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10 kwietnia rano – Polska  
 zamarła. Samolot prezy-

dencki runął na ziemię podczas 
podchodzenia do lądo-
wania. Pierwszą lakonicz-
ną informację o katastrofie 
tuż po 9. przyjęto z niedo-
wierzeniem. Kolejne minu-
ty potwierdzające tragiczną 
wiadomość dostarczały co-
raz bardziej dramatycznych 
relacji i obrazów z miejsca 
katastrofy i pozbawiały ja-
kichkolwiek złudzeń: samo-
lot Prezydenta Rzeczpo-
spolitej rozbił się pod Smo-
leńskiem w drodze na uro-
czystości rocznicowe w Ka-
tyniu.

W wypadku zginęli: prezydent RP 
Lech Kaczyński i jego małżonka 
– Maria, ostatni prezydent RP na 
uchodźctwie – Ryszard Kaczorow-

ski, prezydenccy ministrowie, sena-
torowie, posłowie, najwyżsi rangą do-
wódcy wojskowi, duchowni, a także 

rodziny ofiar katyńskich oraz zało-
ga samolotu i ochrona. W sumie 96 
osób. Kilka godzin później ogło-
szono żałobę narodową.

Następnego dnia, punktualnie 
o 1200, w całym kraju zawyły syreny, 
a pamięć ofiar uczczono dwiema mi-

nutami ciszy. Przez tydzień 
od feralnej soboty Polska 
pokryta była biało-czerwo-
nymi flagami przepasanymi 
kirem i zadumana nad nie-
szczęściem rodzin.

Katastrofa zjednoczyła lu-
dzi. Pokazała, że w obliczu 
największych tragedii po-
trafimy być solidarni i pełni 
szczerego współczucia. Na 
placu przed Urzędem Mia-
sta przez kilka dni można 
było zapalać znicze i skła-
dać kwiaty ku czci ofiar. Zni-
czy nie brakowało również 

przy kaplicach i krzyżach obok ko-
ściołów. Co chwila ktoś pojawiał się, 
by je zaświecić, mimo nierzadko pa-
dającego rzęsistego deszczu.        rg

C z e ś ć  I c h  P a m i ę c i !

foto: Rafał Grzywocz
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Mirosława Hora, biegła księgowa,
rozpoczynając omawianie wyników 

badania zauważyła, że badanie jest ob-
ligatoryjne dla każdej Spółdzielni. Oce-
niając wyniki finansowe Spółdzielni pod-
kreśliła, że nie ma zagrożeń dla jej funk-
cjonowania, że Spółdzielnia, jej 
członkowie i władze mogą spo-
kojnie patrzeć w przyszłość. 
Kondycja finansowa SSM jest 
dobra, chociaż zmniejszyła się 
suma bilansowa, co jest wy-
nikiem wyksięgowywania wy-
odrębnianych mieszkań. Opi-
nię biegłej czytaj obok. Usta-
wa nakazuje wykazywanie zy-
sków i SSM uzyskała zysk net-
to w wysokości 930 502,09 zł, 
Warto podkreślić, mówiła, że 
SSM prowadzi inwestycje – ta-
kich zaś spółdzielni jest nie-
wiele. Biegła zaznaczyła, że 
w SSM wskaźnik zadłużenia 
jest niewielki, co jest zasługą 
aktywnego działania Spółdziel-
ni i prowadzenia częstych roz-
mów dyscyplinujących na eta-
pie, gdy pojawiają się pierwsze 
symptomy wskazujące na dal-
sze niepłacenie. W jej ocenie 
uzyskany wynik plasuje Spół-
dzielnię bardzo wysoko wśród innych. 
Jak w każdej spółdzielni, tak i u Was, 
problemem są dłużnicy z zaległościami 
wielomiesięcznymi, bo te kwoty rzutu-
ją na wskaźniki. Mimo to wynik jest bar-
dzo dobry. Na koniec swego wystąpie-
nia z uznaniem mówiła kadrze finanso-
wo-księgowej i podziękowała jej za zna-
czący wkład w sprawne i bezproblemo-
we przygotowanie bilansu, jak i prowa-
dzenia całej dokumentacji.

Wiesław Jaźwiec – przewodniczący 
RN, podziękował biegłej rewident za 
rzetelne badanie bilansu i przekazane 
pozytywne oceny oraz uwagi. 

Lustracja
to obowiązkowe badanie spółdziel-

ni w oparciu o przygotowaną instrukcję. 
Ponieważ SSM buduje to podlega ta-
kiemu badaniu co roku – tak stanowią 
przepisy. Podczas badania uprawnio-

ny lustrator Regionalnego Związku Re-
wizyjnego Spółdzielczości Mieszkanio-
wej w Katowicach – SSM w tym Związ-
ku jest zrzeszona – weryfikuje dokład-
nie dokumentację. Całość badania uję-
ta jest w protokole polustracyjnym, który 
w przypadku SSM liczy dziesiątki stron. 
Zainteresowanych przeglądnięciem do-
kumentu zawierającego szczegółowe 
sprawozdanie i najeżonego tabelkami 
i cyframi informujemy, że jest do wglądu 
w dziale organizacji Spółdzielni.

Marek Grabowski, lustrator Regio-
nalnego Związku Rewizyjnego Spół-
dzielczości Mieszkaniowej w Katowi-
cach także w superlatywach wyrażał 
się o Spółdzielni, gdyż: możecie być 
wzorem dla innych. Mówiąc o przepro-
wadzonym badaniu SSM stwierdził: 
Jesteście jedną z czterech spółdziel-
ni w naszym województwie zajmującą 
się budowaniem mieszkań, realizującą 

inwestycje, czyli trzymającą się istoty 
spółdzielczości mieszkaniowej – two-
rzenia substancji mieszkaniowej dla 
potrzebujących. Natomiast jesteście – 
muszę to podkreślić zaznaczył – bo-
dajże jedyną w Polsce spółdzielnią bu-
dującą mieszkania przy pomocy kre-
dytu bankowego na zasadzie lokator-
skiego prawa do lokalu. To ewene-
ment. Przy tym wszystkim wasza sytu-
acja finansowa jest bardzo dobra i nie 

ma zagrożenia dla funkcjono-
wania Spółdzielni, bo świetnie 
sobie radzicie ze ściągalno-
ścią długów. Kryzys Was chy-
ba ominął. Gratuluję Zarządo-
wi i Radzie Nadzorczej zarów-
no wyników, jak i podejmowa-
nych wszelakich działań, bo 
SSM jest widoczna na każ-
dym kroku w mieście i to nie 
tylko za sprawą wielkości za-
sobów, ale ich wyglądu. 

Za kolejną tak pozytywną 
ocenę i jednocześnie wnikli-
wą kontrolę podziękował po-
nownie Wiesław Jaźwiec.

Zebrania Osiedlowe
Bez zbędnej dyskusji Ra-

da uchwaliła terminy i porzą-
dek obrad Osiedlowych Ze-
brań. Zebrania Osiedlowe od-
będą się na wszystkich osie-
dlach od 24 do 27 maja br., 
początek obrad godzina 1700 
– patrz strona 6. Przewodni-

czący RN za naszym pośrednictwem 
zwraca się do mieszkańców o wzięcie 
aktywnego udziału w ZO. 

