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Garść zasad i wiedzy
Ustawowa likwidacja demokracji pośredniej (ZGCz i ZPCz) i wprowa-

dzenie demokracji bezpośredniej: Walnego Zgromadzenia Członków 
to wyzwanie, jakiemu muszą sprostać Członkowie Spółdzielni. Zmiana ta 
wymusza inny niż dotychczas sposób przeprowadzania obrad najwyższej 
statutowej władzy i zaznajamiania się z wszelkimi materiałami dotyczącymi 
funkcjonowania Spółdzielni, czyli zakłada ogromne, odpowiedzialne i świa-
dome zaangażowanie mieszkańców w życie Spółdzielni.

Dotychczas wybrani na ZGCz dele-
gaci otrzymywali w formie zwartej kilku-
dziesięciostronicowe materiały, w któ-
rych zawarte były wymagane ustawa-
mi najważniejsze dokumenty podsumo-
wujące działalność władz Spółdzielni za 
miniony rok. Teraz, by zgodnie z pra-

wem przeprowadzić Walne Zgromadze-
nie, nawet zawiadomienia o nim, wraz 
z jego Porządkiem obrad i innymi infor-
macjami, muszą być z odpowiednim wy-
przedzeniem dostarczone obowiązko-
wo do każdego Członka indywidualnie. 

ciąg dalszy na str. 5

Dzień Dziecka 
zapraszamy

Po raz kolejny Rada Osiedla  
„Michałkowice” wraz z admini-

stracją zapraszają wszystkie dzie-
ci na festyn z okazji Dnia Dziecka, 
który odbędzie się w poniedziałek, 
2 czerwca od godz. 1600. Na uczest-
ników czeka mnóstwo atrakcji, niespo-
dzianek oraz kilka godzin wspaniałej za-
bawy, którą poprowadzi para znanych 
wodzirejów. Festyn odbędzie się trady-
cyjnie przy ul. Kościelnej 34 w pobliżu 
placu zabaw. Do wspólnej zabawy or-
ganizatorzy zapraszają dzieci z wszyst-
kich osiedli mieszkaniowych SSM.

Wiosna na osiedlach – czytaj str. 14 - 15
Osiedle „Bańgów” Osiedle 

„Węzłowiec”

O WZCz i OZCz
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23 kwietnia br. odbyło się jedno 
z ostatnich w tej kadencji 

posiedzenie Rady Nadzorczej Sie-
mianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Porządek obrad zdomi-
nowany został przez wszystko, co 
związane z zaplanowanym na drugą 
i trzecią dekadę czerwca Walnym 
Zgromadzeniem Członków SSM 

(WZCz) i ustalonymi na początek 
czerwca Osiedlowymi Zebraniami 
Członków SSM.

Rada zapoznała się i szczegółowo 
omówiła harmonogram przygotowań 
do Walnego Zgromadzenia i dokona-
ła podziału Walnego na 7 części – 
uchwała w tekście. RN ustaliła terminy 
poszczególnych części i przyjęła pro-

ponowany porządek obrad WZCz. Do-
konano w nim jednak korekty i wykre-
ślono powołanie Komisji Wnioskowej 
i głosowanie nad wnioskami, jakie do-
tychczas były normą na ZPCz. Powo-
dem zmiany są zapisy ustawowe na-
kazujące wszystkim częściom Walne-
go obradowanie wyłącznie nad punkta-

Obradowała RN SSM Obradowała RN SSM Obradowała RN SSM

7 części WZCz i 7 Zebrań Osiedlowych

ciąg dalszy na str. 4
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Obradowała RN SSM Obradowała RN SSM Obradowała RN SSM

7 części WZCz i 7 Zebrań Osiedlowych
mi ujętymi w proponowanym 
porządku obrad, a ten musi 
być zgodny zapisami statu-
towymi określającymi kom-
petencje WZCz. Porządek 
obrad musi być dostarczo-
ny do Członków, wraz z ter-
minem i miejscem Walnego 
i wskazaniem miejsca wyło-
żenia wszystkich sprawoz-
dań i projektów uchwał, na 
co najmniej 21 dni przed ter-
minem posiedzenia Walne-
go Zgromadzenia lub jego 
pierwszej części. Te obwa-
rowania powodują, że wnio-
ski składane bezpośrednio 
na Walnym nie mogą być 
rozpatrywane, bo może się 
zdarzyć, że np. na ostatniej 
jego części zgłoszony i przy-
jęty zostałby wniosek, o któ-
rym poprzednie – odbyte już 
– części WZCz nic by nie 
wiedziały. Przewidując taką 
ewentualność, zauważono, 
że w razie potrzeby każda 
część Walnego może podjąć 
uchwałę upoważniającą Ra-
dę Nadzorczą do rozpatrze-
nia zgłoszonych postulatów. 
Sytuacje takie winny być jed-
nak sporadyczne, bo wcze-
śniej odbędą się Osiedlo-
we Zebrania Członków SSM 

(OZCz SSM), podczas któ-
rych Członkowie mogą skła-

dać wnioski i je głosować. 
Rada ustaliła terminy OZCz 

SSM, które zaplanowano 
w dniach od 2 do 6 czerwca. 
O miejscu – będą to dotych-
czasowe miejsca przepro-
wadzania ZGCz – dokład-
nym terminie, godzinie i po-
rządku obrad Członkowie 
zostaną poinformowani na 
tablicach ogłoszeń na 7 dni 
przed Zebraniem.

Ponadto, RN rozpatrzyła 
i podjęła uchwałę w sprawie 
przyjęcia zmian oraz tek-
stów jednolitych Regulami-
nu Zarządu i Regulaminu 
Rady Osiedla.

W trakcie posiedzenia 
Stanisław Kowarczyk, pre-
zes Zarządu SSM, poinfor-
mował Radę o wyniku kon-
troli zadłużeń czynszowych 
wśród pracowników SSM. 
Przypadków takich stwier-
dzono 8, z czego 7 stano-
wiły drobne zaległości – zo-
stały uregulowane, a jedna 
była większa. Z zadłużoną 
osobą przeprowadzono po-
ważną rozmowę, podczas 
której zobowiązała się ona 
do spłaty należności w jak 
najszybszym terminie.

Obrady prowadził An-
drzej Kłos, przewodniczący 
RN SSM.                     pes

Szanowni Państwo!
Każdy chyba przyzna, że nasze osiedla są coraz pięk-

niejsze. Nowe elewacje ocieplonych budynków, remon-
towane drogi osiedlowe, chodniki i parkingi, ładne bo-
iska, nowoczesne, bezpieczne place zabaw, energoosz-
czędne oświetlenie, dużo zieleni. I co jeszcze... niestety, 
bohomazy na odnowionych elewacjach, niszczone ławki, 
śmieci i psie odchody na ładnych zieleńcach.

Wymieniona częściowo infrastruktura jest naszym wspól-
nym dobrem, więc nie jest niczyja. Płacimy czynsze, chce-
my mieszkać w zadbanych domach, osiedlach i dlatego 
piętnujmy wszelkie zło. Każdy z nas ma pewien zmysł es-
tetyki. Nasze ładne osiedla powinny służyć dobremu wy-
poczynkowi. Przecież nasze coraz bardziej zabiegane ży-
cie domaga się spokoju, czystości, chwili wytchnienia i co-
dziennego uśmiechu zadowolonych sąsiadów. Twórzmy 
wspólnie klimat dobrej, szanującej się dużej siemianowic-
kiej rodziny spółdzielczej.

W kontekście tych refleksji, niestety, musimy zauważyć, 
że nadal zbyt dużo śmiecimy. Czystość nie zależy jed-
nak od ilości sprzątających, ale od ilości śmiecących. 

Wielu z nas jeździ samochodami i popatrzmy na przydroż-
ne zaśmiecone rowy, walające się w lasach puszki, butelki, 
ba, meble i sprzęt AGD. Przyjrzyjmy się jak często niesforni 
kierowcy, pasażerowie wyrzucają z okien samochodów nie-
dopałki papierosów.

Ochrona środowiska, piękne słowa, ale czy rzeczywi-
ście dbamy o to nasze środowisko?

Chrońmy nasze środowisko dla naszych dzieci, dla na-
szych seniorów i dla nas samych. Mieszkajmy godnie i pięk-
nie, uczciwie względem współmieszkańców i siebie.

Sądzę, że niejeden z nas był w krajach skandynawskich, 
może nawet niektórzy mają tam swoich bliskich. Sterylna 
czystość, bogate kraje, ludzie zamożni i zadowoleni, szanu-
jący swoje środowisko, dobrze i godnie wypoczywający.

Dążmy do tego samego. Czystość to jeden z podstawo-
wych elementów ochrony naszego środowiska. Wpajajmy 
to szczególnie naszym dzieciom i młodzieży, a będziemy 
żyć nieco przyjemniej.

Serdecznie pozdrawiam.
(-) Andrzej Kłos

Przewodniczący Rady Nadzorczej

U C H W A Ł A
Rady Nadzorczej

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w sprawie: podziału Walnego Zgromadzenia na części.

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

Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
UCHWALA:

§ 1.
Podział Walnego Zgromadzenia Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej na części w następujący sposób:

- w części I dla Członków zamieszkałych w rejonie
osiedla „Bańgów” oraz Członków Oczekujących,

- w części II dla Członków zamieszkałych
w rejonie osiedla „Centrum”,

- w części III dla Członków zamieszkałych w rejonie
osiedla „Chemik”,

- w części IV dla Członków zamieszkałych 
w rejonie osiedla „Michałkowice”,

- w części V dla Członków zamieszkałych w rejonie
osiedla „Młodych”,

- w części VI dla Członków zamieszkałych
w rejonie osiedla im. J. Tuwima,

- w części VII dla Członków zamieszkałych w rejonie
osiedla „Węzłowiec”.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

RADA NADZORCZA SSM

Siemianowice Śl., 23 kwietnia 2008 r.

Siemianowice Śląskie, dnia 14. 04. 2008 r.

Nasze  –  n ie  znaczy  n i czy je ! ! !
Refleksje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ciąg dalszy 
ze str. 2
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Obowiązująca od 31 lipca ub.r. ustawa 
o spółdzielniach mieszkaniowych naka-
zuje z tego powodu wyłącznie wyłoże-
nie do wglądu wszystkich dokumentów, 
jakie będą przedmiotem obrad w celu 
umożliwienia zainteresowanym miesz-
kańcom zapoznania się z nimi. Stąd też 
na łamach „MS” nie publikujemy nawet 
w skrócie tych materiałów, bo Członko-
wie winni mieć dostęp do całości, ta zaś 
objętościowo jest ogromna i może za-
wierać poufne informacje, np. odwoła-
nia dłużników. Sprawy te ujęto w Sta-
tucie SSM uchwalonym na podstawie 
ubiegłorocznej nowelizacji ustawy i za-
rejestrowanym w styczniu br. a od kil-
ku miesięcy umieszczonym na stronie 
internetowej Spółdzielni. Tym samym 
chcąc świadomie uczestniczyć w Wal-
nym Zgromadzeniu, należy samodziel-
nie zaznajomić się z materiałami, jakie 
będą przedmiotem obrad. To świadome 
uczestnictwo nakazuje też obowiązko-
we podporządkowanie się zasadom za-
wartym w przyjętym Statucie oraz Re-
gulaminie obrad, który będzie na WZCz 
przyjmowany.

23 kwietnia br. Rada Nadzorcza do-
konała podziału Walnego Zgromadze-
nia na 7 części odpowiadających tery-
torialnie obecnym osiedlom – uchwała 
czytaj str. 4 – i wyznaczyła terminy ich 
przeprowadzenia.

Procedowanie WZCz,
uczestnictwo w obradach

– informacji kilka
Procedowanie WZCz, czyli postępo-

wanie zgodnie z określoną procedurą, 
regułami rozpoczyna się już w momen-
cie przygotowania zawiadomień o zwo-
łaniu Walnego. Dostarczone do Człon-
ków SSM powiadomienia – na co naj-
mniej 21 dni przed terminem posiedze-
nia Walnego Zgromadzenia lub jego 
pierwszej części – muszą zawierać:
- termin i miejsce obradowania Walne-

go lub jego części,
- porządek obrad,
- wskazywać miejsca i termin wyłożo-

nych do wglądu wszystkich sprawoz-
dań i projektów uchwał, jakie będą 
przedmiotem obrad.

- informację o prawie Członka do za-
poznania się z tymi dokumentami.
W SSM zawiadomienia będą do-

starczone do Członków między 15 
a 20 maja, a wszystkie sprawozdania 
i projekty uchwał zostaną wyłożone 
w siedzibie Zarządu na 14 dni przed 

terminem I części WZCz, tj. najpóź-
niej 4 czerwca br.

Członkowie Spółdzielni mają prawo 
do składania projektów uchwał i za-
mieszczania ich w porządku obrad naj-
dalej na 15 dni przed terminem I części 
WZCz. Zgłaszane projekty uchwał mu-
szą być zgodne z obowiązującym pra-
wem i muszą być poparte (podpisane), 
przez co najmniej 10 Członków z po-
daniem ich: imienia i nazwiska, adresu 
oraz numeru członkowskiego.

Pamiętajmy, że ewentualne zgła-
szane projekty uchwał pod obra-
dy WZCz mogą dotyczyć wyłącznie 
kompetencji Walnego Zgromadzenia, 
które zapisane są w punktach 1 do 
15 w paragrafie 17 Statutu SSM.

Informujemy, że każdy Członek ma 
także prawo, pkt 9 par. 16 Statutu 
SSM, do zgłaszania poprawek do wy-
łożonych projektów uchwał nie póź-
niej niż na 3 dni przed terminem I czę-
ści WZCz.

Uwaga: Każdy Członek SSM ma pra-
wo uczestniczyć, niezależnie od ilości 
posiadanych mieszkań, tylko i wyłącz-
nie w jednej części Walnego Zgroma-
dzenia, która obejmuje jego faktyczne 
miejsce zamieszkania, gdyż każdy ma 
tylko jeden głos. Każdy uczestnik ma 
też bezwzględny obowiązek podpo-
rządkowania się zasadom ustalonym 
w Statucie i Regulaminie obrad.

Musimy wszyscy pamiętać, że Wal-
ne Zgromadzenie jest zobowiązane 
podejmować jedynie uchwały przyję-
te w porządku obrad (par. 18 Statutu), 
który musi być identyczny dla wszyst-
kich części WZCz.

Wybory Rady Nadzorczej
W bieżącym roku mija czterolet-

nia kadencja obecnej Rady Nadzor-
czej. Wybór nowych jej Członków bę-
dzie przeprowadzony na poszczegól-
nych częściach WZCz. Wybory będą 
tajne i stąd w każdej części uczestni-
czyć będzie notariusz, który po zebraniu 
głosów przez nadzorującą komisję za-

mknie je w nieprzeźroczystym opakowa-
niu, opieczętuje i komisyjnie otworzy po 
zakończeniu wyborów na ostatniej czę-
ści WZCz. Wtedy do obliczania głosów 
przystąpią członkowie komisji wyłonieni 
na poszczególnych częściach WZCz.

O wybór w skład Rady Nadzorczej 
ubiegać się może każdy Członek Spół-
dzielni, a ilość kandydatów jest nie-
ograniczona. Zbędnym jest dodanie, 
że winny to być osoby niezadłużone 
i godne zaufania. Kandydatów należy 
zgłaszać najpóźniej na 30 dni przed 
I częścią Walnego Zgromadzenia do 
specjalnie powołanej komisji, która 
przyjmuje zgłoszenia w siedzibie Za-
rządu. Osoby ubiegające się o mandat 
Członka RN SSM muszą obowiązkowo 
na piśmie wyrazić zgodę na kandydo-
wanie i podać adres i numer członkow-
ski. Zgłoszenie kandydata musi być 
wsparte imienną listą z pisemnym 
poparciem co najmniej 30 Członków 
SSM. Na liście muszą być podane: imię 
i nazwisko popierającego, adres za-
mieszkania, numer członkowski i pod-
pis. Z zebranych zgłoszeń, po spraw-
dzeniu ich prawidłowości, sporządzo-
na zostanie alfabetyczna lista kandy-
datów, którą uczestnicy każdej części 
WZCz otrzymają przed głosowaniem.

