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ni dysponuje odpowiednią liczbą pra-
cowników, aby dopilnować, żeby nie 
powstawały takie buble.

3. Uważam, że modernizacja parte-
rów wewnątrz powinna się odbywać 
łącznie z malowaniem klatki schodo-
wej i w związku z tym nie rozumiem, 
na jakiej podstawie wytypowano do 
modernizacji partery na osiedlu Tu-
wima.

Pozdrawiam
Zbigniew Jarosz

Zarząd SSM: Zatwierdzony przez 
Radę Nadzorczą plan estetyzacji 
klatek schodowych należy potrakto-
wać jako uzupełnienie do planu re-
montów osiedla Tuwima. Zadania 
estetyzacji na rok 2012 są wynikiem 
planu estetyzacji przyjętego przez 
RN w 2007 r. Obydwa plany są tym 
samym obowiązujące. W pełni po-
dzielamy uwagę, że najlepiej było-
by modernizować partery łącznie 
z malowaniem całych klatek scho-
dowych, tak jak to się w wielu przy-
padkach odbywa. Niestety, uwarun-
kowania finansowe czasami powo-
dują, że zachodzi konieczność odej-
ścia od tej zasady.

Problem	z	ciepłą	wodą
Pan M. G., ul. Jagiełły 39D – dane 

do wiadomości redakcji – zgłaszał kil-
kakrotnie w Administracji, od 2011 ro-
ku, problem z ciepłą wodą. Aby ją uzy-
skać domownicy muszą spuścić kilka 
wiader wody, zanim zacznie lać się 
ciepła. Ostatnio obiecano, że w lutym 
będą sprawdzać ten problem, ale do 
marca nikt nie przyszedł, ani nie prze-
kazał żadnej informacji.

Zarząd SSM: Administracja zgło-
si się do Pana i w przypadku stwier-
dzenia niedrożności instalacji po-
stara się wymienić ją do końca ma-
ja br.

AZART	–	zwolnienie	
z	opłaty

Szanowni Państwo,
Jako inwalida I grupy w wieku 74 lat 

mam pytanie: jak się ma moja comie-
sięczna opłata za tzw. Antenę Zbior-
czą do zwolnienia z opłat RTV?

Z poważaniem,
Brunon Skwara, Pl. Skrzeka 7a

Zarząd SSM: Ustawa o spółdziel-
niach mieszkaniowych nie przewi-
duje jakichkolwiek zwolnień w opła-
tach z tytułu wieku właściciela 
mieszkania.

Wyciągnąć	konsekwencje
Witam,

Jestem zbulwersowana postępowa-
niem firmy przeprowadzającej w tym 
roku kontrolę instalacji gazowej i wen-
tylacyjnej. Firma ta, nie była uprzejma 
pojawić się w podanym przez Spół-
dzielnię terminie (oboje z mężem by-
liśmy w domu od 16.30). Około go-
dziny 20.00 panowie po prostu od-
jechali (a właściwie próbowali odje-
chać, ponieważ mieli problem z uru-
chomieniem samochodu-bordowy Re-
nault Kangoo) z parkingu dawnego 
sklepu Carrefour, znajdującego się 
przed blokiem przy Kolejowej 1. Na-
stępnego dnia uznaliśmy za stosow-
ne poinformować telefonicznie Spół-
dzielnię o zaistniałym fakcie. Pani, któ-
ra przyjęła zgłoszenie obiecała, że fir-
ma skontaktuje się z nami w celu usta-
lenia innego terminu, co oczywiście 
nie nastąpiło. W dniu dzisiejszym (20. 
03.) otrzymaliśmy pismo ze Spółdziel-
ni informujące, iż byliśmy NIEOBEC-
NI podczas poprzednich DWÓCH 
TERMINÓW wraz z dalszą informa-
cją w ww. piśmie o sankcjach z tego 
tytułu. Oburzenie moje sięgnęło zeni-
tu, ponieważ nikt nie był uprzejmy się 
z nami skontaktować, pomimo nasze-
go zgłoszenia, ani tym bardziej ustalić 
jakiegokolwiek drugiego terminu kon-
troli. Jeżeli nawet panowie kontrole-
rzy rzekomo pojawili się na kontroli 
dwa razy, dlaczego nie zostawili żad-
nej informacji pisemnej, że nikogo nie 
zastali, jak miało to miejsce w latach 