Walne Zgromadzenie
Rada dokonała też podziału, na trzy 

części, Walnego Zgromadzenia Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej – uchwała w tekście. Walne 
Zgromadzenie zaplanowano na 28, 29 
i 30 czerwca br.

Dłużnicy
Ostatnim punktem obrad były rozmo-

wy z dłużnikami. Tym razem na spo-
tkanie z RN SSM zaproszono 6 osób 
– łączna kwota zadłużenia 30 tys. 
743,37 zł. Pięć nie przyszło, nie do-
konało żadnej wpłaty i nie dając szan-
sy RN na rozpatrzenie ich spraw auto-
matycznie same się wykreśliły z reje-
stru członków. Jednej osobie RN da-
ła szansę na wywiązanie się ze swych 
zobowiązań. pes

Obradowała Rada Nadzorcza SSM

Walne podzielone, lustracja,
badanie bilansu, Zebrania Osiedlowe

Przyjęcie terminów przeprowadzenie Zebrań Osiedlowych, podział na 
części Walnego Zgromadzenia Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-

wej i zapoznanie się z przebiegiem i wynikami badania bilansu Spółdzielni 
oraz lustracji to najważniejsze zagadnienia, jakie rozpatrywano na przepro-
wadzonym 26 kwietnia br. posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej SSM.

UCHWAŁA NR 22/2010
z dnia 26 kwietnia 2010 r.

Rady Nadzorczej
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w sprawie: podziału Walnego Zgromadzenia Członków 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na części w 2010 r.

Działając w oparciu o Art. 83 ust. 1 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych oraz § 16 ust. l Statutu SSM, Rada 
Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

UCHWALA
§ 1

Podział Walnego Zgromadzenia Członków Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej na części w następujący sposób:
w części I dla Członków zamieszkałych w rejonie Osiedli:

„Centrum”, „Michałkowice”, „Bańgów”
oraz Członków oczekujących,

w części II dla Członków zamieszkałych w rejonie Osiedli:
„Młodych” i „Tuwima”

w części III dla Członków zamieszkałych w rejonie Osiedli:
„Chemik” i „Węzłowiec”

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

RADA NADZORCZA
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Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Siemianowicach Śląskich

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

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

w  S I E M I A N O W I C A C H  Ś L Ą S K I C H
U L .  B O H A T E R Ó W  W E S T E R P L A T T E  2 0

za okres od 1. 01. 2009 do 31. 12. 2009

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

• bilans sporządzony na dzień 31. 12. 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą:

226 708 363,30 zł;
• rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący bezwynikową działalność 

na gospodarce zasobami mieszkaniowymi oraz zysk netto na pozostałej działalności, w wysokości:
930 502,09 zł

• zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące 
zmniejszenie kapitału własnego o kwotę:

26 301 560,38 zł;
• rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 wykazujący zmniejszenie 
stanu środków pieniężnych o kwotę:

101 495,37 zł;
• informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe 
informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności jednostki 
odpowiada kierownik jednostki.

Moim zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego 
sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego 
sporządzenia.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziłam stosownie do postanowień:
• rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, 
poz. 694),
• norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów 
w Polsce.

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

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

Uważam, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.
Moim zdaniem załączone sprawozdanie finansowe, obejmujące dane 

liczbowe i objaśnienia słowne:
• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i 
finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2009 r., jak też jej wyniku finansowego za 
rok obrotowy od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.,
• sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w 
powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo 
prowadzonych ksiąg rachunkowych,
• jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa, 
postanowieniami statutu Spółdzielni i ustawą Prawo Spółdzielcze.
Sprawozdanie z działalności jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte 

w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Biegły rewident reprezentujący podmiot uprawniony do badania 
sprawozdań finansowych nr 7301

Katowice, 31.03.2010 r.
P r z e d s i ę b i o r s t w o  U s ł u g o w e  P A G E  S p .  z  o .  o .  4 0 - 5 3 5  K a t o w i c e  u l .  Z i m o r o d k ó w  1 3

Mirosława Hora
Biegły rewident nr 7301

Mirosława Hora
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Jednak nie tyle ilość, chociaż ma 
swój ogromny wpływ na wartość znisz-
czeń, co ich kolejny raz nowa jakość 
jest zadziwiająca. Tak się składa, że 
ostatnio pisaliśmy o celowo wyrwanej 
skrzynce na listy, którą jakiś osiłek, na 
szczęście! porzucił w drugiej klatce 
schodowej, a tu nowe coś.

Nie przypominamy sobie zdarzenia 
– na pamięć nie narzekamy, jemy ma-
ło masła – by zdarzyło nam się pi-

sać o kradzieży świeżo położonych na 
ścianie płytek. Jako, że nie mieliśmy 
takiej „przyjemności”, to ktoś postarał 
się o to i umożliwił nam napi-
sanie tych oto słów:

Szanowni mieszkańcy, pil-
nujcie kładzionych płytek... 
bo… znikną. Pilnujcie pły-
tek, bo ładny wygląd klat-
ki schodowej będzie wspo-
mnieniem, zanim stanie się 
faktem

i możecie nie mieć szansy,
by odnowioną klatką... 

chociaż odrobinę się na-
cieszyć. Takie zdarzenia odnotowa-
no w budynkach przy ul. Wojciecha 
Korfantego 10B – patrz zdjęcie i Po-
wstańców 54C.

Nie trzeba być gigantem, by stwier-
dzić, że pieniądze przewidziane na 
remonty na dany rok muszą się 
wyczerpać, a wtedy pozostanie na 
ścianach to, co widać na fotografii, 
bo nie będzie za co kupić nowych.

Widać ktoś był bardzo potrzebujący, 
skoro zerwał ze ścian nowe płytki. Nie 
życzymy mu źle, ale gdyby tak te płyt-
ki odpłaciły złodziejaszkowi i same od-
padały zaraz po położeniu, to byłoby już 
coś, bo przysłowie: kradzione nie tuczy, 
stałoby się faktem. Może tak się stanie...

Kolejnymi zniszczeniami wołającymi 
o pomstę do nieba są:

- wyrwanie dopiero co naprawionego 
zamka w drzwiach wejściowych do klatki 

schodowej przy ul. Przyjaźni 22D (patrz 
foto) – nie przetrwał nawet 24 godzin,

- upstrzenie bohomazami ledwo co 
odnowionej lamperii – ul. W. Korfan-
tego 9C.

Inną ciekawostką jest kradzież flag 
państwowych z zamocowaniami. Co 
ktoś chciał przez to pokazać? Z jed-
nej strony można się cieszyć, że obu-
dziła się w kimś chęć do manifestowa-
nia swojej przynależności narodowej, 
ale z drugiej strony kradzież jest, nie-
stety, kradzieżą.