Honoraria i odpowiedzialność
Członków RN

Zamierzający pracować w Radzie 
Nadzorczej winni wiedzieć, że za swą 
pracę otrzymują stosowne wynagro-
dzenie, które dotychczas w SSM by-
ło wręcz symboliczne, a które obec-
nie reguluje ustawa zaś dookreśli je 
WZCz, przyjmując Regulamin Rady 
Nadzorczej. Kandydaci winni też wie-
dzieć, że spoczywa na nich ustawo-
wo wprowadzona osobista odpowie-
dzialność karna i majątkowa za po-
dejmowane decyzje, których skutki 
przyniosą szkodę Spółdzielni. Bycie 
w Radzie to nie przywilej, a gotowość 
do wyrzeczeń oraz do pracy na rzecz 
dobra wspólnego, jakim jest Spółdziel-
nia, to poświęcenie własnego wolnego 
czasu na pracę w RN i jej komisjach 
i odpowiedzialność za ogromny mają-
tek i sprawy życiowe Członków.
Osiedlowe Zebrania Członków SSM,

to nowa jakość niezależna od Wal-
nego Zgromadzenia, które winno za-
jąć się problemami dotyczącymi całej 
Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie i Osiedlowe Zebrania
–  garść  zasad i  w iedzy

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

ciąg dalszy ze str. 1

ciąg dalszy na str. 6

Części WZCz SSM odbędą się:
I – 19. 06. os. „Bańgów”

+ Grupa Członków Oczekujących,
II – 20. 06. os. „Centrum”,
III – 23. 06. os. „Michałkowice”,
IV – 24. 06. os. „Chemik”,
V – 26. 06. os. „Młodych”,
VI – 27. 06. os. „Tuwima”,
VII – 30. 06. os. „Węzłowiec”.
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W SSM od dziesiątków lat funkcjo-
nują Rady Osiedli. Ich działalność mia-
ła znaczący wpływ na podejmowanie 
przeróżnych decyzji i dlatego też po-
stanowiono je zachować, tak by miesz-
kańcy mieli nadal możliwość przekaza-
nia swych wniosków i uwag związanych 
wyłącznie z miejscem swego zamiesz-
kania, a chętni do pracy na rzecz swego 
środowiska mogli się samorealizować 
i czynnie wpływać na poprawę szeroko 
rozumianych warunków zamieszkania.

W tym roku upływa również kadencja 
Rad Osiedli i na Zebraniach Osiedlo-

wych dokonywane będą wybory do no-
wych Rad, których kompetencje i tryb 

powołania zawarto w rozdziale V Sta-
tutu. Podczas tych Zebrań ustępują-

ce Rady złożą sprawozdania ze swej 
ubiegłorocznej działalności i za całą 
kadencję. A wstydzić nie mają się cze-
go – czytaj: Niełatwa kadencja str. 7. 
Jednocześnie na OZCz SSM, osiedlo-
we administracje przedłożą swoje spra-
wozdania za miniony rok i sprawozda-
nia z wykonania wniosków. O miejscu 
(będą to dotychczasowe miejsca prze-
prowadzania ZGCz) godzinie i porząd-
ku obrad Członkowie zostaną poinfor-
mowani na tablicach ogłoszeń na 7 dni 
przed Zebraniem.

Piotr Sowisło

Walne Zgromadzenie i Osiedlowe Zebrania 
– garść zasad i wiedzy

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

ciąg dalszy 
ze str. 5

Osiedlowe Zebrania Członków SSM
przeprowadzone zostaną:

- 2 czerwca, os. „Chemik”,
- 3 czerwca, os. „Tuwima”,
- 4 czerwca, os. „Bańgów”,
- 4 czerwca, os. „Młodych”,
- 5 czerwca, os. „Centrum”,
- 6 czerwca, os. „Michałkowice”,
- 6 czerwca, os. „Węzłowiec”.

wykaz zniszczeń i finansowych 
strat gości na naszych łamach 
od dobrych kilku lat. Pytanie kie-
dy zniknie jest zagadką bliżej nie-
określonej przyszłości. Możemy jed-
nak ją rozwiązać jeżeli tylko zacznie-
my reagować. Jeżeli nadal będzie-
my lekceważyli niszczycielskie zapę-
dy dorastających wśród nas pociech, 
to przekonamy się, że ta tolerancyj-
na postawa zemści się na możliwo-
ściach remontowych. Wszak każde 
zniszczenie odpisuje pieniądze z na-
szej nieruchomości. Na osiedlach wy-
bito, upstrzono itd.:

„CENTRUM”
ul. Powstańców 54 B – wybito szybę 

w drzwiach wejściowych;
ul. gen. K. Świerczewskiego 48 

– skradziono pokrywę ze studzienki 
deszczowej.

„BAŃGÓW”
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 17, 63 

– pobazgrano wejścia do budynków;
ul. M. Skłodowskiej-Curie 35, 69A 

i K. Szymanowskiego 2, 10 – upstrzo-
no elewacje;

ul. M. Skłodowskiej-Curie 31, 33 
– pocięto korę na modrzewiach;

ul. M. Skłodowskiej-Curie 39 – wy-
bito szybę w drzwiach do domu;

ul. M. Skłodowskiej-Curie 67 
– zniszczono samozamykacz.

„WĘZŁOWIEC”
ul. Wł. Jagiełły 25, 33, 35 – upstrzo-

no  elewacje.
„MICHAŁKOWICE”

ul. Pocztowa 1, 15 – potłuczono 
lampy oświetleniowe w wejściach do 
klatek schodowych.

„MŁODYCH”
Al. Młodych 7 – spalono kosz;

ul. ZHP 10, 11 – upstrzono szczyty 
budynków;

ul. W. Wróblewskiego 2, Al. Mło-
dych 11, Niepodległości 30, Szarych 
Szeregów 4 – wybito szyby w drzwiach 
wejściowych;

Plac Skrzeka i Wójcika – zbito szyb-
kę w skrzynce wyłącznika windy.

im. J. TUWIMA
ul. Okrężna 1 – zniszczono samoza-

mykacz;
ul. Okrężna 5, Korfantego 2C, 3A 

– wybito szyby w drzwiach do domu;
ul. W. Korfantego 9A – zniszczono, 

założone miesiąc temu, drzwi wejścio-
we na korytarz VI p.

ul. H. Wróbla 7 – na placu zabaw 
zdewastowano ogrodzenie, uszkodzo-
no zadaszenie elementu zabawowego. 
Ponadto, zniszczono skrzynkę na re-
klamy, wybito szybę w piwnicy;

ul. Leśna 15, Okrężna 1, 3, 5 – po-
malowano elewacje.  (pes)

W czerwcu br. w Młodzieżowym 
Domu Kultury im. dr. H. Jordana 
odbędą się uroczyste obchody 70-
-lecia placówki. W związku z Jubile-
uszem zorganizowany będzie III Fe-
styn Rodzinny i wydana zostanie oko-
licznościowa publikacja.

Zapraszamy wszystkich pracowni-
ków, którzy swoją drogę zawodową 
połączyli na dłużej lub krócej z MDK 
Jordan, do skontaktowania się z orga-
nizatorami. Interesują nas wspomnie-
nia, zdjęcia, pamiątki z każdego okresu 
działalności DK. 

Zapraszamy wychowanków jor-
danowskich kółek zainteresowań, 
a było ich szczytowym momencie 
działalności ponad 60! Jesteśmy cie-
kawi Waszych losów i ewentualnego 
wpływu na wybory życiowe lub zawo-
dowe. Na stronach „znanego porta-
lu internetowego”, gdzie odnajdujemy 
starych znajomych można znaleźć już 
przyjaciół z Jordana.

Wszystkich chętnych, którzy zechcą 
podzielić się swoimi doświadczenia-
mi, opowieściami związanymi ze swoją 
przygodą z Jordanem zapraszamy do 

skontaktowania się z kółkiem dzienni-
karskim YORD@N w MDK (1600 - 1800, 
piątki), telefonicznie - 698 398 054 lub 
mailowo yord@op.pl

Bieżące wieści o działalności kul-
turalno-sportowej znaleźć można na 
stronie: www.mdk.siemianowice.pl

Zapraszamy również sponsorów do 
wsparcia tej imprezy i o kontakt z orga-
nizatorami III Jubileuszowego Festynu 
Rodzinnego z okazji 70-lecia Młodzie-
żowego Domu Kultury im. dr H. Jorda-
na. Czekamy na WAS!

Kierownictwo MDK (pes)

Wkrótce jubileusz MDK im. dr. Henryka Jordana
W roku 1938 na terenach szkód górniczych położonych w północnej części miasta między ogrodnictwem a parkiem, zbu-

dowano nowoczesny, najpiękniejszy na Śląsku Ośrodek Pracy Pozaszkolnej - OGRÓD JORDANOWSKI. Zajęcia odbywa-
ły się na rozległym terenie rekreacyjnym o kilku tarasowatych kondygnacjach. Placówka była dobrze zaopatrzona w sprzęt 
sportowy, miała własny basen kąpielowy i kilka boisk. Dzieci korzystały na miejscu z dożywiania. W razie niepogody zaję-
cia odbywały się na krytych werandach - przedrukowane z Kroniki 1974 r.

Niekończący s ię. . .
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Za kilka tygodni, na początku czerwca br. odbędą się 
Osiedlowe Zebrania Członków Siemianowickiej Spół-

dzielni Mieszkaniowej, nowe forum, które zastąpi organi-
zowane dotychczas Zebrania Grup Członkowskich.

Pomimo, że ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o spółdziel-
nia mieszkaniowych nie obliguje Spółdzielni do odbywania ta-
kich spotkań, władze SSM uznały, że tą wieloletnią, spraw-
dzoną formę kontaktu z mieszkańcami, jakim były ZGCz, na-
leży kontynuować. To właśnie na tych spotkaniach mieszkań-
cy danego osiedla mogli wspólnie się spotkać i w autentyczny, 
demokratyczny, niczym nieskrępowany sposób dyskutować 
o ważnych dla nich i Spółdzielni problemach oraz formułować 
wiele cennych wniosków dotyczących poprawy komfortu za-
mieszkania, bezpieczeństwa, wytyczania priorytetów w polity-
ce remontowej. W związku z tym uznano, że tę demokratycz-
ną formułę należy w Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej kontynuować. Czerwcowe Osiedlowe Zebrania Członków 
Spółdzielni dadzą możliwość realizowania tych celów.

Do spotkań z mieszkańcami przygotowują się różne spół-
dzielcze organa. Przede wszystkim będą one poświęco-
ne problematyce poszczególnych osiedli mieszkaniowych. 
Kierownictwo administracji oraz przewodniczący Rad Osie-

dlowych złożą swoje sprawozdania z rocznej działalności. 
Szczególnie starannie do zbliżających się Zebrań przygoto-
wywały się Rady Osiedlowe, dla których spotkanie z miesz-
kańcami jest okazją do podsumowania rocznej pracy i oce-
ny swoich działań. Tym razem będzie to okazja do omówie-
nia czteroletniej działalności Rad Osiedli, które kończą swo-
ją kadencję. Jednocześnie na Zebraniach odbędą się nowe 
wybory do samorządów osiedlowych.

W Radach pracuje społecznie od wielu lat rzesza spraw-
dzonych działaczy, ale potrzebują oni nowych osób, któ-
re swoją energią i świeżym spojrzeniem na różne proble-
my wprowadzą dodatkową dynamikę w działalność tych 
gremiów. W związku z kończącą się kadencją poprosiliśmy 
Przewodniczących RO o krótkie podsumowania działalno-
ści w mijającej kadencji.

Mamy nadzieję, iż czerwcowe Zebrania staną się przy-
czynkiem do dyskusji i formułowania wniosków zmierzają-
cych do poprawy funkcjonowania osiedli i efektywniejszego 
zarządzania ich budżetami.

O tym wszystkim już wkrótce będzie można porozmawiać 
i podzielić się swoimi uwagami, więc do zobaczenia na Ze-
braniach.

Osiedle „Centrum”
Ryszard KUNICKI: Była to dobra ka-

dencja. Pewnym przełomem w pracy 
była zmiana kierownictwa osiedlowej 

administracji w 2007 roku, co wpłynę-
ło pozytywnie na dalszą realizację na-
szych celów. Zakres naszych działań 
obejmował szereg zagadnień związa-
nych z osiedlem i całą Spółdzielnią. 
Zajmowaliśmy się problemami zwią-
zanymi z nowelizacją ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych, przepro-
wadzaliśmy rozmowy z osobami popa-
dającymi w zadłużenie czynszowe. Ale 
najważniejszy były dla nas sprawy re-
montowe i nowe inwestycje. Szczegól-
nie duży zakres prac został wykona-
ny w budynkach przy ul. Komuny Pa-
ryskiej 1-3-5, gdzie w ubiegłym roku 
wprowadzono nowy system doprowa-
dzenia ciepłej wody do mieszkań.

Niestety, szereg spółdzielczych bu-
dynków na os. „Centrum” graniczy 
z działkami, które należą do innych 

właścicieli, co komplikuje prowadzenie 
wielu spraw związanych z przekształ-
caniem lokali mieszkalnych. Mamy też 
sporo problemu z terenem przy ul. Ko-
muny Paryskiej 6, gdzie znajdują się 
działki kilku właścicieli. Osiągniecie po-
rozumienia nie jest łatwe w takich przy-
padkach. Ponadto, szczególnie ostat-
nio zwracamy uwagę na stan czysto-
ści na osiedlu. Prowadzone przez Spół-
dzielnię kontrole wypadają pozytywnie.

Kończąc to krótkie podsumowanie, 
chciałbym podziękować całej Radzie 
Osiedla i ADM os. „Centrum” za dobrą 
współpracę i życzyć nowej Radzie dal-
szych sukcesów w następnej kadencji.

Osiedle „Chemik”
Jan DUDEK: Radę Osiedla wybra-

no na Zebraniu Grupy Członkowskiej 
21. maja 2004 r. Nasza praca opiera-
ła się głównie na działalności Komisji 
Problemowych. W 2006 roku odeszło 
od nas na zawsze dwóch wybitnych 
działaczy społecznych: Feliks Piesiura  
i  Roman Czech. W uszczuplonym 
składzie pracowaliśmy do końca kaden-
cji i była to wspólna decyzja Rady, która 
w ten sposób chciała zachować pamięć 
po dwóch członkach. Z kolei w 2007 ro-
ku pozyskane środki finansowe na ce-
le remontowe staraliśmy się wspólnie 
z ADM-em tak podzielić, aby zaspokoić 
potrzeby całego osiedla. W ten sposób 
dało się zaobserwować postęp w popra-
wie estetyki naszego osiedla. Najbar-
dziej rzucają się w oczy kolorowe ele-
wacje docieplonych budynków. Widocz-
na jest też systematyczna wymiana zie-

leni. W miejsce starych, pylących topól, 
są nasadzone nowe szlachetne gatun-
ki drzew. Uważam jednak, że proces ten 
należy przyspieszyć, aby zadbać o dal-
szą równowagę ekologiczną.