ubiegłych? Uważam, że firma wykonu-
jąca kontrolę, po prostu oszukała nie 
tylko lokatorów, ale przede wszystkim 
Spółdzielnię, która za usługę zapłaci-
ła, zapewne nie małe pieniądze. Co 
więcej, naraziła na dodatkowe kosz-
ty związane z przygotowaniem pism 
do lokatorów, ich dystrybucją i zapew-
ne ponowną, odpłatnością za przepro-
wadzenie kontroli w „trzecim” termi-
nie, który tak na prawdę będzie pierw-
szym. Biorąc pod uwagę, że Pani roz-
nosząca ww. pisma miała ich gru-
by plik, takich przypadków oszustwa, 
bo tylko takie określenie ciśnie mi się 
na myśl, zapewne było więcej. Wnio-
ski i mam nadzieję, że konsekwencje 
wobec jawnej nieuczciwości tej firmy, 
Spółdzielnia będzie uprzejma wycią-
gnąć, aby na przyszłość nie narażać 
siebie i nas lokatorów na podobne sy-
tuacje i koszty.

Pozdrawiam
Agata Lipka-Wszołczyk, Kolejowa 1
Zarząd SSM: Dziękujemy Pani za 

tak wyczerpująca informację. Ad-
ministracja osiedla „Centrum” nie-
zwłocznie wyjaśni zdarzenie.

Bałagan
Witam,

Mieszkam przy ulicy Grunwaldzkiej 
3D i chciałabym zwrócić uwagę na 
zniszczone trawniki przed wejściem 
do bloku.

Zimą miała miejsce awaria ogrzewa-
nia, przy usuwaniu, której wykopano 
głębokie doły po obu stronach chod-
nika. Awarię usunięto, ale szkoda, że 
nie pomyślano o tym, że należy po-
rządnie po sobie posprzątać. Doły za-
sypano niedbale. Ziemia zaczyna się 
już zapadać, a spora połać tego, co 
kiedyś było trawnikiem pokryta jest gli-
ną i ziemią.

Czy Spółdzielnia mogłaby dopilno-
wać, aby teren został doprowadzony 
do porządku? Przydałoby się posiać 
tam trawę, żeby lokatorzy nie musie-
li patrzeć na ten księżycowy krajobraz.

Pozdrawiam – Lokatorka
Zarząd SSM: Teren, o którym Pani 

wspomina zostanie uporządkowa-
ny i przywrócony do stanu nie gor-
szego niż przed awarią, czego ad-
ministracja dopilnuje. zabezpiecze-
nia Niestety nie da się wykonywać 

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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ciąg dalszy ze str. 26
takich prac zimą, a osiadanie grun-
tu jest zjawiskiem naturalnym.

Chciałem	się	
zarejestrować

Witam
Mam pytanie, jak można się za re-

jestrować na Waszej stronie, klikam 
w napis zarejestruj się, ale niestety 
wyskakuje napis, że nie mam możli-
wości. Proszę o poradę, pozdrawiam. 

Marek
Zarząd SSM: Nie ma możliwo-

ści założenia sobie konta na stro-
nie internetowej Spółdzielni. Moduł 
ten został dezaktywowany zarów-
no ze względów bezpieczeństwa jak 
i z powodu tego, że zarejestrowanie 
się nie daje absolutnie żadnych ko-
rzyści lub dostępu do dodatkowych 
zasobów y. Link do założenia konta 
pojawił się przypadkowo podczas 
aktualizacji zabezpieczeń naszej wi-
tryny. Za zaistniałą sytuację w imie-
niu operatora przepraszamy.

O	hałasie	przy	
„Biedronce”

Cieszy remont „Biedronki” przy ul. 
Wróbla. Zapewne ten sklep na osiedlu 
jest nam wszystkim bardzo potrzeb-
ny. Jednak fakt wiecznie podskaku-
jących - terkoczących wózków latem, 
kiedy ma się okna otwarte jest uciążli-
wy - wręcz denerwujący. Nawet w so-
boty i w niedziele od rana do wieczo-
ra. Czy przy okazji rozbiórki chodnika 
(co już wykonano) nie można zwrócić 
uwagi aby nawierzchnia przed skle-
pem gdzie używa się wózków była 
bardziej gładka, co sprawiłoby mniej-
sze podskakiwanie wózków i zmniej-
szenie hałasu. Tym bardziej, że przy-
gotowywane stanowisko na wózki jest 
zdecydowanie większe niż było przed 

remontem. Sprawa jest pilna gdyż 
można w tym kierunku w tej chwi-
li cos zaradzić, póki nie wyłożą znów 
we wspomnianym miejscu chodnika 