Niezależnie od wspomnianych przy-
padków na ścianach pojawiły się no-
we bazgroły. Czytającym „MS” pseu-
dografficiarzom, rodzicom nieczyta-
jących nas dzieci dedykujemy poniż-
sze kilka słów. Otóż,na ścianach bu-
dynków pojawią się tablice – treść po-
dajemy w ramce. Jasno i wyraźnie bę-
dzie na nich napisane, że wszelkie bo-

homazy, ba, jakiekolwiek ulotki, afi-
sze, ogłoszenia – nawet bardzo nie-
wielkie podlegają sankcjom. Teraz już 
nikt nie będzie mógł nawet próbować 
się usprawiedliwić: Ja nie wiedziałem, 
mój karteluszek jest malutki.

A na osiedlach:
„BAŃGÓW”

- ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19 
– pomalowano elewację;

- ul. M. Skłodowskiej-Curie 53 
– wybito szybę w drugich drzwiach 
korytarza;

- ul. Karola Szymanowskiego 14 
– kopnięciami zdewastowano drzwi 
wejściowe.

„CENTRUM”
- ul. Michałkowicka 17 - 23A – wy-

bito szyby w piwnicach;
- ul. Powstańców 54C – zerwano 

klinkier przy wejściu do piwnicy.
„MICHAŁKOWICE”

- ul. Przyjaźni 22D – wyrwano za-
mek w drzwiach wejściowych.

„MŁODYCH”
- ul. Niepodległości 28 – wybito 

szybkę w drzwiach wejściowych;
- ul. Niepodległości 24, 26 – gara-

że i ZHP 7, 9 – bzdurne napisy na ele-
wacjach.

im. Juliana TUWIMA
- ul. Wojciecha Korfantego 2A 

– podpalono tablicę domofonową;
- ul. W. Korfantego 7B – zdewa-

stowano zamek w wejściu do 
piwnicy;

- ul. Hermana Wróbla 2E 
– skradziono skrzynkę na re-
klamy;

- ul. Okrężna i Leśna 
– skradziono 4 flagi z moco-
waniami;

- ul. H. Wróbla 3A, pawi-
lon handlowy – W. Korfante-
go 5, garaże przy ul. ks. Ja-
na Kapicy – W. Korfantego 

– graffiti na ścianach szczytowych;
- ul. W. Korfantego 6A, 6B, 10B, 

H. Wróbla 5B, 6C – zdewastowano 
skrzynki na reklamy,

- ul. W. Korfantego 9C – na odno-
wionej lamperii pojawiły się bohomazy

- ul. W. Korfantego 10B – skradzio-
no płytki ścienne z klatki schodowej.

„WĘZŁOWIEC”
- ul. Jana Polaczka 8, Władysława 

Łokietka 2 – zdewastowano bujaczki 
na placach zabaw;

- ul. Wł. Jagiełły 25D, J. Polacz-
ka 4, 6, 8 – pomalowano elewację;

- ul. Wł. Łokietka – garaże i Wł. Ło-
kietka 16 – skradziono łącznie 100 sztuk 
płytek chodnikowych. Piotr Sowisło

I kolejny raz 
coś nowego!

Widać, że zrobiło się ciepło i wszelkiego autoramentu wandale, złodzie-
jaszki powychodziły ze swych norek. Ilość zniszczeń jest bowiem 

znaczna – dla „pocieszenia” – ilość wyrzuconych niepotrzebnie pieniędzy 
też jest znaczna.

ZAKAZ MALOWANIA NAPISÓW

Art. 63A §1 Kodeksu wykroczeń:
Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego 
nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, 

apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia 
je na widok publiczny w innym miejscu bez 

zgody zarządzającego tym miejscem, podlega 
karze ograniczenia wolności albo grzywny.
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Przedstawione w nim tezy o ewen-
tualności nieważności aktów notarial-
nych podpisanych tylko przez jedne-
go przedstawiciela spółdzielni i nota-
riusza zelektryzowały dziesiątki tysię-
cy ludzi w naszym kraju. Dla wielu był 
to szok, bo jak to akt notarialny ma być 
nieważny. Obawy o prawidłowość za-
wartego aktu szczególnie dotkliwie ob-
jawiły się u osób starszych. Wielu było 
wręcz przerażonych. Wskazanie win-
nego, tj. spółdzielnie i notariuszy spo-
wodowało, że jak Polska długa i sze-

roka rozdzwoniły się telefony. Do spół-
dzielni zaczęli zgłaszać się pomstują-
cy ludzie obwiniający jej władze o nie-
udolność i zarzucający im niekompe-
tencję. Pojawiły się wątpliwości i pa-
dały też pytania kto za to teraz zapła-
ci i co z moim mieszkaniem, tym bar-
dziej, że w materiale pojawiła się wy-
powiedź jednego z czołowych w Pol-
sce znawców Prawa spółdzielcze-
go, sędziego Sądu Najwyższego, zaś 
tekst pojawił się w gazecie z prawem 
w tytule. Nieufność została posiana.

W atmosferze ogólnego wzburzenia 
jakoś umknęło, że akty notarialne są 
podstawą do założenia ksiąg wieczy-
stych, a te prowadzą sądy i jest nie-
prawdopodobne by w setkach wydzia-
łów ksiąg wieczystych nikt nie zwrócił 
uwagi na tak poważny błąd. 

Wiadomość poszła w świat i rozpo-
częło się piekiełko.

Nie inaczej było w SSM. Błyskawicz-
na reakcja Krajowej Rady Notarialnej 
uspokoiła nastroje. KRN wykazała, że 
wszystko jest zgodne z prawem i żad-
nego zagrożenia nie ma. 

Na opublikowany materiał zareago-
wał sędzia Krzysztof Pietrzykowski, 
który przesyłając do KRN i DGP swoje 
wyjaśnienie odciął się od tekstu i przy-
pisanej mu interpretacji.
Stanowisko Krajowej Rady Notarialnej

Dziennik Gazeta Prawna w publi-
kacji z 26 marca 2010 r. zarzucił no-
tariuszom błędy w zawieraniu umów 
przenoszących własność lokali miesz-
kalnych w trybie przepisów ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych, co 
rzekomo miałoby skutkować nieważ-
nością aktów notarialnych. Krajowa 

Rada Notarialna – w trosce o bezpie-
czeństwo obrotu prawnego i mienia 
obywateli, jak również w celu ochro-
ny dobrego imienia polskich notariu-
szy – oświadcza:

1. Zarzuty kierowane w stosunku do 
notariuszy przez DGP są całkowi-
cie bezpodstawne. Nieprawdziwe jest 
stwierdzenie o nieważności tysięcy 
aktów notarialnych. Autorzy artyku-
łu oraz towarzyszącego publikacji ko-
mentarza potraktowali problem repre-
zentacji spółdzielni mieszkaniowych 
oburzająco nieprofesjonalnie, dowo-
dząc swej całkowitej nieznajomości 
tematu. Wnioski wyciągnięte przez 
dziennikarzy DGP, szczególnie co do 
ważności aktów notarialnych, są cał-
kowicie błędne i pozbawione podstaw 
prawnych. (...)