Ponadto, został zakończony proces 
budowy I etapu Rynku Bytkowskiego. 
Dodajmy, że w tym roku będziemy ob-
chodzić 5 rocznicę jego powstania. War-
to podkreślić, że Rynek pełni istotną rolę 
kulturalno-rekreacyjno-wypoczynkową 
dla całej dzielnicy Bytków. Ostatnią na-
szą dużą inicjatywą był oddany do użyt-
ku w ubiegłym roku długo oczekiwany 
przez dzieci nowoczesny plac zabaw.

Na zakończenie chciałbym podzię-
kować wszystkim członkom RO „Che-
mik” za ich aktywną pracę i czynny 
udział w pracach na rzecz osiedla. 
Dziękuję Zarządowi SSM, kierownic-
twu ADM i jej pracownikom za przy-
kładną współpracę.

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

Niełatwa kadencja

ciąg dalszy na str. 8

ul. Komuny Paryskiej

Powstaje kolejny ładny skwerek.
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Osiedle „Bańgów”
Zbigniew POPEK: Ostatnie czte-

ry lata w historii spółdzielczej działal-
ności to okres szczególny. W wyni-
ku licznych zmian ustawy o spółdziel-

niach mieszkaniowych został uchwalo-
ny i wszedł w życie nowy Statut SSM. 
Treść poszczególnych paragrafów 
ma znaczny wpływ również na bie-
żącą działalność Rady Osiedla. Ktoś 
z mieszkańców zapyta dlaczego? Pod-
stawowa zmiana, jaką wymuszają no-
we przepisy na Radzie, dotyczą za-
sad funkcjonowania i rozdziału fundu-
szu remontowego. Dla członków Ra-
dy Osiedla, będących w zdecydowanej 
większości doświadczonymi działacza-
mi to ważny problem. Uważam jednak, 
że mimo braku doświadczenia w tym 
zakresie, dzięki długoletniej praktyce 
w społecznym działaniu daliśmy sobie 
dość dobrze radę. Problem polega na 
tym, że aktualnie osiedle nasze składa 
się w tzw. w nomenklaturze ustawo-
wej z kilku nieruchomości. Nic by nie 
było w tym dziwnego, zmiany były, są 
i będą. Istota rzeczy polega na tym, że 
środki finansowe przeznaczone na re-
monty pochodzące z danej nierucho-
mości mogą być tylko na niej wydatko-
wane. Co to oznacza w praktyce? Dla 
przykładu: jedną nieruchomość stano-
wią budynki pierwszej części osiedla 
tzn. od jego początku do szkoły, a od 
szkoły do końca osiedla to druga nie-
ruchomość. Wobec takiego podzia-
łu, jeżeli środki niezbędne na remon-
ty w pierwszej nieruchomości są nie-
wystarczające, a na drugiej zbyt du-
że, to wzajemne przenoszenie fundu-
szy nie jest możliwe. Poprzednio go-
spodarowaliśmy środkami w całości. 
Ten sposób pozwalał na wprowadze-
nie licznych programów remontowych. 
Wymienię tylko kilka z nich np. wy-
miana powierzchni dachu na pokrycie 

o zwiększonej trwałości, montaż drzwi 
wejściowych do klatek schodowych lub 
poprawa estetyki budynków, malowa-
nie klatek schodowych. Nowe zasady 
rozdziału środków utrudniają bieżące 
planowanie remontów, a także zwięk-
szają zakres prac księgowo-rozlicze-
niowych i niestety w wielu wypadkach 
wydłużają okres realizacji poszczegól-
nych zadań z uwagi na niewystarcza-
jące finanse. Bardzo aktywnie w tych 
sprawach Rada Osiedla współpracu-
je z administracją i jej kierownikiem – 
panią Danutą Morawiec. Aktywność 
członków RO zasługuje na szczegól-
nie pozytywną ocenę. Ponadto, mi-
jający rok działalności Rady to czas 
pracy, upiększania osiedla i dbałości 
o zewnętrzny wygląd i estetykę. Suk-
cesów w tej kadencji było kilka. Zwró-
cę uwagę na jeden z nich. Po wielu la-
tach interwencji, przy udziale Zarządu 
SSM, Radnych Miasta i członków Ra-
dy Osiedla doczekaliśmy się wymiany 
wodociągu zasilającego nasze osiedle. 
Mam nadzieję, że skończą się wresz-
cie problemy złej jakości wody. To do-
bra i ciesząca wszystkich wiadomość.

Drugim ważnym wydarzeniem jest 
20 rocznica powstania osiedla „Bań-
gów”. Zdaniem licznych mieszkańców 
i gości to najładniejsze osiedle w Sie-
mianowicach Śląskich. To cieszy i sa-
tysfakcjonuje. Z okazji dwudziestole-
cia, jak co roku, zorganizowany będzie 
– 14 czerwca br. – okolicznościowy fe-
styn osiedlowy, na który już teraz ser-
decznie wszystkich zapraszamy. Koń-
cząc tę krótką wypowiedź, dziękuję 
wszystkim członkom Rady Osiedla za 
społeczną pracę, a Zarządowi, Radzie 
Nadzorczej SSM, Kierownictwu Admi-
nistracji i pracownikom oraz Radnym 
Rady Miasta i wszystkim, którzy nam 
pomagali i doradzali, tą drogą w imie-
niu własnym i członków RO dziękuję.

Czy nasza praca została zauważona 
przez mieszkańców? Każdy członek 
Spółdzielni zamieszkały na osiedlu 
„Bańgów” będzie mógł podsumować 
nasze starania na Osiedlowym Zebra-
niu Członków Spółdzielni, jakie odbę-
dzie się w najbliższym czasie. W trak-
cie tego właśnie zebrania, w drodze 
tajnego głosowania, zostanie wybra-
na nowa RO.

Życzę, aby praca nowych członków 
RO była jeszcze lepsza od tej, której 
po raz czwarty przyszło mi przewod-
niczyć z woli jej członków. Jeszcze raz 
dziękuję wszystkim za okazane zaufa-
nie i dobrą współpracę.

Osiedle „Michałkowice”
Krzysztof ŚPIEWAK: Jednym z na-

szych najważniejszych zadań w mi-
nionej kadencji była budowa dwóch 
zespołów garażowych przy ul. Przy-
jaźni 44 – 46 wraz z parkingami dla 
samochodów osobowych. Inwestycje 

te pokazały, że trzeba kontynuować 
rozwiązywanie problemu małej licz-
by miejsc do parkowania. Tym bar-
dziej, że pod ten cel pozyskaliśmy te-
reny, które były pewnego rodzaju „nie-
użytkami” na osiedlu. Jesteśmy też za-
dowoleni, że po wielu latach monitów, 
wniosków formułowanych na ZGCz 
i ZPCz nasze osiedle, w tym szczegól-
nie ulica Przyjaźni i Kościelna zostały 
objęte programem wymiany sieci wod-
no-kanalizacyjnej. Co prawda obecnie 
mieszkańcy tych budynków są naraże-
ni na różne uciążliwości, ale po zakoń-
czeniu tych prac, z pewnością wszy-
scy na tym zyskamy. Warto też pod-
kreślić, że opracowywane co roku pla-
ny remontów były realizowane w pra-
wie stu procentach.

Mijająca kadencja stała również pod 
znakiem dociepleń budynków w róż-
nych częściach osiedla. Obecnie pra-
ce doszły już do ul. Przyjaźni i Kościel-
nej, a więc do budynków, które zosta-
ły najpóźniej oddane do użytku. Ra-
da Osiedla angażowała się również 
w prace wynikające z nowelizacji usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych. 
Mieliśmy swoich dwóch przedstawi-
cieli w Radzie Nadzorczej, dzięki cze-
mu na bieżąco byliśmy informowani 
o najważniejszych dla Spółdzielni de-
cyzjach. Organizowanie przez RO „Mi-
chałkowice” imprezy dla dzieci z oka-
zji Dnia Dziecka lub mikołajek cie-
szą się od lat niesłabnąca popularno-
ścią wśród najmłodszych mieszkań-
ców osiedla, co daje nam wiele powo-
dów do satysfakcji.

Za bardzo dobrą współpracę, wkład 
pracy i wysiłek na rzecz osiedla chciał-

Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”
ciąg dalszy ze str. 7

Wieloletnia bolączka - zły stan sieci 
wodociągowej - przechodzi  

do historii.
Dzień Dziecka i Mikołajki cieszą się 

niesłabnącym powodzeniem.
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bym gorąco podziękować wszystkim 
członkom RO oraz pracownikom admi-
nistracji os. „Michałkowice”.
Osiedle im. Juliana Tuwima

Ryszard OSYRA: Mieliśmy w ostat-
niej kadencji kilka tematów, które na-
szym zdaniem były szczególnie ważne 
dla osiedla „Tuwima”. Jednym z nich 
był na pewno program termomoder-
nizacji budynków mieszkalnych, któ-

ry jest systematycznie kontynuowa-
ny i myślę, że będzie on nadal jed-
nym z priorytetów w następnej kaden-
cji kolejnej Rady Osiedla. Nie możemy 
dopuścić do sytuacji, w której część 
mieszkańców miałaby poczucie nie-
sprawiedliwości, że płaci więcej za 
centralne ogrzewanie z tego powodu, 
że ich budynek mieszkalny nie został 
docieplony.

Ważnym zagadnieniem dla osiedla 
była przebudowa zieleni na ul. Her-
mana Wróbla oraz przy ul. Okrężnej, 
gdzie doszło do wycinki wielu starych 
drzew i nasadzenia w ich miejsce no-
wych, szlachetniejszych gatunków. Po 
wielu latach starań w ubiegłym roku 
wykonano gruntowny remont chod-
ników i drogi przy ul. Okrężnej. Przy 
tej okazji wybudowano kilka nowych 
parkingów dla samochodów osobo-
wych. Dużą pomoc przy realizacji tego 
projektu okazał przewodniczący Rady 
Miasta pan Andrzej Gościniak. Pod-
czas całej dobiegającej końca kaden-
cji zależało nam na pozytywnym zała-
twieniu spraw, z którymi zgłaszali się 
do nas poszczególni mieszkańcy. Mam 
nadzieję, że problemy te, ku zadowole-
niu zgłaszających, rozwiązaliśmy.

Składam serdeczne wyrazy podzię-
kowania za zainteresowanie i pomoc 
w codziennych sprawach całej admi-
nistracji osiedla, w tym szczególnie 
pani Dorocie Łąckiej, kierownikowi 
ADM. Jednocześnie dziękuję wszyst-
kim Członkom Rady Osiedla im. Julia-
na Tuwima za ich wkład pracy w dzia-

łalność naszego samorządu, a nowo 
wybranej w przyszłym miesiącu Ra-
dzie sukcesów w realizacji stawianych 
sobie planów.

Osiedle „Młodych”
Marian ODCZYK: W mijającej ka-

dencji przede wszystkim zwracaliśmy 
uwagę na stan techniczny budynków. 
Chcieliśmy zabezpieczyć w pierwszej 
kolejności środki finansowe na podsta-
wowe remonty. Chodziło o to, aby da-
chy nie przeciekały, nie dochodziło do 
zalewania mieszkań, różnego rodzaju 
przecieków w elewacji budynków. Po-
nadto, staraliśmy się zintensyfikować 
zwroty za wymianę okien, na które cze-
ka spora grupa mieszkańców naszego 
osiedla. W dalszej kolejności mieliśmy 
na uwadze inne prace zmierzające do 
poprawy estetyki i wyglądu otoczenia.

Warto zaznaczyć, że w tej kaden-
cji uporządkowaliśmy wszystkie pla-
ce zabaw na osiedlu, na których dzie-
ci mogą się obecnie bezpiecznie ba-
wić, korzystając z urządzeń zgodnych 
z wymogami norm europejskich. Cieszy 
nas również fakt, że zarówno młodsza, 
jak i starsza młodzież chętnie korzysta 
z nowoczesnego boiska do koszyków-
ki. Kontynuujemy harmonogram docie-
pleń budynków z uwzględnieniem tych 
domów, gdzie znajdują się płyty aceko-
lowe. Niestety, wiele zawirowań wpro-
wadziła nowelizacja ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych, która wpłynęła 
na obecny kształt polityki remontowej.

W następnej kadencji warto też dą-
żyć do zwiększenia liczby pojemni-
ków do segregacji odpadów, których 
naszym zdaniem jest niewystarcza-
jąca ilość. Gdy będzie ich więcej, ła-
twiej będzie lokatorom zaangażować 
się w ekologię, którą najlepiej zacząć 
od siebie.

Kończąc swe krótkie resume, dzię-
kuję Radzie Osiedla, osiedlowej ad-
ministracji i władzom SSM za dobrą 
i owocną współpracę.

Osiedle „Węzłowiec”
Wiesław JAŹWIEC: To była udana 

kadencja dla osiedla. W tym okresie 
zrobiliśmy kilka ważnych rzeczy. Spo-
ro satysfakcji mamy z oddanego do 
użytku dwa lata temu nowego boiska 
dla dzieci i młodzieży. Jest ono wyko-
rzystywane non stop. Pokazuje to jak 
bardzo najmłodsi mieszkańcy potrze-
bują takich miejsc, gdzie mogą sku-

tecznie oraz bezpiecznie wykazać się 
swą fizyczną aktywnością. Pracuje-
my też nad planem rewitalizacji części 
osiedla „Węzłowiec” pomiędzy ul. Wła-
dysława Jagiełły a Grunwaldzką, jed-
nakże zmiany w ustawie o spółdziel-
niach mieszkaniowych wymagają do-
stosowania naszych projektów do obo-
wiązujących przepisów. Mam nadzie-
ję, że w następnej kadencji uda się 
przystosować ten teren do aktywnego 
wypoczynku.

Jednym naszych celów była także 
poprawa bezpieczeństwa. Dwukrotnie 
w ciągu roku spotykaliśmy się w tej spra-
wie z przedstawicielami policji. Ostat-
nie informacje mówią, że stan bezpie-
czeństwa na „Węzłowcu” uległ wyraź-
nej poprawie. Niestety, nadal zdarza-
ją się przypadki wandalizmu spółdziel-
czego mienia. Ponadto, nadal szukamy 
nowych miejsc parkingowych na osie-
dlu. W tym roku będą zrobione nowe 
zatoki przy ul. Wł. Jagiełły i Grunwaldz-
kiej. Dzięki bardzo dobrej współpracy 
z radnym RM z tego okręgu w tym ro-
ku gmina wykonana miejsca parkingo-
we wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, co znacz-
nie poprawi sytuację w tej części osie-
dla. Warto podkreślić, że Rada przez 
całą kadencję pracowała w komplecie, 
a administracja brała pod uwagę na-
sze postulaty. Na zakończenie składam 
serdeczne słowa podziękowania całej 
Radzie Osiedlowej i administracji, któ-
ra bardzo sumiennie wywiązywała się 
ze swoich obowiązków. mig

Wszystkie zdjęcia archiwum „MS”.

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

Dłuuugo oczekiwany  
remont Okrężnej.

Wyłania się plac zabaw  
– maj 2005.

Tak powstawało boisko.
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Niewiele się dzieje
- Mam wielki żal o to, że mimo płace-

nia czynszu nasz budynek przy ul. Sza-
rych Szeregów 1-4 znajduje się w fa-
talnym stanie. Na klatkach schodo-
wych brudno i śmierdzi, w piwnicach 
szczury, ściany na zewnątrz odrapane, 
windy poniszczone. Po co są te spół-
dzielcze harmonogramy? Nasz blok 
był ujęty w planach remontowych na 
2006 i 2007 rok, ale nic z tego nie wy-
konano. Moja córka mieszka na tym 
samym osiedlu, kilka bloków dalej przy 
ul. Stęślickiego i w tym czasie tamten 
budynek przeszedł metamorfozę. Ka-
felki, nowe windy, światło na fotoko-
mórkę. Pytam się więc: po co są Ra-
dy Osiedlowe? 30 lipca 2007 złożyłam 
podanie o przekształcenie mieszkania 
w odrębną własność. Mija rok, grun-
ty podobno są nadal nieuregulowane. 
Czy w tym bloku mieszkają za spokojni 
ludzie, że niewiele się tutaj dzieje?