z kostki brukowej. Hałas – to też wen-
tylator, na który już się skarżyli na ła-
mach „Mojej Spółdzielni” mieszkań-
cy od strony Korfantego, a w tej chwi-
li został on przeniesiony w kierunku ul. 
Wróbla. Mam nadzieję, że wentylator 
będzie technicznie nowszy i bardziej 
wyciszony. Taki obiekt jak „Biedronka” 
jest potrzebny pomiędzy blokami. Jed-
nak trzeba pamiętać, że mieści się on 
właśnie pomiędzy blokami gdzie echo 
niesie szeroko, tak więc sprawa wy-
ciszenia jest dla mieszkańców rów-
nie ważna.

Pozdrawiam – G. B.
PS. Imię, nazwisko, e-mail tylko dla 

redakcji.
Zarząd SSM: Niezwłocznie po 

otrzymaniu od redakcji Pana uwag 
wystosowaliśmy do kierownika 
sklepu pismo, w którym przedstawi-
liśmy Pana sugestie. 

Plac Skrzeka i Wójcika 5b,
aczkolwiek nie tylko

Kłania	się	„sąsiadulka”
Witam serdecznie,

Chciałabym poruszyć kilka tema-
tów związanych z naszą „blokersową” 
społecznością.

Zaczęła się wiosna, a co za tym 
idzie będziemy częściej korzystać 
z balkonów, proszę zatem wszystkich 
palących użytkowników o wyobraźnię 
i strzepywanie popiołu do większych 
pojemników (słoików, kartonów po so-
kach), tak aby balkon sąsiada nie oka-
zał się popielniczką. Popiół jest lekki 
i wiatr robi z nim, co chce...

Kolejna sprawa dotyczy remontu 
drogi przy ulicy Niepodległości. Zdaję 
sobie sprawę z tego, że jest to uciąż-
liwa sytuacja, ale zapewniam wszyst-
kich kierowców, że trochę cierpliwo-
ści nie zaszkodzi, a chodnik biegnący 
wzdłuż ulicy, mimo że jest szeroki na 
pewno nie stanowi dodatkowego pa-
sa ruchu!!! Pomysłowość kierowców 
wprawia w zdumienie...

Ostatnia już sprawa dotyczy
wszystkich Sąsiadów...

Zawsze, kiedy Was spotykam, ser-
decznie Was pozdrawiam z uśmie-
chem... dbam o Wasze samopoczu-
cie,

- zawsze kiedy odbieram domo-
fon, pytam kto, po co i do kogo, nie 
wpuszczam obcych do klatki... dbam 
o Wasze mieszkania i piwnice,

- zawsze, kiedy wychodzę czy 
wchodzę do klatki upewniam się czy 
drzwi za mną są dobrze zamknięte.... 
również dbam o Wasze dobra, a zimą 
o Wasze ciepło...

- przytrzymuję windę, kiedy sły-
szę, że nadchodzicie... dbam o Wasz 
cenny czas i dobre towarzystwo 
w windzie,

- nie trzaskam drzwiami... dbam 
o Wasze uszy.

Czy Wy również dbacie o mnie 
i o swoich sąsiadów??? Nie potrzeba 
wcale wiele....

Pozdrawiam serdecznie i życzę 
wszystkim Czytelnikom radosnych, 
spokojnych, bezstresowych i rodzin-
nych świąt wielkanocnych.

Wasza sąsiadulka, Plac Skrzeka 
i Wójcika 5b

Ad vocem
Nasze	osiedle	-	to	nasz	

wspólny	dom!
Powszechnie przyjętym jest, że nie 

odpowiada się na anonimy. Nie mo-
gę jednak pozostać obojętną na list, 
który skierowano do mnie nie tylko, 
jako mieszkanki osiedla „Centrum” 
przy ul. Powstańców, ale też jako rad-
nej. Trudno jest mi zrozumieć taką 
postawę mieszkańców mojego osie-
dla, skoro w każdą drugą środę mie-
siąca od godz.16.00 do 17.30 jestem 
do ich dyspozycji na dyżurach radne-
go. Moja wrażliwość na akty wandali-
zmu, nieporządku w mieście przeja-
wia się w licznych interpelacjach na 
sesjach. Wszystkie zauważone prze-
ze mnie nieprawidłowości na osie-
dlu omawiane są na posiedzeniach 
Rady Osiedla, z udziałem kierownic-
twa ADM i przedstawicielami Zarządu 
SSM. Tym samym rzadko coś ucho-
dzi mojej uwadze. Szkoda tylko, że 
łatwiej jest wysłać anonimowy list, niż 
zmierzyć się z problemem w „cztery 