W publikacji niewątpliwie pomiesza-
no pojęcia związane z reprezentacją 
spółdzielni przez jej ustawowy organ, 
jakim jest zarząd, z zasadami udziela-
nia pełnomocnictw przez ten zarząd.

Faktycznie, w przypadku zarządu 
wieloosobowego przewidziane w art. 
54 Prawa spółdzielczego oświadcze-
nia woli składają za spółdzielnię dwaj 
członkowie zarządu lub jeden członek 
zarządu i pełnomocnik. Nie wyłącza 
to jednak możliwości udzielania przez 
zarząd pełnomocnictw między inny-
mi do dokonywania czynności okre-
ślonego rodzaju (pełnomocnictwo ro-
dzajowe) lub czynności szczególnych 
(pełnomocnictwo szczególne) na ogól-
nych zasadach wynikających z kodek-
su cywilnego, a także wprost z art. 55 
Prawa spółdzielczego.

W tym ostatnim przypadku pełno-
mocnictwo w formie aktu notarialnego, 
udzielone przez co najmniej dwóch 
członków zarządu do zawierania okre-
ślonego rodzaju umów przenoszących 
własność lokali mieszkalnych, jest cał-
kowicie prawidłowe. Pełnomocnictwo 
może być udzielone jednej lub kil-
ku osobom uprawnionym do samo-
dzielnego działania lub zobowiąza-
nym do działania łącznego. Wynika 
to zawsze z treści pełnomocnictwa. 
W związku z tym umowy zawarte 
na takiej podstawie i w określonych 
przypadkach nawet przez jednego 

pełnomocnika, są w pełni ważne. 
Prof. Krzysztof Pietrzykowski, którego 
opacznie zrozumianą wypowiedź za-
cytowano w artykule, w piśmie do Re-
daktora Naczelnego DGP odciął się 
od innej niż przedstawiona powyżej 
interpretacji treści art. 54 i 55 Prawa 
spółdzielczego.

Samorządowi notarialnemu nie są 
znane skuteczne próby podważenia 
ważności zawartych w ten sposób 
umów. Z całą mocą podkreślić należy, 
że o ważności aktów notarialnych de-
cyduje wyłącznie sąd.

2. W omawianej publikacji, a szcze-
gólnie w komentarzu Andrzeja Jan-
kowskiego, pojawiły się brutalne ata-
ki na notariat, w których podważa-
ny był profesjonalizm notariuszy. Bez 
żadnego uzasadnienia red. Jankow-
ski stwierdził między innymi, że „akty, 
które miały być ostoją pewności i bez-
pieczeństwa obrotu nieruchomościa-
mi, w przypadku spółdzielczych prze-

kształceń stały się największym za-
grożeniem dla tego bezpieczeństwa”, 
zaś „roztargnieni notariusze utopili nie 
tylko przekształcenia własnościowe, 
utopili także reputację rejentalnej pie-
częci”. Zasugerował także, że nota-
riusz powinien „raczej spisywać bajki, 
a nie akty notarialne”.

Takie potraktowanie notariuszy jest 
niegodziwością. Zarzuty są całkowicie 
bezpodstawne i wynikają z nieznajo-
mości przepisów prawa. (...)

Co gorsze, DGP kontynuuje tę li-
nię postępowania w kolejnej publikacji 
(z 29 marca 2010 r.). Tym razem za-
rzuca notariuszom „działanie pod pre-
sją czasu”. Stwierdzić trzeba stanow-
czo: w sprawach związanych z bez-
pieczeństwem obrotu notariusze nig-
dy nie kierują się pośpiechem. Niekie-
dy spotyka się to nawet z krytyką ale 
gwarantuje właśnie bezpieczeństwo 
zawieranych umów. Najlepiej świad-
czy o tym znikoma liczba aktów nota-
rialnych skutecznie kwestionowanych 
przez sądy.

3. Dla ochrony dobrego imienia nota-
riuszy i notariatu samorząd notarialny 
podejmie wszelkie przewidziane pra-
wem działania.

W podpisie notariusz Lech Borzem-
ski, prezes Krajowej Rady Notarialnej 
i notariusz Renata Greszta, rzecznik 
prasowy Krajowej Rady Notarialnej. 
 pes

Opublikowany pod koniec marca w Gazecie Prawnej materiał:  
 Wykupione mieszkania spółdzielcze z nieważnymi aktami notarial-

nymi stał się natychmiast tematem wiodącym we wszystkich mediach.

Akty 
są ważne

Czy wiesz, że:  
- każdy 1 pełny komplet „MS” od 

nr 1 do 200 liczy – 5773 stron. 

Czy wiesz, że:
- na jednej pełnej stronie tekstowej 

„MS” mieści się blisko 6400 
znaków, tj. literek i pustych miejsc 

(spacji) pomiędzy wyrazami.
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Termin Budynek, adres

17. 05.

Karola Świerczewskiego 46;
Marii Dąbrowskiej 1;

Obrońców Warszawy 1;
Alfonsa Zgrzebnioka 25, 27-29;

18. 05.
Karola Świerczewskiego 48;
Obrońców Warszawy 2, 9;

Alfonsa Zgrzebnioka 31-33, 35-37;

19. 05.
Karola Świerczewskiego 50;

Walentego Fojkisa 3, 5;
Alfonsa Zgrzebnioka 39-41, 43;

20. 05.
Leona Kruczkowskiego 4, 6;

Kościelna 36, 36A, B, C;
Alfonsa Zgrzebnioka 45, 47, 51A

21. 05.
Leona Kruczkowskiego 8; gen. Władysława 

Sikorskiego 1; Kościelna 36D, E, F;
Przyjaźni 8; Alfonsa Zgrzebnioka 51B, 52;

22. 05. Kościelna 34; Przyjaźni 8A-10;

24. 05. Przyjaźni 18-22, 24;
Alfonsa Zgrzebnioka 38-40;

25. 05. Przyjaźni 24A, B; 26, 34A, 36;
Wojciecha Korfantego 3;

26. 05. Przyjaźni 34, 38-40-42;
Wojciecha Korfantego 6, 7;

27. 05. Przyjaźni 44-46, 48-50;
Wojciecha Korfantego 14, 15;

28. 05. Przyjaźni 52; Wojciecha Korfantego 17;

Termin Budynek, adres

31. 05. Wojciecha Korfantego 10A, B;

1. 06. Wojciecha Korfantego 10C, 16A, B;

10. 06. Leśna 13

11. 06.
Władysława Jagiełły 31A-C; Leśna 15; 

Niepodległości 58A-E

12. 06.
Okrężna 1; Niepodległości 58F-G;
Walerego Wróblewskiego 39A-C

14. 06.
Władysława Jagiełły 31D; 33E; Okrężna 2; 

Walerego Wróblewskiego 41A-E

15. 06.
Władysława Jagiełły 33A-D; Okrężna 3;
Walerego Wróblewskiego 41F-H; 53A, B

16. 06.
Władysława Jagiełły 35A, B; Okrężna 4; 

Walerego Wróblewskiego 53C-H

17. 06.
Władysława Jagiełły 35C-D; 37A; Okrężna 5; 

Walerego Wróblewskiego 51A-D; 61A, B

18. 06.
Jagiełły 37B-D; Okrężna 6; Walerego 

Wróblewskiego 61C-D; 63A-C

19. 06. Okrężna 7; Walerego Wróblewskiego 63D-I

21. 06.
Władysława Jagiełły 39A-C; Okrężna 8; 

Niepodległości 64A-C; 66A, B

22. 06.
Władysława Jagiełły 39D-E; Okrężna 13; 

Niepodległości 66C-F

23. 06.
Władysława Jagiełły 41A-D; Okrężna 15; 

Niepodległości 66G-I

ZAPOZNAJ SIĘ Z TERMINEM  ZACHOWAJ HARMONOGRAM  ZAPOZNAJ SIĘ Z TERMINEM

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

cym kilku miesięcy z myślą o tych, 
co planują jakieś wyjazdy, przed-
stawiamy harmonogram odczy-
tów podzielników kosztów ogrze-
wania.