– pyta pani Łucja Mariankowska
lokatorka z os. „Młodych”.

ZARZĄD SSM: Rada Osiedla i ad-
ministracja os. „Młodych” systema-
tycznie realizują plan moderniza-
cji klatek schodowych poprzez wy-
mianę drzwi wejściowych, układanie 
nowych płytek na parterze budyn-
ków, unowocześnienie oświetlenia 
z zastosowaniem energooszczęd-
nych rozwiązań na klatkach scho-
dowych, itp. Na terenie całego osie-
dla „Młodych” prace te są mocno 
zaawansowane, gdyż na 59 klatek 

schodowych aż w 35 została już wy-
konana taka modernizacja.

Budynek przy ul. Szarych Szere-
gów przewidziany jest również do 
takiej modernizacji. Prosimy jed-
nak o cierpliwość, gdyż posiada-

ne środki finansowe w ramach fun-
duszu remontowego nie pozwala-
ją na ich wykonanie jednocześnie 
we wszystkich budynkach. Aktual-
nie trwają prace związane z przy-
gotowaniem tego budynku do mo-
dernizacji, w tym celu dokonano 
już wymiany dźwigu osobowego 
przy ul. Szarych Szeregów 3, a tak-
że założono nowe okna na klat-
kach schodowych tam, gdzie ule-
gły one zużyciu. W aktualizowanym 
planie robót polegającym na zabez-
pieczeniu elewacji z płyt acekolo-
wych posesja ul. Szarych Szeregów 
1-4 jest przewidziana do realiza-
cji w 2010 roku. Obecnie takie pra-
ce trwają w budynku przy ul. ZHP 
3-6, a wcześniej wykonano je przy 
ul. Franciszka Zubrzyckiego 1, 2, 3. 
Na taką decyzję wpłynęła koniecz-
ność likwidacji przecieku i zalewa-
nia mieszkań na skutek nieszczel-
nej elewacji. Problem ten nie poja-
wił się w budynku przy ul. Szarych 
Szeregów 1-4.

Dziękuję Pani Kierownik!
Chciałabym za pośrednictwem ga-

zetki „Moja Spółdzielnia” złożyć ser-
deczne wyrazy podziękowania dla Pani 
Doroty Łąckiej – Kierownika ADM im. 
J. Tuwima za rozwiązanie mojego pro-
blemu (fetor w łazience przez 2 miesią-
ce). Po rozmowach trwających przez 
dwa tygodnie z z-cą kierownika p. Bar-
barą Ćwieląg dostałam pismo informu-
jące mnie, że mam czyścić rury środ-
kami dezynfekującymi typu kret. Mimo 
zaleceń fetor nie ustąpił, a po otwar-
ciu drzwi z łazienki nieprzyjemny za-
pach roznosił się po całym mieszkaniu. 
Nie pomogły prośby, a rozmowy z za-
stępcą są bardzo nieprzyjemne, ponie-
waż lokator jest traktowany „jako oso-
ba, która zakłóca jej spokój”. Dopiero 
po rozmowie z Kierownikiem sprawa 
została rozwiązana w ciągu dwóch dni. 
I za to dziękuję jeszcze raz p. kierow-
nik, że chciała mnie wysłuchać i zrozu-
mieć mój problem. To jest człowiek na 
odpowiednim miejscu, niezwykle tak-
towny i wyrozumiały, a problemy loka-
torów są również jej problemem.

Jolanta Kołodziej ul. Korfantego 2a
ZARZĄD SSM: Z ogromną satys-

fakcją odnotowujemy naszym zda-
niem nazbyt rzadko wyrażane słowa 
uznania i podziękowania dla działal-
ności pracowników osiedlowych ad-
ministracji. Szkoda tylko, że nie od-
nosi się to do wszystkich pracowni-
ków, przy czym mamy świadomość, 

ciąg dalszy na str. 12

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

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

Pochopne opinie
Co jakiś czas na adres e-mailowy redakcji „MS” przy-

chodzą anonimowe listy z różnego rodzaju zarzutami, 
a bywa i inwektywami pod adresem innych osób lub re-
dakcji. Listy te, od czasu do czasu, weryfikujemy, bo być 
może jest w nich jakieś ziarnko prawdy. Niestety, okazu-
je się, że jest inaczej, więc kolejny już raz informujemy, 
że anonimami zajmować się nie będziemy i wrzucamy je 
do kosza.

Martwi nas opaczne pojmowanie pojęcia wolności słowa 
w konsekwencji sprowadzające się do nieskrępowanego sta-
wiania zarzutów, obrzucania błotem czy insynuacjami prze-
różnych ludzi: od będących gdzieś tam na świeczniku w hie-
rarchii społecznej, po gospodarza domu czy nawet sąsiada, 
sąsiadkę, bo się czymś w danej chwili narazili.

Martwi brak odpowiedzialności za słowo i wygłaszane 
pochopne opinie.

SZANOWNI P.T. CZYTELNICY, ISTOTĄ TEJ RUBRYKI, O CZYM 
WIELOKROTNIE PISALIŚMY, JEST OTWARTOŚĆ NA ZAGADNIENIA 
BARDZIEJ OGÓLNEJ NATURY DOTYCZĄCE NAS WSZYSTKICH WRAZ 
Z MOŻLIWOŚCIĄ SWOBODNEGO WYRAŻENIA OPINII I ZGŁASZANIA 

PROBLEMÓW, Z JAKIMI BORYKAMY SIĘ W MIEJSCU ZAMIESZKANIA 
– CHOCIAŻ W TYM PRZYPADKU NAJPROŚCIEJ SPRAWĘ PRZEKAZAĆ 
BEZPOŚREDNIO SWOJEJ ADMINISTRACJI. JEDNOCZEŚNIE NASZYM 
PODSTAWOWYM ZAŁOŻENIEM JEST, BY NA PORUSZONE SPRAWY 
UDZIELAĆ NATYCHMIASTOWYCH I TO JAK NAJBARDZIEJ WYCZER-
PUJĄCYCH WYJAŚNIEŃ. Prosimy nie stawiać nas przed dyle-
matem – publikować dany list czy nie, bo ktoś nie ma od-
wagi podać swego nazwiska nawet do wiadomości redakcji, 
a następnie opowiada, że jego interwencja była tak celna, 
że jej nie wydrukowano, bo...: Ja im napisałem, że hej! Pro-
simy też o zwięzłe prezentowanie faktów, zaś opinie i wnio-
ski pozostawmy sobie na czas po uzyskaniu odpowiedzi.

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

REDAKCJA „MS”
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że często odczucia i zarzuty miesz-
kańców o niewłaściwym (czytaj na-
tychmiastowym) załatwieniu jego 
problemu są mocno dyskusyjne.

Niejednokrotnie jest tak, że usu-
nięcie danej niedogodności wyma-
ga głębszej analizy i sprawdzenia, 
czy zwykle zalecane środki, porady 
– skuteczne w wielu podobnych sy-
tuacjach, przypadkach – odnoszą 
pożądany wynik także w tej akurat 
jednostkowej sprawie.

Historia wokół szyby
Otrzymano: 0914, 22 kwietnia 2008 r.

Proszę to zdjęcie opublikować 
i tekst, tak wygląda wejście do bloku 
przy ul. Niepodległości 30 po Niedziel-
nej bijatyce pomijając wskazania Poli-
cji sprawców nie ujęła i nie doprowa-
dziła do Sądu. Drodzy mieszkańcy nie 
dzwońcie na Policję, bo to nie ma sen-
su. Policjanci nawet nie wysiedli z ra-
diowozu.

Witold Daszkiewicz
ZARZĄD SSM: Szyba została 

wstawiona natychmiast po sprowa-
dzeniu jej od producenta.

Od redakcji: Bezpośrednio po 
otrzymaniu e-maila powiadomili-
śmy Zarząd SSM o wybitej szybie, 
a do nadawcy wysłaliśmy odpowiedź: 
Zdjęcie pod względem technicznym 
nie nadaje się do publikacji – zbyt 
mała rozdzielczość i jest nieostre. Po-
informowaliśmy także, iż e-mail w peł-
nym brzmieniu przekazano Policji – 
konkretnie oficerowi prasowemu Ko-
mendy Miejskiej Policji w Siemianowi-
cach Śląskich – by odniesiono się do 
poruszonego zarzutu bezczynności.

Czekamy na odpowiedź.
* * *

Otrzymano: 1054, 23 kwietnia 2008 r.
No cóż, widać, że ADM nie kwapi się 

do założenia szyby w drzwiach wej-
ściowych do bloku!! Jednym słowem 
przyzwolenie na pijaństwo młodzie-
ży, a to już kwalifikuje się na Policję. 
A może by tak Pan Lekston podwinął 
rękawki i zajął się tym???? Co Pan na 
to Panie Sowisło???

Z poważaniem Witold Daszkiewicz
ZARZĄD SSM: Nie widzimy związ-

ku pomiędzy wybitą szybą, a przy-
zwoleniem na spożywanie alkoholu 
w miejscach publicznych zarówno 
przez młodzież, jak i dorosłych.

Od redagującego: Należę do osób 
uważających, że wszyscy winni pod-

wijać rękawki, gdy jest coś konkretne-
go do zrobienia. Na podstawie obser-
wacji mogę Pana spokojnie poinfor-
mować, że wiceprezes Zbigniew Lek-
ston należy do ludzi mających non 
stop podwinięte nie tylko rękawki... 
ale i całe rękawy.

Z wyrazami szacunku Piotr Sowisło

Otrzymano: 1107, 24 kwietnia 2008 r.
Panie Sowisło proszę nie opowia-

dać bzdur co do rozdzielczości, tak 
jak myślałem SEGREGACJA listów 
i udawanie że awaria w dniu 10 i 11 
marca. Jak by miał pan trochę poję-
cia o systemie to informuję że wiado-
mości pocztowe są przechowywane 
w systemie, i awaria nie ma z tym nic 
wspólnego. Czyli kłamstwa. Oprócz 
Sądu jeszcze udam się do telewizji 
zobaczymy jak będzie pan wyglądał 
w reportażu. Witold Daszkiewicz

Od redakcji: Być może nie ma 
w redakcyjnym gronie takich specja-
listów komputerowych jak Pan, ale 
zdjęcie wykonane aparatem telefo-
nicznym Sony Ericsson K510i w roz-
dzielczości 640x480 nie nadaje się 
do druku, chyba że będzie wielko-
ści nieco większego znaczka poczto-
wego. Pana insynuacje o segregacji 
i dalszych swych poczynaniach pozo-
stawiamy bez komentarza, bo zdjęć 
z wybitymi szybami w drzwiach wej-
ściowych do budynków publikowali-
śmy setki, więc gdyby nie niska roz-
dzielczość i dodatkowo brak ostrości 
to także zostałoby opublikowane. Na-
desłane drugie zdjęcie jest identycz-
nej rozdzielczości.

Z przykrością informujemy, że za-
stanawiamy się nad publikowaniem 
kolejnych Pana listów zawierających 
urągliwe komentarze pod adresem 
przeróżnych ludzi i instytucji. Wol-
ność wypowiedzi nikomu nie da-
je prawa do naruszania dobrych 
obyczajów oraz norm społecz-
nych, moralnych i prawnych. Pana 
listy zostaną przez redakcję przyję-
te i przekazane do wyjaśnienia, a na 
łamach uprzejmie poinformujemy 
o tym fakcie.

* * *
Tym razem listy Pana publikuje-

my w oryginalnej formie treściowej 
i składniowej. Jedyne wprowadzone 

poprawki dotyczyły wstawienia spacji 
i pisowni liter z polskimi znakami. Ich 
brak był zapewne spowodowany po-
śpiechem w wysyłaniu e-maili – co do-
skonale rozumiemy.

Pytania o Walne
Szanowni Państwo!

W związku z tym, iż zbliżamy się 
do zebrania Walnego Zgromadzenia 
Członków SSM, proszę o udzielenie 
odpowiedzi na poniższe pytania:

- czy w Sądzie został zarejestrowa-
ny Statut SSM uwzględniający zmia-
ny, które wprowadziła znowelizowana 
ustawa o spółdzielniach mieszkanio-
wych (jeżeli tak, to proszę o podanie 
daty jego rejestracji)?

- czy wybory do Rady Nadzorczej 
SSM, będą odbywały się według za-
sad, które przewiduje Statut SSM za-
rejestrowany w Sądzie w 2006 r.?, 
czy też według zasad przewidzianych 
w zmienionym Statucie uwzględnia-
jącym zapisy znowelizowanej ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych?, 
który opublikowany jest na stronie in-
ternetowej SSM.  Pozdrawiam

Dariusz Szymczak
ZARZĄD SSM: Przyjęty podczas 

Zebrania Przedstawicieli Członków 
przeprowadzonego 30 listopada 
ub.r. Statut Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej został zare-
jestrowany 24 stycznia 2008 r., co 
jest uwidocznione na przedostatniej 
stronie dokumentu opublikowane-
go w internecie. Tym samym oczy-
wistym jest, że wybory odbędą się 
według zasad zawartych w Statucie 
i zgodnie ze znowelizowaną ustawą 
o spółdzielniach mieszkaniowych.

Szerzej czytaj także materiał: Wal-
ne Zgromadzenie i … – w bieżącym 
wydaniu „MS” str. 5.

NGM na cenzurowanym
Pragnę zapytać, kto jest odpowie-

dzialny za umieszczanie skrzynek roz-
dzielczych pod oknami mieszkań?

Mieszkam na parterze. W ubiegłym 
roku była próba włamania do mojego 
mieszkania. Złodzieje próbowali do-
stać się do mieszkania przez okno, 
używając do tego drabiny. Tylko dzię-
ki czujności sąsiadów, złodzieje zosta-
li spłoszeni i nie dostali się do miesz-
kania. W dniu dzisiejszym dzięki firmie 
NGM mającej siedzibę w Siemianowi-
cach przy ul. Kapicy 17, złodzieje nie 

ciąg dalszy na str. 18

ciąg dalszy ze str. 10

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW
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Jak możemy Ci dzisiaj pomóc?

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

Szybkie pożyczki!

Zadzwoń już dziś!

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

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

s-
08

7/
08

-0
7

O krok od sprawienia ogromnej nie-
spodzianki była drużyna KS Adam 

Katowice Giszowiec w finale Pucha-
ru Piątek Piłkarskich, przegrywając 
dopiero w rzutach karnych z fawory-
tem imprezy drużyną Milimex-u.

Finałowe spotkanie odbyło się 30 mar-
ca br. w hali MOSiR na Pszczelniku. 
W tym dniu zakończyła się też kolejna 
edycja Ligi Piątek Piłkarskich, gdzie po 
354 meczach z udziałem 38 zespołów 
tytuł Mistrza Polski ponownie wywal-
czyła piątka Milimex-u. Za najlepsze-
go zawodnika uznano Mirosława Mio-
zgę, do niedawna podporę reprezen-
tacji Polski, zawodnika Clearex-u Cho-
rzów. Najlepszym bramkarzem został 
Krzysztof Stalmach z Marysieńki Gi-
szowec, reprezentujący przez cały se-
zon bardzo wysoką formę, a królem 
strzelców – Tomasz Rabczak z Blue 
Boys. Niestety, tego sezonu do uda-
nych nie może zaliczyć drużyna NIE-
BIESKICH BAŃGÓW. Niebiescy spa-
dli do II ligi.