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”
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UWAGA!	 	Zmiana	terminów	wywozu	 UWAGA!
DNI	WYWOZU	PRZEDMIOTÓW	WIELKOGABARYTOWYCH	Z	OSIEDLI	SSM:

ŚRODY:	„Chemik”,	„Młodych”,	„Węzłowiec”

CZWARTKI:	„Bańgów”,	„Centrum”,	„Michałkowice”,	 im.	J.	Tuwima
Uprasza się mieszkańców o dostosowanie się do terminów wywozu i wystawianie zbędnych rzeczy na krótko przed 

podanym dniem tak, aby okolice śmietników nie wyglądały jak totalne rupieciarnie.

ciąg dalszy ze str. 28
oczy”. Osiedlowa sprzątaczka nie za-
łatwi wszystkich problemów związa-
nych z porządkiem i czystością, cho-
ciaż niektóre uwagi pod jej adresem 
uważam za słuszne. Zaraz po otrzy-
maniu tego anonimu, rozmawiałam 
z nią na ten temat osobiście i przed-
stawiłam problem na Radzie Osiedla. 
Myślę, że nastąpiła znaczna poprawa 
w tym zakresie. 

Uważam jednak, że wszystkiego nie 
załatwią ręce sprzątaczki, dopóki bę-
dziemy dawać przyzwolenie na nie-

właściwe zachowania dzieci, sąsia-
dów, czy mieszkańców okolicznych 
domów. Boli nas zanieczyszczenie 
osiedla przez psie odchody, ale bo-

imy się zwrócić uwagę właścicielowi 
czworonoga, bo jest nim np. sąsiad 
zza ściany.

Osiedle po drugiej stronie ul. Po-
wstańców w administracji FABUD-
-u stawiamy za przykład do naślado-
wania, ale dajemy jego mieszkańcom 
przyzwolenie, aby wypełniali nasze 
kontenery swoimi odpadami, a z na-
szych trawników robili sobie wybieg 
dla piesków. Czy przypadkiem nie 
jesteśmy całkiem bez winy? Myślę, 
że największym problemem naszego 
osiedla jest jego usytuowanie w cią-
gu komunikacyjnym na cmentarz, do 
Szkoły Podstawowej nr 11, przed-

szkola, parku „Pszczelnik” i ogródków 
działkowych. To stwarza największe 
zagrożenie dla utrzymania należytej 
czystości i porządku. Jeżeli nie bę-
dziemy reagować równym frontem na 
wszelkie przejawy dewastacji i niepo-
rządku, to nawet zmiana sprzątacz-
ki nie poprawi sytuacji. Stąd mój apel: 
Nasze osiedle - to nasz wspólny dom! 
Zadbajmy o niego razem!

Będzie okazja o tym porozmawiać 
na Zebraniach Członków SSM w dniu 
17 kwietnia br. 

Czuję się współodpowiedzialna za 
moje osiedle i dlatego odpowiadam na 
ten anonimowy list, ale za osiedlowe-
go „cerbera” nie zamierzam pracować.

Z poważaniem – Barbara Merta, 
Radna RM i mieszkanka 

 os. Centrum”

Pan	Zbigniew	Migała
List Pana otrzymaliśmy z rozdzielni-

ka. Jak nas poinformowano na poru-
szony problem otrzymał Pan już ob-
szerną odpowiedź.

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

Justyna Maliszewska – Polgar

Mateja – zawsze blisko
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana 

Matejki to szkoła, która funkcjonuje już 
od ponad pięćdziesięciu lat. Z tradycji 
budujemy przyszłość naszych uczniów, 
a główną cechą liceum jest innowacyj-
ność kształcenia wsparta wspaniałą at-
mosferą.