PRZY OKAZJI ZAWIADAMIAMY, ŻE ODCZYTY 
WYKONYWANE BĘDĄ TYLKO W GODZINACH 
POPOŁUDNIOWYCH, POCZĄTEK OK. 1600, 
A W SOBOTY OD 1000.

Szczegółowe informacje, w później-
szym czasie, znajdziecie Państwo 
na ogłoszeniach w gablotkach i na 
drzwiach wejściowych do budynku. 
Jednak już teraz warto zaznajomić się 
z terminami i skonfrontować je z wła-
snymi zamierzeniami i planami.

Przypominamy, że zgodnie z obowią-
zującym regulaminem rozliczeń central-
nego ogrzewania przewidziano tylko: 

JEDEN TERMIN ODCZYTU
PODSTAWOWY ORAZ
JEDEN DODATKOWY.

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

Uwaga mieszkańcy Władysława Łokietka 16A, B: odczyt w Waszym budynku przeprowadzony zostanie 28. 05. br. 
W poprzednio podanym zestawieniu nie był ujęty.

Zapraszamy na turnieje – drużyny na start
Z okazji rozpoczęcia cyklu imprez „Lato w Byt-

kowie”, Rada Osiedla ,,Węzłowiec” organizuje tur-
nieje:

- piłkarski,
- piłki siatkowej. 

Rozgrywki przeprowadzone zostaną na boisku ze 
sztuczną nawierzchnią przy ul. Władysława Jagieł-
ły 33 w terminie od 24. maja do 7. czerwca br.

Zapisów drużyn, wraz z podanym składem, na-
leży dokonać do 20. maja br. w administracji os. 
,,Węzłowiec”, ul. Walerego Wróblewskiego 28b, 
tel. 32 228-52-52.

W turnieju mogą uczestniczyć osoby, które ukoń-
czyły 18 lat.

Wszelkich informacji udziela ADM os. „Węzłowiec”
Zapraszamy fo

to
: a

rc
hi

w
um
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Gdy sięga się pamięcią wstecz, to 
wydaje się, że coś, co się wydarzy-
ło kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt 
lat temu, działo się wczoraj. Nie ina-
czej jest teraz, gdy pisząc okoliczno-
ściowy materiał z okazji 200. wyda-
nia miesięcznika „Moja Spółdzielnia”, 
cofamy się pamięcią do początków. 
A było to blisko... 17 lat temu, w je-
sienne i ciepłe wrześniowe popołudnie 
1993 roku.

Jak dziś przy kawiarnianym stolicz-
ku, przy kawie i ciastku, widzimy czte-
ry osoby – Mirosława Gizę, Urszu-
lę Madeję, Elżbietę Kazibut-Twórz, 
Piotra Sowisło – debatujące nad za-
łożeniami i układem tytułu, rubrykami 
i wszystkimi innymi drobnymi elemen-
tami składającymi się na całość gaze-
ty. Nieco później rozmowa ze Zbignie-
wem Lekstonem – wtedy zastęp-
cą dyrektora SSM ds. GZM, pomysło-
dawcą i spiritus movens miesięczni-
ka, przedstawienie założeń (tytuł ma 
być nie tylko dostarczycielem infor-
macji, ale i pismem „rozmawiającym” 
z mieszkańcami oraz czasopismem, 
gdzie znaleźć też będzie można i coś 
dla ducha – rozrywka i ciała – kulina-
ria), projektu winiety i... do dzieła.

Pierwszy numer był skromny, li-
czył 8 stron i wydaliśmy go nie-
jako z marszu. Czarno-zielono-bia-
ły na okładce i czarno-biały w środ-
ku. W tym unikatowym teraz nume-
rze oprócz redakcyjnego powitania 
– jesteśmy wierni zawartemu w nim 
przesłaniu do dzisiaj – zamieściliśmy 
rozmowy ze Stanisławem Kowar-
czykiem – prezesem SSM i Andrze-
jem Kłosem – przewodniczącym Ra-
dy Nadzorczej, nota bene gorącymi 
orędownikami „MS”. Pisaliśmy o po-
datku VAT w garażach, o cofnięciu do-

tacji budżetowych do kosztów utrzy-
mania sieci c.o. i c.w.u., objawiliśmy 
po raz pierwszy założenia „Wielkiego 
Konkursu”, zawitaliśmy do DK „Che-
mik” i zamieściliśmy kilka ogłoszeń. 
Później, przez jakiś też czas druko-
waliśmy satyryczne rysunki Ryszar-
da Twardocha – niektóre z nich pu-
blikujemy.

W następnych jubileuszowych wy-
daniach – okładki prezentujemy na 
stronie tytułowej – pisaliśmy m.in.:

Numer 25 „MS” – październik 1995 
roku. Na stronach zamieściliśmy rela-
cję z finału II edycji Zielonego Konkur-
su i prognozę cyfrologa o gazecie. Po-
nadto, zamieściliśmy relacje z posie-
dzeń kilku Rad Osiedli, na których już 
wtedy dyskutowano o podzielnikach 
kosztów ogrzewania - władze Spół-
dzielni musiały wyjaśniać różnicę po-
między tym urządzeniem i licznikiem 
ciepła. Początek października to zwy-
kle okres rozpoczęcia nowego sezo-
nu grzewczego, więc informowaliśmy 
o problemach z tym związanych oraz 
wykonanych przez Spółdzielnię re-
montach mających poprawić komfort 
cieplny w mieszkaniach.

W 50. wydaniu – ukazało się w li-
stopadzie 1997 roku, a więc na mie-
siąc przed obchodami 40-lecia istnie-
nia Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej – zamieściliśmy kolejne ma-
teriały o historii SSM. Rozwiązaliśmy 
konkurs „Czy znasz swoją Spółdziel-
nię?” Opublikowaliśmy także relację 
z festynu, jaki z okazji jubileuszu SSM 
odbył się na os. „Chemik”, podobnie 
jak to miało miejsce na innych osie-
dlach. Jesienią 1997 roku Spółdzielnia 
zamontowała sporą ilość zaworów ter-
mostatycznych w mieszkaniach, dla-
tego więc pisaliśmy o zasadach pra-
widłowego korzystania z tych urzą-
dzeń i oszczędnościach, jakie można 
uzyskać na cieple. A w artykule „Bu-
dowa ruszyła” informowaliśmy o kolej-
nej inwestycji – budynku mieszkalnym 
przy ul. Grunwaldzkiej 23. Warto też 
odnotować, że 50. wydanie „MS” było 
pierwszym, w którym okładka ukazała 
się w pełnym kolorze.