Gratulacje składali oraz puchary naj-
lepszym drużynom i zawodnikom wrę-
czali m.in. wiceprzewodniczący Ra-
dy Miasta – Zbigniew Krupski i szef 
miejskiego TKKF – Ryszard Seręga.

Ryszard Seręga wręczył też me-
dal 50-lecia TKKF – Henrykowi Mo-
snerowi, jednemu z najbardziej za-
służonych działaczy sportowych na-
szego miasta. Finałowy mecz dostar-

czył zawodnikom i licznie zgromadzo-
nej widowni sporo emocji. – Chociaż to 
nie pierwsze nasze zwycięstwo w roz-
grywkach Piątek Piłkarskich, ten finał 
chyba będziemy najdłużej pamiętać. 
Wyrównującą bramkę strzeliliśmy na 
sekundę przed końcowym gwizdkiem, 
co otwarło nam drogę do zwycięskich 
rzutów karnych. O naszym sukcesie 
zadecydowało chyba dobre zgranie 
całej drużyny – stwierdził Adrian Will, 
kapitan Milimex-u. mig

Zadecydowały karne
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W i o s n a  n a  o s i e d l a c h
Gdy spojrzy się na osiedla Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, to bez trudu zauważyć można, że pełno 

w nich zieleni. Rzecz jasna opinie mogą być odmienne, bo przebywając na codzień w tych samych miejscach 
zauważamy wszelakie mankamenty. Jednak goście odwiedzający osiedla jednoznacznie podkreślają, że jest tu 
dużo i dobrze utrzymanej zieleni.

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

My na łamach „MS” pisząc o estety-
ce osiedli szczególny nacisk położyli-
śmy na Zielony Konkurs, by w ten spo-

sób podkreślić wysiłek zarówno finan-
sowy, jak i fizyczny mieszkańców, któ-
rzy sami z siebie i dla własnej przy-
jemności przyozdabiają nasz wspólny 
dom. Tymczasem Zielony Konkurs to 
jedno, a bieżące utrzymanie i dbałość 
o zieleń to drugie. Teraz prezentuje-
my wyrywkowo zakres prac, jaki w tym 
roku wykonano na terenach zielonych 
zajmujących ładnych kilkadziesiąt hek-
tarów osiedli SSM. A wykonano spo-
ro. Codzienne utrzymanie zieleni to nie 
tylko nasadzenia, wycinki i ogławia-
nie drzew ale przycinanie żywopłotów 
– nabierają coraz ładniejszych kształ-
tów – prowadzenie drzew, krzewów 
i koszenie, często trzykrotne, tysięcy 
metrów kwadratowych.

Mamy nadzieję, że wymieniając kil-
ka nazwisk gospodarzy domów nie na-
potkamy się krytyką i zdaniem odmien-
nym innych mieszkańców zaś niewy-
mienieni nie poczują się dotknięci, że 
ich praca nie została zauważona. Zo-
stała. Wszak kwestia oceny tak deli-
katnej materii to rzecz gustu, chwilo-
wego nastroju.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Tereny zielone os. „Tuwima”, to ok. 

122 tysiące m2, w tym 2353 metrów 
bieżących żywopłotów.

Na osiedlu nasadzono około 20 
drzew – głównie platanów i klonów – 
w okolicach budynków przy ul.:
- Wojciecha Korfantego 2, 10,
- garażach tzw. Korfantego-Lasek,
- garażach przy ul. ks. Jana Kapicy 
(SIPS).

Jesienno-zimowe wichury przyczyni-

ły się do konieczności wycięcia:
- pięciu drzew przy ul. Okrężnej i Le-
śnej,

- czterech drzew przy ul. W. Korfan-
tego,
- jednego przy ul. ks. J. Kapicy 5.

W ubiegłym miesiącu na wniosek 
mieszkańców i za zgodą UM wycię-
to 3 drzewa przy ul. Wojciecha Kor-
fantego 7.

Wśród utrzymywanych przez Spół-
dzielnię terenów zielonych wyróżniają 
się zakątki, którymi opiekują się: 

- Halina Antczak (patrz zdjęcie) – 
pielęgnuje np. przydomowy ogródek 
przy ul. Wojciecha Korfantego 4B,

- Józefa Rudeńska – zajmująca się 
klombem przy ul. Wojciecha Korfante-
go (garaże),

Stefan Antczak – dbający o klomb 
z tulipanami przy ul. Hermana Wró-
bla 7A.

Osiedle „Młodych”
Tereny zielone na osiedlu Młodych 

to ok. 101 tysięcy m2 i około 2800 mb. 
żywopłotów

Na całym osiedlu zostały przeprowa-
dzone pielęgnacje drzew oraz krzewów.

Przy placu zabaw Al. Młodych 1-2, 
3-7 nasadzono 9 drzew, są to: wiśnie 
ozdobne. Niestety, jedno zostało zde-
wastowane i usunięte.

Wysadzono również krzewy przy 
ulicach:
- ZHP 9 do ZHP 10,
- Aleja Młodych 3-7,
- Szarych Szeregów 1-4,
- Niepodległości 22-24,
- Niepodległości 26-28 (tył budynku),
- Bohaterów Westerplatte 10-12
- bok Niepodległości 28 – wzdłuż by-
łego placu zabaw.

Łącznie posadzono ok. 1000 sztuk 
krzewów, w tym: liguster, berberys, 
forsycje, jaśmin.

Osiedle „Chemik”
Spośród ok. 65 tysięcy m2 ziele-

ni na tym osiedlu klasą samą dla sie-
bie jest rejon Rynku Bytkowskiego. 
Ten uroczy zakątek przykuwa wzrok 
i jest komplementowany przez set-
ki przyjezdnych osób. Tam jest na 
czym oko oprzeć, bo klomby mienią 
się wszelkimi barwami nasadzonych 
roślin. Jednak Rynek Bytkowski to tyl-
ko część osiedla i ocenianie go wy-
łącznie przez pryzmat Rynku byłoby 
krzywdzące. Również na pozostałych 
terenach dzieje się sporo, bo stare 
piaskownice przeobrażają się w klom-
by a za sprawą sukcesywnie dokony-
wanej wymiany drzewostanu w miej-
sce topól pojawiają się gatunki nisko-
pienne. Wiosną tego roku na „Che-
miku” nasadzono ok. 200 sztuk krze-
wów iglastych i liściastych oraz ok. 
100 sztuk bylin. Rośliny te pojawiły się 
w rejonie ulic Alfreda Zgrzebnioka 
38, 51 i 52 oraz Walerego Wróblew-
skiego 71 i 73.

Osiedle „Chemik”

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

Osiedle „Michałkowice”
Tereny zielone na tym osiedlu zajmu-

ją ok. 73 tysiące m2.
W tym roku:

- wycięto drzewa:
- ul. Wyzwolenia 10 – 2 sztuki,
- ul. Pocztowa 10 – 1 sztuka,

- nasadzono 
- 10 sztuk jarzębiny i 700 sztuk krze-

wów przy ulicach:
- gen. Władysława Sikorskiego 4,
- Pocztowa 10, 14,
- Przyjaźni 44-46.

Podczas naszego spaceru po osie-
dlu zauważyliśmy wypielęgnowane ra-
baty w rejonie ul. Walentego Fojkisa 
3, 5; gen. W. Sikorskiego 2, 4 i Marii 
Dąbrowskiej 1.

Zajmuje się nimi p. Jadwiga Bara-
nowska.

Osiedle „Centrum”
Administracja osiedla ma pod swoją 

pieczą ok. 52 tysiące metrów kwadra-
towych terenów zielonych.

W tym roku dokonano wycinki:
- pięciu topól przy ul. Kruczej 1, 1A 

– dwóch spróchniałych drzew i jedne-
go uszkodzonego przez wichurę przy 
ul. Komuny Paryskiej 1.

Wichura przyczyniła się także do wy-
cięcia dwóch drzew przy ul. Ryszarda 
Gansińca 6 i 7;

Pielęgnacja (ogławianie) drzew - już 
zakończona - objęła:
- 14 drzew w rejonie ul. Kolejowej 
1-6,
- dwa drzewa przy ul. Kruczej 1, 2,
- trzy drzewa przy ul. Jana Pawła II 
21-22.

W trakcie zabiegów pielęgnacyjnych 
jest drzewostan przy ul. Jedności, Ta-
deusza Kościuszki i Powstańców.

W br. w os. „Centrum” zasadzono no-
we drzewa przy ul. Komuny Pary-
skiej 6b, c. W tym rejonie rozpoczę-
to również tworzenie nowego zieleń-
ca, zaś na przełomie III i IV kwartału 

zaplanowano zagospodarowanie tere-
nów zielonych przy ulicy Komuny Pa-
ryskiej 1, gdzie już posadzono około 
250 sztuk żywopłotu.

Sadzenie żywopłotu rozpoczęto nato-

miast przy ul. gen. Karola Świerczew-
skiego 48-50 – do tej pory nasadzono 
ok. 450 sztuk, a dalsze 500 pojawi się 
tam w pierwszej połowie maja.

Spośród utrzymywanych przez go-
spodarzy domów terenów interesu-
jąco prezentuje się klomb (nieopodal 
garaży), o który dba p. Krystyna Ko-
szorek.

Niezależnie od prac przy utrzymaniu 
zieleni, w maju ruszają roboty związa-
ne z remontem parkingu przy ul. Po-
wstańców oraz remont chodnika przy 
ul. Spokojnej.

Osiedle „Bańgów”
W ramach cięć selekcyjnych usunię-

to 11 drzew.
Były to: klony, brzozy, modrzew 

i wierzby rosnące w rejonach budyn-
ków:
- Władysława Reymonta 16,
- Marii Skłodowskiej-Curie 27, 31, 
35, 37, 45,
- Karola Szymanowskiego 2, 6.
Przycięto także 26 sztuk drzew w oko-
licach budynków:
- Wł. Reymonta 10-12, 18-20, 38,

- Karola Szymanowskiego 2, 4-6,
- Marii Skłodowskiej-Curie 27-31, 61.

Na terenie osiedla posadzono 6 sztuk 
sosen w okolicy budynków Marii Skło-
dowskiej-Curie 57a – 89.

Administracja osiedla opiekuje się 
blisko 66 tysiącami terenów zielonych, 
które gubią się nieco, gdyż osiedle to 
położone jest w miejscu otoczonym 
z każdej de facto strony zielenią pobli-
skich pól.

Na uwagę zasługują skalniaki pa-
ni Elżbiety Świątek – patrz foto str. 1, 
Pani Elżbieta jest gospodarzem tere-
nów, budynków ul. Marii Skłodow-
skiej-Curie 35-59 i w kilku miejscach 
swego rejonu wykonała łatwo zauwa-
żalne i rzucające się w oczy skalne 
ogródeczki.

Osiedle „Węzłowiec”
... to 130 tysięcy m2 zieleni i kilka ki-

lometrów ślicznie pielęgnowanych ży-
wopłotów.

Wiosną tego roku wykonano:
- sfrezowanie pni topoli wyciętych 

w 2007 r. przy parkingu ul. Wł. Jagiełły 
2 i przy ul. Grunwaldzkiej 6A,

- przycięto konary kasztanowców, je-
sionów i topoli między domami Wł. Ja-
giełły 9 i 11 oraz wokół budynku przy 
ul. Grunwaldzkiej 3,

- nasadzono drzewa wysokie: graby 
pospolite i lipy drobnolistnej oraz pla-
tany od ul. Wł. Jagiełły 25 do 33 oraz 
wokół boiska.

Po obydwu stronach chodnika wio-
dącego od garaży Wł. Jagiełły 15 do 
budynku Wł. Jagiełły 29D posadzono 
30 kwitnących drzew gatunku wiśnia 
amanogawa. 

Z kolei na ulicy Władysława Łokiet-
ka, na początku maja, sadzono drze-
wa ozdobne m.in.:

- grab niskopienny,
- śliwowiśnię,
- klon czerwony.

Opracował: Piotr Sowisło

Osiedle „Młodych”

Osiedle „Michałkowice”
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Po wykopach... sprawna kanalizacja i nowe drogi, chodniki

Za parę tygodni 10 właścicieli 
otrzyma klucze do nowych 

garaży od kilku miesięcy budowa-
nych przy ul. Przyjaźni 46 w os. „Mi-
chałkowice”.

Łagodna zima pozwoliła nieco na 
przyspieszenie tych prac, które je-
sienią ub.r. rozpoczęły się z pew-
nym opóźnieniem ze względu na 
skomplikowane procedury prawne 
związane z aktami własności przy-
legających do SSM terenów. W su-
mie po zmianie projektu, parę miesię-
cy temu, rozpoczęto budowę. Jej reali-
zacja od początku budziła duże zainte-
resowanie okolicznych mieszkańców, 
wśród których szybko znaleźli się chęt-
ni na garaże. Zresztą inwestycja jest 
prowadzona ze środków finansowych 
przyszłych właścicieli.

Aktualnie trwają ostatnie prace wy-
kończeniowe. Kapryśna wczesnowio-

senna aura spowodowała, że ekipa 
budowlana musiała czekać z robota-
mi tynkarskimi. Natomiast pozosta-
łych mieszkańców z pewnością ucie-
szy wkrótce oddanie do użytku parkin-
gu dla samochodów osobowych obok 
kompleksu garaży. Nie każdego z lo-
katorów okolicznych budynków stać na 
boks garażowy dla swojego auta.

Dodajmy, że będzie to już drugi ze-

spół garażowy w tym rejonie. Pierw-
szy, na podobną liczbę boksów, przy 
ul. Przyjaźni 44 powstał 2 lata temu. 
Mieszkańcy zyskali wtedy dodatko-
wo nowy, wybrukowany kostką par-
king. W sumie inwestycje porządku-
ją tę część os. „Michałkowice”, która 
wcześniej przypominała „księżycowy” 
krajobraz. W ubiegłym roku natomiast 
ADM i RO „Michałkowice”, wspólnie 
z gminą i właścicielem supermarketu 
„Ellea”, wyremontowała i powiększy-
ła parking przy ul. Kościelnej. Na tym 
z pewnością nie zakończą się pla-
ny związane z budową nowych miejsc 
parkingowych i garaży.

RO „Michałkowice” zastanawia się 
nad kolejnymi miejscami pod takie in-
westycje. Czeka też na sugestie od 
mieszkańców, którzy najlepiej znają 
swoje osiedle i mogą zaproponować 
nowy teren pod budowę. migs

2 kwietnia br. w siedzibie Polskie-
go Związku Niewidomych w Sie-

mianowicach Śl. przy administracji 
os. „Centrum” odbyło się wiosenne 
spotkanie członków koła.

Aura, co prawda, nie bardzo w tym 
dniu sprzyjała, ale nie przeszkadza-
ło to licznie przybyłym uczestnikom. 
Nie zabrakło i tym razem przedstawi-
cieli UM, Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej i zaprzyjaźnionych stowarzyszeń. 
Spotkanie przebiegało w okresie wiel-

kanocnym, toteż uczestników ugosz-
czono tradycyjnym żurkiem z jajkiem, 
kiełbaską z chrzanem i smakowitym 
ciastem. Każdy też otrzymał prezent 
świąteczny.

Stukano się jajkami po polsku (walat-
ka) oraz rozbijano jajka o głowę po mek-
sykańsku („carcarones”). Przypadkowo 
lub nie wśród jajek gotowanych znalazły 
się jajka surowe. Było ciekawie.

Biesiadę uświetniła aukcja wyrobów 
koronkarskich: koszyków, jajek, za-
jączków wykonanych przez członków 
koła. Zorganizowanie spotkania by-
ło również symbolem pamięci i czci 
zmarłego papieża Jana Pawła II, który 
miłował i szanował drugiego człowieka 
niosąc radość i zadowolenie.