W roku szkolnym 2012 – 2013 pro-
ponujemy naukę w klasach o profilu:

•  medialnym
•  przyrodniczo – ratowniczym
•  językowym
•  turystycznym

Zapewniamy:
•  uczestnictwo w projektach unij-

nych i innowacjach pedagogicznych
•  warsztaty: dziennikarskie, Public 

Relations, filmowe, ekologiczne, fo-
tograficzne, przedsiębiorczości, proz-

drowotne, teatralne (na terenie szkoły 
i poza nią) 

•  udział w wykładach i konferen-
cjach naukowych

•  zajęcia prowadzone w ramach 
współpracy z Uniwersytetem Śląskim, 
Politechniką Śląską, Wyższą Szkołą 
Przedsiębiorczości, Wyższą Szkołą Me-
chatroniki i Wojewódzkim Pogotowiem 
Ratunkowym oraz strażą pożarną

•  naukę języków obcych w grupach 
o różnym stopniu zaawansowania

•  wyjazdy zagraniczne w ramach 
wymia ny młodzieży i projektu Come-
nius

•  spotkania z ciekawymi ludźmi ze 
świata kultury, nauki i polityki

•  zajęcia dodatkowe dla uczniów 
uzdolnionych

•  zajęcia wyrównawcze
•  możliwość realizacji w działa-

niach wolontariatu
•  wyjazdy i wycieczki edukacyjno – 

integracyjne
•  nowoczesne zaplecze technolo-

giczne – 3 tablice interaktywne, plat-
forma edukacyjna, e- dziennik, Wi – FI, 
katalog biblioteczny on-line, tablety, 
rzutniki, projektory, materiały multime-
dialne 

•  promowanie zdrowego stylu życia 
– zajęcia sportowe i nie tylko

www.mateja.edu.pl
Nasz absolwent to człowiek świa-

domy swojej niepowtarzalności, otwar-
ty na świat i jego problemy, potrafiący 
odnaleźć się w dynamicznej rzeczywi-
stości!
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Przychodzi student na egzamin z hi-
storii transportu u jakiegoś surowego 
profesora i ten zadaje mu na dzień do-
bry pytanko:

- Proszę podać ile wynosiła długość 
linii kolejowych w Polsce?

Student początkowo zdębiał ale pyta:
- A w którym roku?
W odpowiedzi słyszy:
- Wie Pan co, jest mi to obojętne.
Odpowiedź studenta:
- Rok 1493 - kilometrów 0. 

J K L

Policjant zapisał się do biblioteki. 
Pierwszą książką, jaką wypożyczył, 
była książka telefoniczna. Gdy ją od-
dawał, bibliotekarka zapytała:

- I jak, spodobała się Panu?

- Cóż... Akcja może niezbyt szybka, 
ale ilu bohaterów! 

J K L

W przepełnionym tramwaju siedzi 
blady, siny, wymęczony student. Pod 
oczami sine cienie, przez lewą rę-
kę przewieszony płaszcz. Wsiada sta-
ruszka. Student ustępuje jej miejsca 
i łapie się uchwytu.

Staruszka siada, ale zaniepokojona 
przygląda się studentowi:

- Przepraszam, młody człowieku! To 
bardzo ładnie, że zrobił mi pan miej-
sce, ale pan tak blado wygląda. Mo-
że pan chory? Może... niech lepiej Pan 
siada. Nie jest panu słabo?

- Ależ nie, nie! Niech pani siedzi. Ja 
tylko, widzi Pani, jadę na egzamin, 
a całą noc się uczyłem, bo mam śred-
nią 4,6 i chcę ją utrzymać.

- No to może da mi Pan chociaż ten 
płaszcz do potrzymania?

- A, nie! Nie mogę! Zresztą to nie jest 
płaszcz. To kolega. On ma średnią 5,0. 

J K L

Kowalska po raz drugi staje przed 
sądem:

- Ile Pani ma lat?
- Trzydzieści osiem, wysoki sądzie.
- Pięć lat temu mówiła Pani to samo!
- Ależ oczywiście, wysoki sądzie. Ja 

nigdy nie zmieniam zeznań.
J K L

Sędzia pyta świadka, który był obec-
ny podczas małżeńskiej kłótni:

- No i kto według Pana miał właści-
wie rację?

- Ja, Wysoki Sądzie, bo pozostałem 
kawalerem!

J K L

Ksiądz pyta Jasia:
- Jasiu, co się stanie jeśli naruszysz 

jedno z przykazań?
- Zostanie jeszcze 9.