100. numer „Mojej Spółdzielni” 
dotarł do mieszkań w styczniu 2002 
roku i oprócz materiałów związanych 

z tym jubileuszem oraz sondy prze-
prowadzonej wśród mieszkańców, za-
mieściliśmy w nim relacje z odbytych 
na wszystkich osiedlach Zebrań Grup 
Członkowskich, które wówczas prze-
prowadzono wcześniej niż zwykle ze 
względu na konieczność wprowadze-
nia zmian statutowych.

Z kolei 150. wydanie „MS” otrzy-
maliście Państwo w marcu 2006 r. 
Tamto wydanie zdominowała zima, bo 
była sroga i przyniosła sporo wydat-
ków. Była to pierwsza zima w tym wie-
ku ochrzczona mianem „zimy stule-
cia”. Oprócz „mroźnych” doniesień in-
formowaliśmy o podwyżce ceny ście-
ków, których odprowadzenie wzrosło 
o 21 groszy do 3,05 zł/m3, zaś wo-
da wraz ze ściekami razem kosztowa-
ła – 6,77 zł/m3. Ponadto, przedstawili-
śmy relacje z finału Wielkiego Konkur-
su 2005 i podsumowaliśmy akcję „Zi-
ma w mieście”, a konkretnie półkolonie 
w „Chemiku” i atrakcje, jakie zafundo-
wała młodzieży kręgielnia „RENOMA”.

Przez ten czas z zespołu ubyły dwie 
osoby, ale trzon założycielski pozo-
stał. Pierwsza, w roku 1997, zrezygno-
wała Elżbieta Kazibut-Twórz, a ostat-

nio, niejako w przededniu wydania nr 
200, Mirosław Giza. Przez ten czas 
systematycznie zmieniała się objętość 
i szata graficzna. Od 2002 r. osiem 
stron jest w kolorze – pojawiały się no-
we rubryki, zaś niektóre znikały. Do-
kładnie w 1997 roku wprowadziliśmy 
jako jedni z pierwszych w kraju moż-
liwość kontaktu z redakcją za pomo-
cą e-maili i uruchomiliśmy na 40. uro-
dziny Spółdzielni jej okolicznościową 
stronę internetową.

Szanowni Mieszkańcy
Od pierwszego wydania minęły la-

ta i obecnie mamy 200. numer. Przez 
te lata zgodnie z redakcyjnym założe-
niem towarzyszyliśmy wszelkim prze-
mianom w Spółdzielni i będąc swoistą 
comiesięczną kroniką, relacjonowali-
śmy cały przebieg procesu termomo-
dernizacji, narodziny Rynku Bytkow-
skiego, zakładania podzielników. Na 
łamach „MS” sukcesywnie przeka-
zujemy informacje o pracach Rady 
Nadzorczej i Rad Osiedli, w których 
skład wchodzą społecznicy szcze-
rze oddani swej pracy. Byliśmy sta-

Czy wiesz, że:

inicjał – to powiększona literka 
na początku akapitu, a akapit to 

rozpoznawalne wzrokiem mniej-
sze fragmenty w danym tekście.

2 0 0  r a z y  „ M S ”
Regularnie, miesiąc w miesiąc, od października 1993 roku gościmy 

w Państwa domach. Jesteśmy zwiastunami dobrych, jak i nieco gor-
szych wieści. Zawsze też z chwilą, gdy tytuł dociera do mieszkań, z drże-
niem serca i tremą czekamy na Państwa uwagi, opinie...
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łymi obserwatorami Zebrań Grup 
Członkowskich i Zebrań Przedstawi-
cieli Członków i jesteśmy tak samo 
obecni teraz na Zebraniach Osiedlo-
wych i Walnych Zgromadzeniach. 
Systematycznie też prezentujemy pro-
blemy, z jakimi borykają się poszcze-
gólne osiedla i sposoby realizowania 
przyjętych planów remontowych. Sta-
ramy się na bieżąco być świadkami 
zachodzących tam przemian, a było 
ich mnóstwo. Na łamach piętnujemy 
wandali i nadal popularyzujemy Zielo-
ny Konkurs. Nie uciekamy od edukacji 
i instruujemy o prawidłowej wentylacji, 
oszczędzaniu ciepła itd., itp. Staramy 
się przybliżać skomplikowane prawne 
zapisy i przestrzegamy przed samo-
wolami budowlanymi.

PT Czytelnicy
– od początku pragnęliśmy, by 

gazeta była współtworzona przez 
Was, by stała się forum wymiany 
poglądów na spółdzielcze tematy. 

Tytuł „Moja Spółdzielnia” jest swe-
go rodzaju formą zwrócenia się do 
wszystkich Spółdzielców, by głębo-
ko identyfikowali się z SSM, by czu-
li się odpowiedzialni za dziesiąt-
ki spraw, z jakimi przychodzi bo-
rykać się na co dzień. Niezmiennie 
od lat, zawsze czekamy na wszelkie 
propozycje i sugestie co do materia-
łów, jakie chcielibyście Państwo zna-
leźć na łamach. Za nadsyłanie nawet 
najdrobniejszych uwag oraz słów kry-
tyki – szczerze dziękujemy. Dla Was 
od trzeciego numeru wprowadziliśmy 
cieszącą się ogromnym powodzeniem 
stałą rubrykę Dyżur Redaktora, z któ-
rej korzysta miesięcznie od kilku do 
kilkunastu Czytelników. Od 1997 roku 
kontaktowi z Wami służy konto e-ma-
ilowe. Niezależnie od tych możliwości, 
docierają do nas listy nadsyłane trady-
cyjnie, za pośrednictwem poczty. Cie-
szymy się – poza anonimami – z każ-
dego telefonu, listu i informacji, które 

następnie rzeczowo, opierając się na 
wypowiedziach specjalistów, staramy 
się wyjaśniać. Z naszych innych sta-
łych rubryk dużym powodzeniem cie-
szą się: krzyżówka, kawały, horoskop 

i Moja kuchnia, ukazujące się nieprze-
rwanie od 1 wydania. 

200 wydań „MS” to łącznie 2 mi-
liony 500 tysięcy egzemplarzy, to 
tysiące materiałów odnoszących 
się głównie do spółdzielczych, 
a w mniejszym stopniu do miejskich 
i innych spraw, to setki godzin spę-
dzonych na cotygodniowych redak-

cyjnych dyżurach i tysiące poświę-
conych na zbieranie, weryfikowanie 
i pisanie materiałów oraz na inną 
żmudną, choć niewidoczną redak-
cyjną pracę, której efektem często 
jest maleńki, kilkuzdaniowy tekst. 