Organizatorzy dziękują wszystkim za 
uczestnictwo a sponsorom i tym ra-
zem za okazanie wielkiego serca.

Antoni Lipka

Tam jednak gdzie uporano się już 
z wymianą instalacji, miasto oraz ADM 
„Michałkowice” natychmiast przystępu-
ją do wymiany nawierzchni dróg i chod-
ników, które od lat czekały na swój re-
mont. Obecnie roboty prowadzone są 
przy ul. Przyjaźni 8, gdzie powstaje 
nowy parking i chodnik z kostki bru-
kowej.

Na te prace czekano bardzo dłu-
go, trudno nawet policzyć liczbę awa-
rii, jakie osiedlowa administracja mu-
siała usuwać w ostatnich latach. Do-
szło nawet do sytuacji, w której w fun-
duszu remontowym osiedla regularnie 
rezerwowano środki finansowe na ten 
cel. W sumie co roku usuwanie awarii 
kosztowało to osiedle około 15 tysię-
cy złotych. Pieniędzy, które mogły być 
przeznaczone na inne prace, np. re-
monty chodników. W międzyczasie nie 
było Zebrania Grupy Członkowskiej, 

gdzie spółdzielcy, często bardzo po-
denerwowani, nie składaliby wniosku 
o wymianę kanalizacji, a ilość posie-
dzeń RO „Michałkowice” w tej sprawie 
na pewno przybiera liczbę dwucyfro-
wą. Wysyłano monity, protesty, zapra-
szano kolejnych Prezydentów i urzęd-
ników na spotkania. I w końcu uda-
ło się. Siemianowicki magistrat i kato-
wickie wodociągi pozyskały niezbęd-
ne fundusze na wymianę sieci. Prace 
te objęły całą dzielnicę i rozpoczęły się 
od północnej strony dwa lata temu.

Po tym niemałym okresie oczeki-
wania kilka tygodni temu roboty do-
tarły do ul. Przyjaźni, a w drugiej ko-
lejności dojdą do ul. Kościelnej Są 
to strategiczne miejsca w tym rejo-
nie, gdyż odbierają ścieki z budyn-
ków przy ul. Pocztowej. Mieszkań-
cy okolicznych budynków są nara-
żeni na pewne niedogodności zwią-

zane z prowadzonymi na głębokości 
4 metrów wykopami. Zmechanizowa-
ny, ciężki sprzęt, aby położyć nowe ru-
ry, w niektórych miejscach pracuje tuż 
pod balkonami lokatorów. Starają się 
oni jednak podchodzić z dużym zrozu-
mieniem do wymiany sieci, gdyż nie-
sprawne odcinki kanalizacji wcześniej 
mocno dały im się we znaki. Zalewane 
piwnice i nieprzyjemny zapach wcale 
nie należały do rzadkości. Wszystko 
wskazuje jednak na to, że te utrudnie-
nia to już przeszłość, a remont obej-
muje nie tylko kanalizację, ale też wy-
mianę chodników i dróg. – Wszystkie 
prace biegną zgodnie z harmonogra-
mem, zakończenie tego etapu wymia-
ny kanalizacji przy ul. Przyjaźni i Ko-
ścielnej przewidujemy na 2009 rok. 
Tam gdzie wymieniono kanalizację, 
przystępujemy od razu do odtworze-
nia terenu. Cieszy nas, że Spółdziel-
nia również we własnym zakresie włą-
cza się w te prace – mówi Marian Sta-
naszek, naczelnik Wydziału Inwestycji 
UM w Siemianowicach Śl.  mig

Od kilku tygodni trwają prace związane z wymianą kanalizacji desz-
czowej i sanitarnej w rejonie ulicy Przyjaźni i Kościelnej. Prace 

te spowodowały rozkopanie tej części osiedla, co utrudnia mieszkańcom 
dojście do swoich budynków.

Walatka

Garaże  
plus parking
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muszą już nosić drabin, bo Firma ta 
umieściła skrzynki, z których bardzo ła-
two wyłamać okno i dostać się do środ-
ka. Mając przykre doświadczenie, za-
częłam starania o usunięcie tej skrzyn-
ki spod mojego okna, tym bardziej, że 
właśnie przez to okno próbowano wła-
mać się do mojego mieszkania.

Niestety, po wielokrotnym dzwonie-
niu do Firmy, umawianiu się, (nikt z tej 
Firmy nie miał zamiaru przybyć na 
spotkanie, mimo że pracownik poda-
wał termin spotkania) napisaniu notat-
ki z przedstawieniem 3 możliwości, tj. 
usunięcia skrzynki lub zabezpiecze-
nia okna przed próbą włamania, za-
proponowałam, że w przypadku nie-
wykonania jednej z dwóch możliwości, 
Firma będzie ponosiła wszelkie kon-
sekwencje wynikające z ewentualne-
go włamania przy użyciu ww. skrzynki 
rozdzielczej. Po upływie miesiąca za-
dzwoniłam do Firmy NGM, informując 
o tym, że w związku z brakiem infor-
macji, uważam pkt. 3 za obowiązują-
cy. Pan Prezes Zarządu NGM Dariusz 
Wanat napisał do mnie pismo, cytu-
ję: W odpowiedzi na Pani powtarzają-
ce się roszczenia dotyczące rzekomo, 
nielegalnego umieszczenia przez na-
szą Spółkę skrzynki sterowniczej pod 
oknem Pani mieszkania, wyjaśniamy, 
co następuje. Umiejscowienie przed-
miotowej skrzynki nastąpiło zgodnie 
z prawem, za wiedzą i zgodą upraw-
nionych w tym zakresie organów. Pa-
ni roszczenia zmuszeni jesteśmy za-
tem pozostawić bez rozpoznania ja-
ko zupełnie bezzasadne. Na margi-
nesie wskazujemy, iż Spółka nie bie-
rze i brać nie będzie odpowiedzialno-
ści za jakiekolwiek próby włamania do 
Pani lokalu – w przypadku zaś innej 
oceny przedmiotowego stanu rzeczy 
– swojego stanowiska jesteśmy w sta-
nie dochodzić przed sądem. Koniec 
cytatu. Pytam więc: Kto jest TYM OR-
GANEM, który pozwolił aby NGM bez-
karnie i bezprawnie umieściło skrzyn-
kę bez wcześniejszego powiadomienia 
mnie i zapytania, czy wyrażam zgo-
dę, aby moje bezpieczeństwo i moje-
go mieszkania zostało zagrożone? Kto 
w takim razie będzie odpowiadał za 
skutki bezmyślnego umieszczenia tej 
skrzynki? Mam nadzieję, że otrzymam 
odpowiedź od osób odpowiedzialnych 

za zaistniałą sytuację. Myślę, że czło-
nek Spółdzielni ma nie tylko obowiąz-
ki ale i prawa, które powinny być prze-
strzegane.  Lidia Puzio

ZARZĄD SSM: Niezwłocznie po 
otrzymaniu za pośrednictwem re-
dakcji informacji od Czytelnicz-
ki „MS” o zagrożeniu wynikającym 

z usytuowania skrzynki rozdziel-
czej, Zarząd SSM zorganizował spo-
tkanie z kierownictwem firmy odpo-
wiedzialnej za ten stan rzeczy. Pod-
czas rozmowy uzyskaliśmy zapew-
nienie, że skrzynka zostanie przesu-
nięta w inne miejsce niepowodujące 
takich niebezpieczeństw.

Mamy nadzieję, że firma NGM do-
trzyma zobowiązania bez koniecz-
ności używania dodatkowych argu-
mentów ze strony Spółdzielni.

Winda na Wróbla
Witam! W związku z tym, że od 

Mieszkańców naszego bloku wypły-
nęło już kilkanaście bądź nawet kilka-
dziesiąt zgłoszeń o tym, że winda za-
trzymuje się między piętrami lub jeź-
dzi sobie wedle własnego widzimi-
się: góra-dół i co chwila wysyłany jest 
mechanik, a winda następnego dnia 
znów wariuje, chciałbym zapytać, czy 
Spółdzielnia planuje wymianę feler-
nego dźwigu na nowy w najbliższym 
czasie? Nawiązując do odpowiedzi na 
mojego maila w styczniowym numerze 
(dotyczącego naprawy dróg i parkin-
gów w obrębie bloku Wróbla 3) chciał-
bym wyjaśnić, iż poddałem wątpliwości 
słuszność wymiany nawierzchni TYL-
KO na parkingu przed blokiem Wróbla 
6, a nie wszystkich prac związanych 
z naprawą zepsutych dróg (tj. Wróbla 
1-2 i Wróbla 5)! Chciałbym również za-
pytać, jak to możliwe, że odcinek dro-
gi przed Wróbla 1-2 i 5 należy do SSM, 
a odcinek Wróbla 3-4 już nie?

Pozdrawiam, Tomasz Wieczorek
ZARZĄD SSM: Analizując zgłosze-

nia o awariach zapisane zarówno 
w administracji osiedla, jak i przez 
pogotowie techniczne nie stwierdza-
my, aby wspomniana winda wykazy-
wała nadmierną awaryjność. Co naj-

dziwniejsze, i co podkreślamy, z uzy-
skanych informacji od właściciela 
firmy konserwującej dźwigi wynika, 
że bardzo często jest tak, iż udający 
się na miejsce zgłoszenia pracownik 
wraca i stwierdza, że zgłoszenie by-
ło fałszywe, bo winda jest w ruchu 
i kursuje zgodnie ze swoim przezna-
czeniem. Przyjmując Pana uwagi ad-
ministracja os. „Tuwima” zleci Urzę-
dowi Dozoru Technicznego przepro-
wadzenie nadzwyczajnego badania 
stanu technicznego windy.

Odpowiadając na pytanie o dro-
gi, wyjaśniamy, że odcinek drogi 
wzdłuż budynku przy ul. Hermana 
Wróbla 1 – 2 należy do Spółdzielni, 
gdyż ma charakter wyłącznie dro-
gi wewnętrznej. Natomiast odcinek 
drogi przy ul. H. Wróbla 3 – 4 prze-
kazano na majątek i do eksploatacji 
UM w Siemianowicach Śl., gdyż dro-
ga ta jest drogą publiczną ze wzglę-
du na dojazd do cmentarza.

Od redakcji: Opublikowany w „MS” 
1/2008 Pana e-mail o wątpliwościach 
co do remontu nawierzchni parkingu 
przy ul. Wróbla 6 spotkał się z zupeł-
nie odmiennym od Pana zdaniem i kry-
tyczną do Pana opinii odpowiedzią in-
nego mieszkańca tego rejonu – czytaj 
„MS” 2/2008 str. 22: Spółdzielni nale-
ży się… a co na to Urząd Miasta?

Pisząc o innych pracach drogowych 
w tym rejonie przypomniano jedynie, 
że takowe wykonano, bo pamięć bywa 
ulotna. Przy okazji informujemy, że do-
tychczas nie otrzymaliśmy żadnej od-
powiedzi z UM o planach remontowych 
w tym rejonie.

Niedokończone docieplenie
Witam. Jestem lokatorem w bloku 

przy ul. Wł. Jagiełły nr 11 D. Chciał-
bym poinformować Państwa o istnieją-
cej sytuacji w naszym bloku, który nie-
dawno został ocieplony. Jednak w bu-
dynku tym od strony dylatacji, przy pły-
cie balkonowej nie zostało wykonane 
ocieplenie węzła pionowego. W „nie-
dokończonym” ociepleniu również są 
dziury (zdjęcie w załączeniu), którymi 
wpływa woda i niszczy spoiny pomię-
dzy płytami. Dodatkowo w tym samym 
bloku, od strony wejścia do budynku, 
zostały zamontowane kratki wentyla-
cyjne poddasza, które z powodu nie-

ciąg dalszy ze str. 12

ciąg dalszy na str. 20

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

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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odpowiedniego montażu zostały „zde-
wastowane” przez ptaki. W następ-
stwie tego ptaki te wydziobują styro-
pian niszcząc ocieplenie budynku. 

W ubiegłym roku o ww. sytuacji zo-
stała poinformowana administracja 
naszego osiedla oraz firma „Nowak” 
(wykonawca ocieplenia) – niestety bez 
żadnej reakcji.

Proszę o interwencję w powyższych 
tematach oraz pisemną odpowiedź 
o podjętych działaniach.
Z poważaniem Mieszkaniec budynku

ul. Wł. Jagiełły nr 11 D
PS Proszę o utajnienie mojego imie-

nia, nazwiska oraz nr mieszkania – 
dane te są tylko do wiad. red.

ZARZĄD SSM: Słusznie Pan za-
uważył, że docieplenie bloku przy 
ul. Władysława Jagiełły 11 nie jest 
dokończone. By można było je za-
kończyć, należało ustawić dodat-
kowe rusztowanie – rurowe a nie 
platformę wiszącą – ze względu na 
ukształtowanie terenu.

Aktualnie prace te są na ukończe-
niu łącznie z zamontowaniem kratek 
uniemożliwiających niszczenie (wy-
dziobywanie) styropianu przez ptaki.

Staram się o zadłużone
mieszkanie

Witam! Przeczytałam w waszej 
kwietniowej gazecie o zadłużonych 
mieszkaniach. W gazecie jest informa-
cja, że zadłużonych lokali mieszkal-
nych jest 3164! Już od roku staram się 
o takie zadłużone mieszkanie, ale tyl-
ko na osiedlu „Centrum”. Mam miesz-
kanie z MPGKiM i szukam kogoś na 
zamianę, oczywiście mam możliwość 
spłaty zadłużenia do wys. 35 tys. zł. 
Byłam już kilka razy w Spółdzielni, ni-
by jakaś Pani (w dziale członkowskim) 
mnie wpisała do zeszytu, ale co z te-
go, jak w tym czasie była osoba za-
dłużona i nikt nas nie poinformował 
(a dowiedziałam się, że ta osoba nie 
była wcześniej w spółdzielni pytać). 
Uważam, że Spółdzielnia za bardzo 
nie przykłada się do tego, więc po co 
zapisywać i robić ludziom nadzieję?

Jeżeli mają coś Państwo zadłużone-
go na ulicy Gansińca – to bardzo pro-
szę o kontakt.

I. S. (Imię i nazwisko tylko znane dla 
redakcji).

ZARZĄD SSM: Informacja w kwiet-
niowej gazecie o 3164 zadłużonych 
osobach absolutnie nie jest jedno-

znaczna z postawieniem zajmowa-
nych przez nie lokali do dyspozy-
cji SSM w celu dokonania zamiany. 
Była to jedynie wzmianka w relacji 
z obrad Rady Nadzorczej SSM o od-
notowaniu z satysfakcją spadku ilo-

ści zadłużeń. Wzmianka ta była za-
warta w kompleksowej, kilkustro-
nicowej informacji o zadłużeniach 
przygotowanej dla RN SSM. Zdecy-
dowana większość tych zadłużeń to 
niewielkie niedopłaty na indywidu-
alnych kontach opłat czynszowych.

Oczywiście Spółdzielnia boryka 
się z problemem poważniejszych 
zadłużeń, ale musi zachować wszel-
kie prawne uwarunkowania w ce-
lu jego rozwiązania. Poważne zadłu-
żenia w stosunku, do których SSM 
wdrożyła postępowanie windykacyj-
ne, dotyczą jedynie kilkudziesięciu 
osób. Dlatego też możliwości doko-
nywania zamian są bardzo, ale to 
bardzo ograniczone.