33MOJA SPÓŁDZIELNIA 4/2012

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

3 łyżki mąki, 4 łyżki oleju 15 dag szyn-
ki, 0,25 l gęstego majonezu, główka zie-
lonej sałaty, sól, pieprz do smaku. Jaj-
ka ugotować na twardo, obrać ze sko-
rupek. Cielęcinę podzielić na 10 plaster-

ków, rozbić, oprószyć solą i pieprzem. 
Dziesięć jajek owinąć plasterkami cie-
lęciny, obtoczyć w mące podsmażyć na 
rumiano ze wszystkich stron. Dodać kil-
ka łyżek wody, dusić pod przykryciem 
przez 20 minut. Wyjąć z sosu ostudzić. 
Następnych dziesięć jajek zanurzyć 

w gęstym sosie majonezowym, obficie 
obsypać pokrojoną szynką. Obydwa ro-
dzaje jajek (w szynce i cielęcinie) prze-
kroić i ułożyć parami na liściach sałaty.

Jaja marmurkowe
10 jajek, 3 łyżki listków czarnej her-

baty chińskiej, 1 łyżka soli, 20 ziaren 
pieprzu, 5 goździków, 10 ziaren angiel-
skiego ziela, 20 ziaren kolendry, kawa-
łek cynamonu, 1/2 gwiazdki anyżku, 
1/2 ostrej papryczki chili, 2 łyżki sher-
ry, 1/2 szklanki sosu sojowego.

Jajka umyć, włożyć do garnka, zalać 
zimną wodą i gotować 15 minut. Ostu-
dzić i delikatnie potłuc skorupki, nie 
zdejmując ich z jajek. Przyprawy utłuc 
w moździerzu. Jaja przełożyć do ron-
delka, dodać herbaty, utłuczone przy-
prawy, sól, sos sojowy i sherry. Za-
lać litrem wody. Gotować na wolnym 
ogniu pod przykryciem przez 30 mi-
nut. Po zdjęciu skorupki na powierzch-
ni każdego jajka pojawi się marmurko-
wy wzór. Podawać z ostrymi sosami. 

Rożki szynkowe
z sosem chrzanowym

8 plastrów gotowanej wędzonej szyn-
ki, 6 łyżek śmietany, spora szczypta soli, 
2 łyżki tartego chrzanu, łyżka soku z po-
marańczy, połówka pomarańczy. Śmie-
tanę ubijamy z solą, mieszamy z chrza-
nem i sokiem z pomarańczy. Kremem 
smarujemy szynkę. Zwijamy w rożki 
i dekorujemy plasterkami pomarańczy.

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

trzeć na drobnej tarce. W rondelku roz-
topić 5 dkg masła, włożyć chrzan, krótko 
przesmażyć. Dodać tyle słodkiej śmieta-
ny, by powstał gęsty krem – silnie pod-
grzać, ale nie gotować. Dodać sok z cy-
tryny oraz soli i cukru do smaku. Gorą-
cy sos można zaciągnąć surowym żółt-
kiem. Podawać po ochłodzeniu.

Chociaż mówi się, 
że ploteczki to dome-
na kobiet, nie są od 
nich wolni także pa-
nowie. Jeśli urodzi-

łeś się pod znakiem Barana rozmowy 
o innych ludziach nie są Ci obce. Nie 
jesteś jednak złośliwy i o znajomych 
wyrażasz się raczej z sympatią. 

Zaletą pana By-
ka nie jest specjal-
na sympatia dla lu-
dzi. Od towarzyskich 

spotkań, woli samotność w swoim do-
mu. W stosunku do innych, jest krytycz-
ny i daje temu wyraz. Dużo bardziej wy-
rozumiały jest dla siebie i to, co krytyku-
je u innych, sobie łatwo wybacza.

Ludzie spod znaku 
Bliźniąt lubią plotko-
wać i biada temu, kto 
się im narazi, a po-

nieważ są inteligentni i błyskotliwi, je-
śli już komuś przytną jakąś łatkę, przy-
lgnie ona na długo. Pomimo tego są 
lubiani i znajomi chętnie przebywają 
w ich towarzystwie. 

Z Rakiem na pew-
no sobie nie poplot-
kujesz o znajomych. 
Nie lubią tego i uwa-

żają, że w plotkowaniu jest coś niesto-
sownego, a nie wesoła zabawa kosz-
tem nieobecnych. Jeśli w ich towarzy-
stwie ktoś mówi coś nieprzychylne-
go o kimś, zawsze biorą go w obronę.

Lew lubi plotkować, 
rozmawiać o innych 
ludziach, ale w jego 
wypowiedziach nie ma 

złośliwości. Wymienia różne osoby 
i co im się wydarzyło w jego otocze-
niu. Jeśli jest mężczyzną w rozmowie 
często powtarza zwroty „moja żona, to 
moja żona tamto”.