Na tysiącach stron przekazanych do 
mieszkań – ilość zamieszczonych na 
nich znaków idzie w miliony – nie 
ustrzegliśmy się różnych błędów, któ-
re są przypisane do słowa drukowane-
go od chwili, gdy Gutenberg wprowa-
dził ruchomą czcionkę. Czasami jedna 
tylko literka, spacja – znak – zmienia-
ły całkowicie sens materiału, zaś brak 

jakiejś cyferki lub jej zbędne dopisa-
nie, ba, przesunięcie przecinka w licz-
bach wywoływały burze. Za wszystkie 
„szalejące” na łamach chochliki gorą-
co przepraszamy.

Zwiększenie objętości, wprowadze-
nie koloru było możliwe dzięki rzeszy 
reklamodawców. Aktualnie regularnie 
ogłasza się w „Mojej Spółdzielni” kil-
kadziesiąt siemianowickich firm. Wie-
le z nich robi to od lat. Znaczna gru-
pa reklamodawców to członkowie Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej – wszystkim za dokładanie swo-
jej cegiełki do wydawania „MS” dzię-
kujemy.

PT Czytelnicy,
200. numer „MS” to 400 okładek 

i dlatego kilkanaście, naszym zda-
niem najciekawszych, przedstawia-
my na stronach od 22 do 24. Cieka-
wi jesteśmy Państwa opinii i prosi-
my o wskazanie tej, która najbar-
dziej się podoba. Jeżeli dysponu-

ją Państwo archiwalnymi wydaniami, 
to być może macie swoje własne ty-
py – prosimy o ich przedstawienie. 
Wśród wszystkich nadawców rozlo-
sujemy drobne nagrody. Wasze typy 
proszę przesyłać na adres redak-
cji z dopiskiem „Konkurs na okład-
kę” jest ich 400 - patrz str. 22 - 24  
O tym, że „MS” jest przechowywa-
na świadczy fakt, że niedawno jeden 
z Czytelników przekazał nam komplet 
numerów – Dziękujemy i jeżeli jesz-
cze ktoś posiada taki zbiór, to jeste-
śmy zainteresowani.

Korzystając z okazji 200. wydania 
„MS”, pozwolimy sobie przypomnieć 
osoby przez te lata zawsze nam życz-
liwe i wyrozumiałe. Są to: Zarząd 
SSM: Zbigniew Lekston, Marian Od-
czyk, Jolanta Sobek i Krystyna Śli-
wiok, Honorowy Prezes Stanisław 
Kowarczyk, członkowie obecnej Ra-
dy Nadzorczej: Wiesław Jaźwiec – 

Czy wiesz, że:
- gdyby każdy mieszkaniec, co 
roku oprawił „MS” w książkę, 
to przez minionych 16 lat (do 

grudnia 2009) powstałaby 
biblioteka z 200 tysiącami 

wolumenów. Dla porównania 
w przeciętnej miejskiej bibliotece 
znajduje się ok. 55 000 książek.

Czy wiesz, że:
- łączny nakład 200 wydań „MS” 

wynosi 2 miliony 500 tysięcy eg-
zemplarzy. 2,5 miliona osób to 
ilość mieszkańców np. wojewódz-
twa łódzkiego albo razem wzię-
tych warmińsko-mazurskiego i lu-
buskiego – dane na 2008 r.!!!

ciąg dalszy na str. 12

z archiwum „MS”
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przewodniczący, Janusz Łach – wi-
ceprzewodniczący, Ewa Ozner, An-
drzej Waldera, Joanna Baranowicz-
-Pluskwik, Piotr Majnusz, Ryszard 
Osyra, Bronisław Breguła, Wiesław 
Gola, Krzysztof Śpiewak, Elżbieta 
Hołowczak, Jerzy Kurzawa, Czesła-
wa Spandel, Gerard Lattka, Jan Ma-
tyszok, Zbigniew Rogoż. Poprzed-
nie kierownictwo RN: Andrzej Kłos, 
prof. dr hab. Arkadiusz No-
wak i byli członkowie RN: Mi-
kołaj Wajda, Bogdan Sewe-
ryn, Zbigniew Popek, Jan 
Dudek, Helena Hasterok, 
Marian Stanaszek, Klau-
diusz Kowolik, Zbigniew 
Jarosz, Antoni Wolny by-
li członkowie Zarządu: Hen-
ryk Nowak oraz Marian Ku-
banek, pełnomocnicy Zarzą-
du: Jolanta Gambka, Marian 
Gogol, Marek Greiner, sze-
fowie wszystkich Rad Osiedli 
i Członkowie tych ciał, obec-
ni i byli, z nestorem p. Hen-
rykiem Płaczkiem, kierowni-
cy administracji osiedlowych 
i pracownicy SSM oraz wielu, wie-
lu innych. Ich nazwiska przechowuje-
my w zakamarkach pamięci. Niestety, 
odeszli od nas gorąco nam sekun-
dujący, wspierający fachową wie-
dzą i spółdzielczym doświadcze-
niem: Jacek Knitter, Roman Maj-
nusz, Feliks Piesiura, Gerard Bed-
narek, Ryszard Kunicki.

Doceniamy też wagę współpracy 
z Gminą, prezentując wywiady i syl-
wetki nowo wybranych przedstawicieli 
władz miasta. Od bardzo dawna w każ-
dym numerze „MS” poruszamy jeden 
z najtrudniejszych społecznych tema-
tów, jakim są dewastacje spółdzielcze-
go mienia. Wielu Czytelników popie-
ra tę stałą publikację, gdyż wspólnie 
uważamy, że dzień po dniu, rok po ro-
ku musimy budować świadomość spo-
łeczną, że niszczony majątek społecz-
ny to nasze własne mienie. 

Na łamach naszej gazety można by-
ło obserwować, jak zmienia się Sie-
mianowicka Spółdzielnia Mieszkanio-
wa, zmienia się nasze miasto, zmie-
nia się Polska, gdyż zauważaliśmy 

przełomowe momenty w jej historii, 
jak wejście do Unii Europejskiej – ko-
lejną szóstą już rocznicę obchodzili-
śmy 1 maja br. Przez ten czas zmie-
niła się również nasza gazeta. Pozo-
stało to, co najważniejsze – przywią-
zanie do małej ojczyzny, więź z Czy-
telnikami i szacunek dla tradycji. „Mo-
ja Spółdzielnia” to również wielolet-
ni pracownicy – ich talent, kreatyw-
ność, zaangażowanie i... nasi Czytel-
nicy obdarzający ją swoim zaufaniem. 
Gazeta przeglądana, czytana, trakto-
wana jak przyjaciel, do którego można 
zwrócić się nawet z najtrudniejszymi 
spółdzielczymi sprawami, wspierają-
ca i często pomagająca rozwiązywać 
konflikty międzysąsiedzkie. Przepro-
wadzona sonda napawa nas ogrom-
nym optymizmem, ale i zażenowa-
niem, tyle w niej komplementów. Dzię-
kujemy za nie wszystkie i za tak wyso-
ką ocenę. Jednak uważamy, że znacz-
na część tych miłych, ciepłych słów 
należy się WAM, PT Czytelnicy. Bądź-
cie więc z nami przez kolejne lata i na-
stępne wydania i wspierajcie swymi 
przemyśleniami.