Wpisanie Pani do zeszytu w Dziale 
Członkowskim jest jedną z form po-
mocy w uzyskaniu mieszkania spół-
dzielczego dla osoby niebędącej 
członkiem spółdzielni. Jest to jed-
nak przede wszystkim forma pomo-
cy dla spółdzielcy, który z różnych 
przyczyn wpadł w tarapaty finan-
sowe i nie stać go na utrzymanie 
mieszkania. W sytuacji, gdy w Dzia-
le Członkowskim pojawia się oso-
ba zadłużona i chętna do zamiany 
mieszkania na lokal poza zasobami 
SSM, Dział Członkowski udostępnia 
jej posiadane dane, aby umożliwić 
jej kontakt i wzajemne bezpośred-
nie dogadanie – uzgodnienie – wa-
runków zamiany.

Decyzje, z kim rozmawiać, nale-
żą wyłącznie do osoby zadłużonej. 
SSM nigdy nie była stroną w takim 
postępowaniu i oczekiwanie od nas 
informacji o zadłużonych lokalach 
z podaniem danych mieszkańca 
i adresem jest nieporozumieniem.

Strefa zamieszkania
Na ul. Grunwaldzkiej znienacka, bez 

żadnych konsultacji z mieszkańcami, 
doszło do likwidacji strefy zamieszka-
nia. Poprzednio, mimo ograniczenia 
kodeksowego do 20 km/h, kierowcy 

jeździli 60-80 km/h, lekceważąc abso-
lutne pierwszeństwo pieszych! To te-
raz mają 60 km/h i będą jeździć 100-
-120 km/h! Będzie trwało rozjeżdża-
nie nas i naszych dzieci! Poprzednio 
był znak zakaz wjazdu powyżej 2,5 to-
ny, teraz jest zakaz powyżej 3,5 tony. 
Jest ten zakaz nagminnie łamany – 
jeżdżą tam TIRY 40-to tonowe! Policja 
nic w tej sprawie nie robi! Organizacja, 
która nie jest w stanie wyegzekwować 
tak oczywistych naruszeń prawa dro-
gowego powinna przestać istnieć.

Skrzyżowanie ul. Wł. Łokietka i Grun-
waldzkiej jest niemal codziennie za-
stawiane samochodami z budowy. Po-
licja daje upomnienia kierowcom, któ-
rzy zarabiają 3000- 5000 zł natomiast 
Straż Miejska łapie kierowcę, który 
z braku miejsca parkuje na zdewasto-
wanym trawniku. Pierwsze słyszę, że-
by pomimo obecności progów spowal-
niających na jezdni likwidować stre-
fę zamieszkania! Prawo powinno obo-
wiązywać wszystkich, również tych 
kierowców z budowy.

Prosimy o interwencję w tej sprawie
Aneta i Jacek

ZARZĄD SSM: Ulica Grunwaldzka 
jest drogą miejską i do obowiązków 
miasta należy dbałość o jej stan, jak 
i o oznakowanie. Z informacji, jaką 
uzyskaliśmy, wynika, że nikt celo-
wo nie likwidował znaku: Strefa za-
mieszkania. Znak został zniszczo-
ny, zdewastowany – mówiono też 
– zmieciony przez samochód. Wy-
rażamy nadzieję, że służby Urzę-
du Miasta odpowiedzialne za dro-
gi błyskawicznie zareagują na Pań-
stwa uwagi, które wsparła admini-
stracja osiedla odpowiednią infor-
macją o braku znaku. Pozostałe po-
ruszone kwestie pozostawiamy do 
rozważenia instytucjom, do których 
są adresowane.

Jakie mam szanse na...
spółdzielcze mieszkanie?

Od kilku lat mieszkam na Śląsku, 
pracuję w Siemianowicach Śląskich. 
Bardzo lubię to miasto, wiążę z nim 
swoją przyszłość. Jednak problemem 
okazuje się brak swojego kąta, od lat 
mieszkam w wynajmowanych miesz-
kaniach. Czy jest możliwość wstąpie-
nia do spółdzielni mieszkaniowej (na 
jakich zasadach) i dostania szansy 
otrzymania mieszkania spółdzielcze-
go? Jestem osobą pracującą, więc re-

ciąg dalszy na str. 22

ciąg dalszy ze str. 20

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW
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gularne uiszczanie opłat nie jest dla 
mnie problemem. Pozdrawiam

- J. W. (imię i nazwisko
tylko do wiadomości redakcji)

ZARZĄD SSM: Obowiązująca od 
31 lipca ub.r. znowelizowana ustawa 
o spółdzielniach mieszkaniowych 

w praktyce zmusza Zarządy spół-
dzielni do organizowania w każdym 
przypadku przetargu na każde odzy-
skane mieszkanie. Jeżeli zatem jest 
Pani zainteresowana kupnem miesz-
kania w naszej Spółdzielni to pro-
simy o bieżące śledzenie informa-
cji o organizowanych przetargach, 
które zamieszczamy na tablicy ogło-
szeń w siedzibie Zarządu, w „MS” 
i na stronie internetowej Spółdzielni. 

Racje i emocje
Zwracam się z pytaniem do Zarzą-

du SSM: jak to się dzieje, że podej-
mujecie Państwo bardzo ważne decy-
zje bez konsultacji i nie licząc się zu-
pełnie z opinią spółdzielców. Tak wła-
śnie po raz kolejny zostali potrakto-
wani mieszkańcy z ul. H. Wróbla, któ-
rym tym razem Spółdzielnia postano-
wiła zrobić „prezent”, budując w sa-
mym środku osiedla 4 budynki pięcio-
kondygnacyjne wraz z garażami i par-
kingami tuż pod blokami nr 1, 6, 7 i 9. 
Zarząd SSM motywuje swoją decyzję 
„poprawą estetyki osiedla” i tłumaczy, 
że zaopiniowała to pozytywnie RO im. 
J. Tuwima. A ja pytam, kto tę decyzję 
konsultował z nami, mieszkańcami po-
wyższych bloków, w których ta decyzja 
uderza najbardziej. Dowiedzieliśmy się 
o tej decyzji pocztą pantoflową, bo nikt 
z Rady Osiedla nie poinformował nas 
o takich planach.

Myślę, że na naszym osiedlu es-
tetycznie jest teraz, gdy z okien na-
szych domów widzimy zieleń, boiska 
dla dzieci, ścieżki dla matek z wózka-
mi i spacerujących seniorów. Po „po-
prawie estetyki” naszego osiedla, któ-
rą planuje Zarząd SSM, będziemy mie-
li – od strony ulicy hałas od godz. 600 
rano związany z transportem towarów 
do sklepów, próby uruchamiania sa-

mochodów od godz. 500 rano. Z kolei 
od strony balkonów mamy hałas nie 
do zniesienia dochodzący z placu za-
baw dla dzieci, który został zlokalizo-
wany pod oknami budynków nr 7 i 8. 
A teraz dodatkowo czeka nas podzi-
wianie ściany nowych wysokich pię-
ciokondygnacyjnych bloków, które za-
słonią nam zupełnie widok z okien bal-
konowych. Plan inwestycyjny pokazu-
je, że budynek przy ul. Wróbla 9c bę-
dzie dosłownie sąsiadował ze ścianą 
wschodnią nowego domu, z balkonów 
będzie widoczna jedynie lita ściana te-
go obiektu.

Pozostali mieszkańcy, którym nowe 
bloki nie zasłonią zupełnie widoku, bę-
dą z balkonu patrzeć na drogi dojazdo-
we do nowych domów oraz na parkin-
gi i garaże, które powstaną pod naszy-
mi balkonami. Myślę, że jestem wyra-
zicielką woli mieszkańców z ul. H. Wró-
bla pisząc, że nie godzimy się na in-
westycję powodującą maksymalne za-
gęszczenie terenu, utrudniającą nor-
malne codzienne życie i wypoczynek 
po pracy, do którego mamy wszyscy 
prawo. Aktualnie trwa akcja zbierania 
podpisów mieszkańców, którzy zdecy-
dowanie nie wyrażają zgody na ww. in-
westycję. Jesteśmy zdesperowani i bę-
dziemy protestować do skutku, łącznie 
z blokadą terenu przeznaczoną pod 
zabudowę na naszym osiedlu.

J. S. (imię i nazwisko do wiad. red.)
Witam.

W nawiązaniu do wypowiedzi Zarzą-
du SSM z nr. 4 „Mojej Spółdzielni” (175/
2008), zwracam się z prośbą o wy-
jaśnienie, ponieważ podane informa-
cje w gazetce, nie odpowiadają infor-
macji, jakich udzielił mi Dział Inwesty-
cji oraz Członkowski SSM. W gazetce 
napisano, że w rejonie ul. Wróbla bę-
dą prawdopodobnie budowane budyn-
ki w przyszłym roku, natomiast infor-
macji, jakich udzieliły ww. Działy SSM, 
to terminy rozpoczęcia prac budowla-
nych jeszcze w tym roku! W związku 
z powyższym oraz b. dużym zaintere-
sowaniem (cyt.: wypowiedzi pracow-
nika SSM: „lista chętnych przekracza 
ilość mieszkań”) zadaję jedno konkret-
ne pytanie do Zarządu SSM: Czy ktoś 
pytał obecnych mieszkańców ul. Wró-
bla, spod budynków 1, 7, 8, 9 o jakie-
kolwiek zdanie, jako nazwijmy do sta-
łych płatników SSM??? Proponuję, aby 

SSM na łamach gazetki uchyliła rąbka 
tajemnicy w temacie planowanej bu-
dowy domów mieszkalnych w przed-
miotowej lokalizacji. Do tej pory brak 
było jakichkolwiek informacji ze stro-
ny Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej o planach budowy i pewnie 
nieliczni mieszkańcy z ul. Wróbla wie-

dzą, że przed ich oknami wybudowane 
zostaną dwa duże budynki. Informu-
ję wszystkich mieszkańców z ww. nu-
merów ul. Wróbla, aby pofatygowali się 
do Działu Inwestycji SSM i zobaczy-
li sobie konkretne plany, pewnie nieje-
den z Was omdleje. Budynki (i tu pro-
szę SSM o sprostowanie, jeśli tak nie 
jest) mają stanąć: pierwszy dwuklatko-
wy pomiędzy przedszkolem i placem 
zabaw!, a drugi też dwuklatkowy na 
obecnym boisku (pomiędzy Wróbla 1 
a 9) – informacje pochodzą wprost 
z Działu Inwestycji SSM. Proszę o wy-
drukowanie niniejszego listu i nieskry-
wanie niczego przed lokatorami. Po-
nadto, proszę jeszcze raz o przemy-
ślenie lokalizacji, A MOŻE REFEREN-
DUM WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WW. 
LOKALIZACJI!!!

 Pozdrawiam
Mieszkaniec ul. Wróbla to...@poczta
ZARZĄD SSM: Jednym z podsta-

wowych obowiązków każdej spół-
dzielni mieszkaniowej jest zaspoka-
janie potrzeb mieszkaniowych swo-
ich członków. Wynika on zarówno 
z ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych oraz ze Statutu SSM.

Pomimo występujących wielu 
trudności Zarząd Spółdzielni sys-
tematycznie stara się wywiązywać 
z tego obowiązku, o czym świad-
czą inwestycje mieszkaniowe reali-
zowane na osiedlu „Węzłowiec”. Ze 
względu na brak terenów przygoto-
wanych pod budownictwo miesz-
kaniowe, które byłyby we władaniu 
Spółdzielni, Zarząd przygotował no-
wą koncepcję realizacji tego typu 
inwestycji dla 60 mieszkań. Zespół 
mieszkaniowy usytuowany został 
na terenie od dawna planowanym 
pod zabudowę, tj. pomiędzy budyn-

ciąg dalszy ze str. 20

ciąg dalszy na str. 24

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

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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kami przy ul. Hermana Wróbla. I nie 
jest to żadna nowość.

Przygotowana aktualnie koncepcja 
zakłada realizację CZTERECH JEDNO-
KLATKOWYCH budynków w techno-
logii zbliżonej do domów oddawanych 
ostatnio na osiedlu „Węzłowiec”.

Naszym zdaniem, wpłynie to na 
zmianę i uatrakcyjnienie architek-
tury monotonnych budynków zre-
alizowanych z wielkiej płyty. Opra-
cowany projekt jest zgodny ze 
wszystkimi przepisami i wymoga-
mi prawa budowlanego oraz z miej-
scowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, co powoduje, że 
nie wymaga on szerszej konsultacji 
z mieszkańcami.

Zgodnie z przyjętą koncepcją bu-
dowy, nowe domy powstaną przy za-
chowaniu wymaganej prawem odle-
głości od istniejących budynków i na 
pewno nie wpłyną negatywnie na do-
stęp światła do mieszkań, jak i nie 
zasłonią cytujemy: „zupełnie wido-
ku z okien balkonowych”. Sąsiadują-

ca ściana z blokiem przy ul. Herma-
na Wróbla 9 nie będzie monotonnym 
elementem, gdyż przewiduje się tam 
okna celem naświetlenia mieszkań 
od zachodniej strony. Projekt kon-
cepcyjny zagospodarowania tego te-

renu konsultowany był z przedstawi-
cielami mieszkańców – Radą Osie-
dla i ze względu na potrzeby miesz-
kaniowe uzyskał pozytywną opinię. 
Rozumiemy obawy zamieszkujących 
tam mieszkańców, niemniej sądzi-
my, że planowana inwestycja w żad-
nym stopniu nie pogorszy komfortu 
zamieszkania w tym rejonie. Należy 
ponadto zrozumieć potrzeby osób – 
Członków oczekujących wiele lat na 
mieszkanie i próby udzielenia im tej 
pomocy podejmowane przez Zarząd 
Spółdzielni. O tym, jak bardzo po-
trzebne są mieszkania, świadczy ko-
respondencja docierająca do Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
m.in. za pośrednictwem „MS” – czy-
taj wyżej.

ciąg dalszy ze str. 22

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW



25

Wiosenne potrawy
Kalafior z groszkiem
w sosie koperkowym

25-30 dag ryżu, 2 łyżki margaryny, 
sól, 5 dag żółtego sera (ementaler lub 
gouda), 1 kg kalafiorów, 40 dag zielo-

nego groszku, 1 łyżeczka masła, sól, 
cukier; sos koperkowy: 2 łyżki sieka-
nego koperku, 2 łyżki mąki, 1 1/2 łyżki 
masła, 1/2 szklanki wywaru z kalafiora, 
sól, 1/2 szklanki śmietany.

Ryż odmierzyć szklanką, przebrać, 
opłukać na sicie zimną wodą i zalać 
dwukrotnie większą ilością wrzącej wo-
dy niż wynosiła objętość. Dodać mar-
garynę, sól, lekko zamieszać i goto-
wać na niewielkim płomieniu. Gdy wo-
da wsiąknie w ryż, dogotować w „kocy-
ku” lub w piekarniku.

Kalafior oczyścić, umyć, ugotować 
w dużej ilości wody z dodatkiem mle-
ka, soli i cukru. Zielony groszek opłu-
kać i ugotować w małej ilości wody 
z dodatkiem cukru i masła (woda po-
winna całkowicie wyparować). Pod ko-
niec gotowania groszek posolić. Przy-
gotować sos: mąkę rozprowadzić zim-
nym wywarem z kalafiora i zagotować. 
Koperek opłukać, osączyć, drobno po-
kroić. Połowę kopru zasmażyć z ma-
słem, wlać do wywaru, dodać pozosta-
ły koper, osolić i wymieszać ze śmieta-
ną. Ugotowany ryż wymieszać z utar-
tym serem, wyłożyć na półmisek, na ry-
żu ułożyć kalafiory, otoczyć groszkiem. 
Całość polać sosem koperkowym.
Sałatka z młodych warzyw

Po 20 dag marchwi, ziemniaków, nie-
duży seler, szklanka zielonego grosz-
ku, pół kalafiora średniej wielkości, 
2 cebule, 2 ząbki czosnku, 2 jabłka, 
4 łyżki posiekanej natki pietruszki, pół-
torej szklanki jogurtu, łyżka musztardy 
kremskiej, cukier, sól.