Pani urodzona pod 
tym znakiem, czy 
pan może by sobie 
chętnie i trochę po-

plotkowali, ale zazwyczaj nie mają 
na to czasu ciągle zajęci pracą w do-
mu, czy w przedsiębiorstwie. A jeśli 
już o nich mówią, to przychylnie.

Wagi bardzo intere-
sują się innymi ludź-
mi, ale zainteresowa-
nie koncentruje się 

na problemach ich znajomych, a nie 
na konkretnych osobach. Dla innych 
są życzliwi i jeśli kogoś z ich otoczenia 
spotka coś złego starają się pomóc.

Lubi plotkować, 
a znając predyspozy-
cje psychiczne Skor-
piona, najczęściej mó-
wi źle. Jest jednak ina-

czej. Swoje zdanie zachowuje dla sie-
bie, bo uważa, że jeśli zajdzie potrze-
ba, łatwiej mu będzie skutecznie zwal-
czyć przeciwnika.

Strzelec lubi roz-
mawiać o innych lu-
dziach, ale nie ma 
nic przeciwko temu, 

żeby drudzy o nim sobie też czasem 
poplotkowali. Nigdy się nie obraża i co 
rzadkie u ludzi, potrafi śmiać się też 
sam z siebie.

Jeśli urodziłeś się 
pod tym znakiem, naj-
ważniejszą dla Ciebie 
sprawą jest osiągnąć 

doraźny, czy długofalowy cel i pod tym 
kątem oceniasz ludzi. Nigdy więc nie 
pozwolisz sobie powiedzieć czegoś złe-
go o kimś, kto może Ci być przydatny.

Ludzie urodzeni pod 
znakiem Ryby nie wi-
dzą w ploteczkach ni-
czego złego i traktu-

ją je, jako pewnego rodzaju rozrywkę. 
Rzadko zastanawiają się nad tym, że 
można w ten sposób komuś wyrządzić 
przykrość lub nawet krzywdę.

Wodniki zajęte róż-
nymi sprawami nie lu-
bią plotek i stronią od 
plotkarzy, choćby by-

ła to niewinna rozrywka. Uważają, że 
w plotkowaniu jest coś uwłaszczające-
go, dla tego, kto coś o kimś mówi, jak 
i dla osoby będącej przedmiotem plotek.

Czy lubisz 
poplotkować?

Śniadanie czas 
zacząć

MOJA KUCHNIA
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 1. Dłuższy wymaga za-

meldowania; 5. Lubi huczną zaba-
wę; 8. Brynica w Siemianowicach Ślą-
skich; 9. Święcona w Niedzielę Pal-
mową; 10. Dzielnica Siemianowic Ślą-
skich; 11. Luźna rozmowa; 14. Ze-
spół z naszego miasta występujący 
w białych strojach i maskach; 17. Zło-
ty władca Frygii; 20. Persona; 21. Wa-
ga ciała; 22. Jedno z naszych Osiedli 
Mieszkaniowych; 23. W planach chu-
ligana; 24. Pszczelnik w Siemianowi-
cach Śląskich; 26. Niejedna w atla-
sie; 28. Biała z młyna; 29. Cieszy kup-
ca; 30. Grosz zza Oceanu; 33. Owcza 
strzyża; 34. Węzeł, supeł w gwarze 
śląskiej; 37. Śmigus; 38. Glinka mo-
renowa; 41. Kra na krze; 42. Gra; 
45. Nóż do korowania; 46. Wdzięk, 
piękno; 47. Wiesław, przewodniczą-
cy Rady Nadzorczej SSM; 49. Czarny 
napój; 51. Mierzy czas; 52. Zachryp-
nięty głos; 56. Samochód; 57. Szty-
let na lufie; 60. Dyngus; 61. Kropelka, 
odrobina; 64. Ciepły, łagodny wiatr; 
65. Cukier prosty; 66. Syn Fauna, któ-
rego pokochała Galatea; 67. Zwój pa-
pieru.