Ziemniaki, marchew i seler obrać, 
opłukać, ugotować i dowolnie pokro-
ić. W osobnych naczyniach ugotować 
groszek i podzielony na różyczki ka-
lafior (wszystkie warzywa wkładać do 
osolonego wrzątku). Warzywa powin-
ny być miękkie, ale jędrne.

Obrane surowe cebule i jabłka po-
kroić w drobną kostkę, połączyć z jo-
gurtem i doprawić do smaku musztar-
dą, cukrem, solą i pieprzem.

Wszystkie składniki połączyć, po-
lać sosem, wymieszać i posypać na-
tką pietruszki.

Życzymy Smacznego

Nie za bardzo. 
Dom traktujesz 
głównie, jako miej-
sce wypoczynku, 

ale gdy długo w nim przebywasz, nu-
dzisz się. Lubisz wesołe towarzystwo. 
Dobrze czujesz się w męskim gronie. 
Jeśli partnerka ma usposobienie ro-
dzinne, dochodzi do spięć.

Pan Byk jest naj-
bardziej rodzinny ze 
wszystkich znaków 
Zodiaku. Lubi swój 

dom i najlepiej się czuje w rodzinnym 
gronie. Niestety, rzadko potrafi zacie-
kawić swoją rodzinę. Jeśli posiada 
te umiejętności jego żona, wszystko 
układa się pomyślnie.

Jak to zwykle by-
wa z Bliźniętami 
trudno tu o jedno-
znaczną opinię. By-

wają dni, kiedy Bliźnięta najlepiej czu-
ją się w domu w gronie najbliższych, 
ale nie trwa to zbyt długo i zazwyczaj 
potem szukają okazji do atrakcyjnego 
spędzenia czasu poza domem.

Pan Rak bardzo 
dobrze czuje się 
w domowych piele-
szach. Niestety, wie-

lu korzyści nie ma z tego jego rodzi-
na, bowiem po przyjściu z pracy lubi 
przebywać w samotności i wtedy naj-
lepiej odpoczywa. Głośne zachowanie 
rodziny po prostu go męczy.

Pan Lew jest pod 
tym względem trochę 
podobny do Barana. 
Lubi swój dom, ko-

cha rodzinę, ale jest bardzo towarzy-
ski i wiele czasu poświęca obcym lu-
dziom, z którymi lubi przebywać. Jest 
zadowolony, jeśli małżonka pozwala 
mu często zapraszać gości.

Ludzie, którzy uro-
dzili się pod znakiem 
Panny nie tylko lubią 
swój dom i chętnie 

w nim przebywają, ale również dbają, 
aby był ładnie urządzony i zadbany. 
Panie wolą nie pracować, tylko zajmo-
wać się domem i rodziną.

Trzeba przyznać, 
że Waga potrafi za-
chować właściwe 
proporcje. Organizuje 

dom, by wszyscy domownicy i goście 
czuli się w nim dobrze. Jednak nie pre-
feruje przepychu ani zbędnych ozdób. 
Dom traktuje jak konieczną przystań.

Pan Skorpion bar-
dzo ceni sobie rodzi-
nę i w ogóle życie do-
mowe, bowiem tutaj 

upatruje spokoju i bezpieczeństwa, 
których brak mu w działalności zawo-
dowej. Biada jednak, jeśli to poczucie 
utraci, np. podejrzewa żonę o zdradę.

Dla Strzelca dom 
rodzinny, żona i dzie-
ci są bardzo waż-
ne i nie szczędzi sta-
rań, aby u niego było 

wszystko jak należy, ale naprawdę do-
brze czuje się w dalekich, ciekawych 
podróżach, bez których nie wyobraża 
sobie życia.

Koziorożce są ra-
czej domatorami 
i ludźmi rodzinnymi, 
ale ich upór i cza-

sem zaborczość męczą trochę do-
mowników. Zwłaszcza to, że zawsze 
muszą mieć rację i z żelazną konse-
kwencją realizują swoje plany.

Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Ryb, 
dobrze czujesz się 
w swoim domu i do-

mownicy dobrze czują się z Tobą. 
Żona, gdy wracasz z pracy, wita Cię 
uśmiechem, a dzieci głośno cieszą 
się, że tatuś już jest w domu.

Pan Wodnik dom 
i rodzinę traktuje jako 
elementy wypoczyn-
ku. Wypoczynku mi-

łego, ale jego główne zainteresowania 
są poza domem w miejscu pracy. Po-
nieważ jest to często praca naukowa 
lub artystyczna, w domu bywa rzadko. 

Czy jesteś 
rodzinny?
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Flamaster; 8. Miejsce 

pracy dające stały dochód; 9. Nieczy-
sta sprawa; 10. Państwo mające iden-
tyczną flagę, co Siemianowice; 11. Głę-
boka, błotnista kałuża; 12. Narzutka 
futrzana; 13. Drobiazg; 14. Kumpel; 
16. Ma symbol At; 19. Kończyna gór-
na; 20. Złoty w herbie Siemianowic; 
21. Duży pokój; 22. Kończyny dol-
ne; 23. Napisana głoska; 28. Stoi na 
straży; 31. Cynaderki; 32. Gładka po-
włoka z zastygłego płynu; 33. Pocisk 
małego kalibru; 34. Wiedzie do kłęb-
ka; 35. Zamieszki uliczne; 36. Narzę-
dzie do spulchniania gleby; 37. Suk-
nia w gwarze śląskiej.

PIONOWO: 1. Bierwiono; 2. Zakręt 
rzeki; 3. Egzotyczna świątynia bud-
dyjska; 4. Przed niedzielą; 5. Pionowy 
rowek na kolumnie. 6. Dużo więcej jak 
naprawa; 7. Koń niejednolitej maści; 
14. Po śląsku: karuzela; 15. Magma 
zastygła w głębi ziemi; 17. Jednostka 
miary czasu, 1/60 minuty; 18. Zespół 
maszynowy; 24. Rezultat dzielenia; 
25. Swoje przepracował; 26. Owoc 
południowy; 27. W zeszycie do mate-
matyki; 28. Ksiądz będący pomocni-
kiem proboszcza; 29. Ciasto zwinię-
te w rulon; 30. Znawca budowy ciała 
ludzkiego.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 15 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesyłać 
do 19. maja 2008 r. – na adres SSM, 

ul. Bohaterów Westerplatte 20 z do-
piskiem Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – Krzyżówka nr 5/2008.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 4/2008 z hasłem – Co Dom to inny 
kram, otrzymują: I nagroda – Grze-
gorz KOPYCIOK, zam. ul. Władysła-
wa Jagiełły 35 A; II nagroda – Seba-
stian PELKA, zam. Al. Młodych 15; 
III nagroda – Krystyna BEDNAREK, 

zam. ul. Waleriana Wróblewskiego 59.
Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-

my (z dowodem osobistym) do działu 
GZM po odbiór nagród. Nagrodę głów-
ną, kolację dla 2 osób – ufundowa-
ła Restauracja „TELE CATERING”, 
ul. Karola Świerczewskiego 31. Fun-
datorem pozostałych nagród jest Sie-
mianowicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa.

Rozmawiają małżonkowie. 
 - Kupisz mi nowe futro? – pyta żona.
 - Dlaczego... Przecież to stare wy-

gląda jeszcze bardzo dobrze... 
- No, ale widzisz, sam powiedziałeś, 

że jest stare...
  

Na łożu śmierci leży leciwy już męż-
czyzna i co chwilę wzdycha: Po co ja 
to zrobiłem, ach, po co mi to było. 

Rodzina skupiona wokół niego pyta:  
ale o co chodzi?

- Po co ja się ożeniłem?
- Tato, dziadku jak tak możesz mó-

wić. Przecież masz nas wokół, życzli-
wych ci i kochających cię. Życie ci do-
starczyło mnóstwo radości. Stworzy-
łeś potężną firmę, wiodło ci się dobrze. 
Dlaczego więc tak mówisz?

- Bo ja bardzo nie chciałem się że-
nić... Wszyscy mi jednak mówili, bym 
się ożenił, gdyż jak się zestarzeję i bę-
dę u kresu swych dni, to nie będzie mi 
kto miał podać szklanki wody.

Konsternacja - ale my jesteśmy...!!!
- No tak, ale mnie się wcale pić nie 

chce.

  
Spotykają się dwie przyjaciółki: 
 - Słyszałam moja droga, że chcesz 

wrócić do Jurka? A przecież w ze-
szłym roku go porzuciłaś... 

 - Tak, to prawda, ale diabli mnie bio-
rą, gdy sobie pomyślę, że on żyje teraz 
spokojnie z inną kobietą...

  
Dwoje dzieciaków przechwala się, co 

to nie potrafią zrobić. W końcu jeden 
podenerwowany opowieściami drugie-
go mówi:

- Jeżeli umiesz wszystko... to trzaśnij 
drzwiami obrotowymi!!!
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Przypominamy, że na adres: gzm@ssm.z.pl
można nadsyłać pocztą elektroniczną BEZPOŚREDNIE UWAGI, PROBLEMY

dotyczące działu GZM

Najlepiej kupić tzw. uniwersalną, gdyż 
nadaje się do wszystkich kwiatów na 
balkonie. Mieszanka ta zawiera jednak 
zbyt dużo torfu i może szybko wysychać 
podczas upalnej pogody. Dlatego lepiej 
by było, gdybyśmy dodali do niej glinia-
stej ziemi przywiezionej np. z pola. Dzię-

ki temu takie podłoże dłużej trzyma wil-
goć i nie będziemy musieli zbyt często 
podlewać roślin. Jeśli natomiast nie ma-
my czasu na wymianę ziemi w skrzyn-
kach, pamiętajmy, by starą glebę do-
brze użyźnić, dodając do niej nawóz.

Do tak przygotowanych skrzynek 
można już „zaprosić” swoje ulubio-
ne kwiaty. Co roku pojawiają się nowe 
rośliny. Są też odmiany, które od lat 
cieszą się dużą popularnością. Wiele 
wskazuje na to, że hitem tegoroczne-
go lata może zostać pelargonia „Ber-
nardo”, która zakwita już wczesną 
wiosną, a jej pełne, czerwono-malino-
we kwiaty przypominające róże od ra-
zu przyciągają wzrok. Miłośników be-
gonii z pewnością zainteresuje ich no-
wa odmiana „Elserta” o dużych, zwi-
sających pomarańczowych kwiatach. 
Nie wymaga nazbyt troskliwej pielę-
gnacji i wystarczy jej półcień. Wybór 
w ozdobnych roślinach jest spory. Od 
naszej fantazji i zasobności portfela za-

leży zatem, czym ukwiecimy balkon.
Wyjątkowo atrakcyjnie tej wiosny wy-
gląda, pielęgnowany już od kilkunastu 
lat, ogródek przydomowy pana Józe-
fa Grabowskiego z ul. Pocztowej 13 
w Michałkowicach.

Pan Józef zasadził tam ponad set-
kę tulipanów, które obecnie pięknie 
kwitną.

- Ogródek założyłem blisko 15 lat 
temu, gdy przeszedłem na emerytu-
rę. Jest to mój sposób na spędzanie 
wolnego czasu w ciepłe dni. Co ro-
ku staram się zasadzać nowe krzewy 
i drzewka, a pomaga mi w tym pan Je-
rzy Szyga sąsiad z bloku obok. Nie-
stety, część tych drzewek została skra-
dziona przez nieznanych sprawców – 
mówi Józef Grabowski.

Również od dobrych kilku lat swój 
ogródek, a raczej kilka już klom-
bów, pielęgnuje pani Adelajda Mo-
ścińska z ul. Kolejowej 6, os. „Cen-
trum”. Tam zaczęło się od niewielkie-
go kręgu a z biegiem czasu pojawiły 
się kolejne elementy i początkowy nie-
wielki skalniaczek rozrósł się znacz-
nie. W ogródku p. Mościńskiej, poza 
kręgami i łezkami wypełnionymi kwia-
tami oraz iglakami, znalazł miejsce mi-

nizamek z drogą wiodąca na szczyt.
Gdy patrzy się z góry – mówi p. Ade-

lajda – to widać każde odstępstwo od 
kształtu. Nie raz, to co już zrobiłam po-
prawiałam, bo zamierzona i wytyczo-
na patykiem figura była krzywa i sie-

dząc na balkonie wyłapywałam wszel-
kie psujące kompozycję drobiazgi.

A całość z lotu ptaka wygląda au-
tentycznie ciekawie i imponująco i po-
dziwiać należy zarówno zamysł, jak 
i ogrom włożonej pracy, bo założyć to 
jedno... później zaś trzeba tylko... pie-
lęgnować, pielęgnować i pielęgnować.

Życzymy naszym pasjonatom wy-
trwałości w uprawianiu swojego skraw-
ka ziemi, bo każdy taki przeobrażo-
ny kawałek terenu i zagospodarowany 
balkon nie tylko cieszy oczy przechod-
niów i właściciela, ale też świadczy, że 
pojęcie dom wychodzi poza obręb wła-
snych czterech ścian.

Przypominamy, że nieustannie 
czekamy na Państwa informacje 
o ogródkach przydomowych i ład-
nych balkonach. Będziemy je sys-
tematycznie prezentować na łamach 
„MS”. Prosimy o informację telefo-
niczną, listowną lub poprzez pocztę 
elektroniczną. migs

ciąg dalszy ze str. 28 Pięknych kwiatów…

Józef Grabowski  
– w swoim ogródku.

Adelajda Mościńska 
i jej skalniaki.
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Niedawno ogłosiliśmy rozpo-
częcie 15 edycji Zielonego 

Konkursu, w którym z roku na rok 
uczestniczy coraz większa rzesza 
mieszkańców. Jego dewizą jest pro-
pagowanie idei ukwieconych balko-
nów oraz zakładania i pielęgnowa-
nia ogródków przydomowych. Ich 
kolorowy wystrój zmienia oblicza 
naszych osiedli i bezpośredniego 
otoczenia, w którym mieszkamy. 
Na zwycięzców czekają atrakcyjne 
nagrody. Jakie? Napiszemy w kolej-
nych numerach.

Korzyść z ukwieconych balko-
nów i ogródków przydomowych ma-
my wszyscy. Ich właściciele odczu-
wają sporą ulgę, gdy podczas let-
nich upałów mogą odpocząć w towa-
rzystwie ozdobnych roślin. Natomiast 
reszta mieszkańców, podziwiając pięk-
ne kwiaty, może choćby na chwilę za-
pomnieć o „urokach” życia w mieście. 
Każdy balkon i ogródek przydomowy 
jest więc pewnego rodzaju wizytówką 
osiedla i jego mieszkańców. Kwiaty bo-
wiem mówią wiele pozytywnego o ich 
właścicielach. Z satysfakcją przychodzi 

podkreślić, że ta wyjątkowo pożytecz-
na pasja ogarnęła sporo zamieszka-
łych i mamy w naszej Spółdzielni coraz 
więcej budynków, których szczególnie 
południowa strona wygląda... jak jedna 
wielka ściana kwiatów.

Gdy tylko pozwoli na to pogoda, war-
to czym prędzej rozpocząć prace na 
balkonie. Zacznijmy od wyrzucenia ze-
schniętych zeszłorocznych roślin i zdję-
cia okrycia z tych, które przetrwały zimę 
i wiosenny chłód. To również idealna 
pora na wymianę ziemi w skrzynkach. 

Pięknych kwiatów nigdy za wiele

ciąg dalszy na str. 27