PIONOWO: 1. Ulubieniec; 2. Wyści-
gowe auto; 3. Nosze; 4. Dziki bez; 
5. Wielkanocny wypiek; 6. Mydla-
ne szybko pękające; 7. Powłoka cia-
ła; 12. Zgrany wielodźwięk; 13. Pew-
na suma pieniędzy; 15. Władysława 
Reymonta w Bańgowie, o którym pi-
sała „Moja Spółdzielnia”; 16. Na pago-
nie generała; 17. Plecionka ze słomy; 
18. Honorowo oddaje krew; 19. Ta-
niec z Rio; 24. Ratunek; 25. Morski 
ludojad; 26. Ciasta wielkanocne roz-
rzutnie słodkie, nadziane wszystkim, 
co się da; 27. Jajka wielkanocne ma-
lowane na kolor z białym wzorkiem; 
31. Ogół norm moralnych; 32. Pal-
ma z Ameryki Pd.; 34. Nabożeństwo; 
35. Nie dla jarosza; 36. Dawniej na-
jemnik, sługa; 39. Stalowy sznurek; 
40. Urzędowa opłata; 42. Kica po po-
lach; 43. Dziewczęce usta; 44. Paso-
wanie na siłę; 46. Biesiada; 47. Na-
rząd; 49. Splot prętów; 50. Krzyżuje 
się z osnową; 53. Tragedia z Ofelią; 
54. Wydzielony obszar geograficzny; 
55. Rozległy teren; 58. Drzewce ża-
gla skośnego; 59. Przed rzutnikiem; 
62. Wielki przed Wielkanocą; 63. Nie-
chęć, uraza.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 25 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do dnia 20. IV. 2012 r. - na ad-
res SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 
z dopiskiem Redakcja „Moja Spół-
dzielnia” - krzyżówka nr 4/2012. 
Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 3/2012 z hasłem – Kwiatek dla 
Ewy, otrzymują: Karolina DĄBROW-
SKA, ul. A. Zgrzebnioka 51B; Dorota  

KOKOSZKA, ul. Grunwaldzka 4D; 
Stanisław MARKIEWICZ, ul. Wł. St. 
Reymonta 4. Zwycięzcom gratulujemy 
i zapraszamy (z dowodem osobistym) 
do działu GZM po odbiór nagród. Na-
groda główna – niespodzianka – ufun-
dowana przez Sukces s.c., Siemia-
nowice Śl., ul. W. Wróblewskiego 67. 
Fundatorem pozostałych nagród jest 
Siemianowicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa.
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Brak słów, to jedyny komentarz, 
jaki ciśnie się na usta patrząc 

na zdjęcie rozjeżdżonego trawnika, 
jaki zafundował mieszkańcom ewi-
dentny kierowca kretyn.

Jego przykład, nieodosobniony, do-
wodzi, że nie brak takich, co mają 
w nosie nie tylko estetykę, ale i dbałość 
o nasze, wszystkich mieszkańców pie-
niądze. Kolejnym z przykładów są kra-
dzieże krzywek, których zadaniem na 
każdym piętrze jest swobodne otwie-
ranie drzwi do kabiny dźwigu. Bez nich 
winda nie funkcjonuje, co dla miesz-
kańców wyższych pięter jest gehenną. 
Ich uzupełnienie kosztuje zaś sporo.

A na osiedlach:
„MICHAŁKOWICE”

- ul. Przyjaźni 42 – zdewastowano 
śruby w słupkach bramek na boisku 
oraz połamano ławkę – patrz foto.

„MŁODYCH”
- ul. Szarych Szeregów 1-4 – spalo-

no dwa kontenery na śmieci;
- ul. Walerego Wróblewskiego 2 

– skradziono krzywkę z dźwigu oso-
bowego.

im. Juliana TUWIMA
- ul. Okrężna 8 i Hermana Wróbla 1A 

– upstrzono bohomazami elewacje 
budynków;

- ul. Wojciecha Korfantego 1A – 
w windzie skradziono deskę maskują-
cą, na parterze skradziono 3 żarówki;

- ul. Wojciecha Korfantego 2B – 
zdewastowano skrzynkę na reklamy 
oraz samozamykacz w drzwiach wej-
ściowych;

- ul. W. Korfantego 4 – skradzio-
no klosz oświetlenia i żarówkę na par-
terze;

- ul. W. Korfantego 9C – na IV pię-
trze zdewastowano drzwi na korytarz 
– patrz foto;

- ul. W. Korfantego 15 – usiłowano 
zniszczyć samozamykacz – wykręco-
no śruby;

- ul. Hermana Wróbla 9B – stłu-
czono szybę w drzwiach wejściowych 
– patrz foto;

- ul. H. Wróbla 9C – zdewastowa-
no samozamykacz w drzwiach wej-
ściowych.

„WĘZŁOWIEC”
- ul. Władysława Jagiełły 41 – bo-

homazy na nowych garażach przy wy-
miennikowni

- ul. Wł. Jagiełły 1C – skradziono 
krzywkę z windy – patrz foto.

Niszczymy płacimy
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