Drodzy Czytelnicy!
Oddając do Państwa rąk bieżący nu-

mer, czynimy to jak zwykle z drżeniem 
serca, bo mimo dotychczasowych 199 
edycji zawsze z autentyczną tremą 
czekamy na pierwsze opinie, gdyż 

tak, jak chcielibyśmy być zwiastuna-
mi tylko dobrych informacji, tak liczy-
my dalej na:

- ciepłe przyjęcie,
- wyrozumiałość – gdy ktoś znaj-

dzie błąd,
- zaufanie i życzliwość, którymi 

nas obdarzacie.
Szanowni Państwo, lata goszczenia 

w Waszych domach przysporzyły nam 
zdecydowanych orędowników i sym-

patyków, jak i zapewne prze-
ciwników. Wszystkich gorąco 
zapraszamy do podzielenia 
się z nami swymi uwagami.

Czekamy na uwagi i opi-
nie, zapraszamy do współ-
redagowania „MS”. Najcie-
kawsze uwagi, propozycje, 
opinie opublikujemy w na-
stępnym wydaniu i nagro-
dzimy drobnymi upomin-
kami.

Nasz adres: Redakcja 
„MS”, 41-106 Siemianowi-
ce Śląskie, ul. Boh. Wester-
platte 20.

e-mail: ssm@poczta.fm
Redakcja „MS”

Powiedzieli o „MS”
Jacek GUZY, prezydent Siemiano-

wic Śląskich: Gazeta „Moja Spółdziel-
nia” bez wątpienia jest istotnym czynni-
kiem scalającym lokalną społeczność. 
Tutaj ludzie mogą opisywać swoje pro-
blemy, liczyć na odpowiedź, ich zała-
twienie lub przynajmniej poradę. Ta 
swoista medialna interaktywność jest 
bez wątpienia sukcesem tak samej 
gazety, jak i spółdzielni. Nie bez zna-
czenia jest także fakt, że „Moja Spół-
dzielnia” informowała i nadal informuje 
mieszkańców o poczynaniach władzy 
samorządowej, coraz częściej efek-
tywnie współpracującej z zarządca-
mi budynków mieszkaniowych, w tym 
z Siemianowicką Spółdzielnią Miesz-
kaniową. I oby tak dalej! Przez co naj-
mniej najbliższe 20 lat!

Andrzej GOŚCINIAK, przewodni-
czący Rady Miasta Siemianowice Ślą-
skie: Szanowny Panie Redaktorze, 
gratuluję już 200. numeru „Mojej Spół-
dzielni”. To przecież dobrych kilkana-
ście lat wytężonej pracy, to już nieba-
wem aż 20 lat gazety, którą Pan nie-
przerwanie redaguje.

„Moja Spółdzielnia” to najdłużej i re-
gularnie ukazujące się wydawnictwo 
w naszym Mieście, które na trwałe 
mieści się już w pejzażu periodyków 
miejskich.

200  
razy „MS”

ciąg dalszy na str. 11
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Osobiście z tej okazji podkreśliłbym 
to, że gazeta stale zachowuje aktywną 
i żywą więź ze swymi Czytelnikami, to 
cecha charakterystyczna gazety, ale 
też powód do wielkiej – moim zdaniem 
– satysfakcji dla osób gazetę redagu-
jących. Ale zasługą gazety jest jesz-
cze i to, że stale i wytrwale prowadzi 
edukację wobec Czytelników – Człon-
ków SSM mającą na celu podnosze-
nie standardów i komfortu zamieszki-
wania na poszczególnych Osiedlach: 
czy to wytrwale piętnując dewastowa-
nie mienia wspólnego, czy to pokazu-
jąc przypadki niegospodarności i bra-
ku porządku w przestrzeni publicznej, 
czy też nakłaniając właścicieli czworo-
nogów – naszych „braci mniejszych” 
– by sprzątali po swych pupilach. Ga-
zeta czyni to z podziwu godną wy-
trwałością i są tych pożytecznych ak-
cji efekty.

Myślę sobie, że wyróżniającą ce-
chą gazety jest też dobre, profesjonal-
ne i rzetelne dziennikarstwo, ale tutaj 
zasługa jest wyraźnie już adresowa-
na do Pana Redaktora Piotra Sowisły, 
który na gazecie odcisnął wyraźnie 
piętno swych osobistych umiejętności 
i swego dobrego dziennikarstwa, cze-
go Mu przy tej wyjątkowej okazji ser-
decznie gratuluję.

Serdecznie też Redaktora i PT Czy-
telników „Mojej Spółdzielni” pozdra-
wiam.

- Alina PIECUCH, mieszkanka spo-
tkana na Rynku Bytkowskim: W „Mo-
jej Spółdzielni” zawsze znajdę coś, co 
mnie zainteresuje. Na jej łamach poru-
szane są problemy, które bezpośred-
nio nas dotyczą. W każdym numerze 
obowiązkowo zaglądam do rubryki „Li-
sty do redakcji”. Z dużym zaintereso-
waniem śledzę artykuły o osiedlowych 
festynach, jak również nowych miej-
scach rozrywki dla dzieci.

- Krystyna CZAPLA, mieszkanka 
osiedla „Centrum”: Jak na tego ro-
dzaju gazetę, to spełnia ona wszyst-
kie moje oczekiwania. Poza najważ-
niejszymi informacjami o planach i re-
montach, chętnie sięgam do rubryki 
kulinarnej oraz krzyżówki. Życzę re-
dakcji tysięcznego wydania. 

- Krzysztof PYTLIK, mieszkaniec 
Osiedla im. J. Tuwima: Jeżdżę tro-
chę po kraju i czasami mam kontakt 
z innymi podobnymi gazetkami. „Moja 
Spółdzielnia” na ich tle prezentuje się 
naprawdę dobrze.

- Krzysztof ŁUCZYŃSKI, mieszka-
niec osiedla „Chemik”: Jeśli wziąć pod 
uwagę zawartość „Mojej Spółdzielni”, 

to jest ona, jak dla mnie, wystarcza-
jąca. Z uwagą obserwuję to, co dzieje 
się na moim osiedlu i osiedlach w ogó-
le. Przydałoby się jeszcze nieco po-
prawić szatę graficzną oraz popraco-
wać nad pierwszą stroną wydania.

- Iwona LUBCZYŃSKA, miesz-
kanka osiedla „Bańgów”: Najbardziej 
w gazetce lubię czytać dyskusję w „Li-
stach do redakcji”. To bardzo dobra 
forma kontaktu z mieszkańcami. God-
ne pochwały są również osiedlowe 
podsumowania oraz rubryka informa-
cyjna o dewastacjach.

- Wanda BONEW, osiedle „Mło-
dych”: Nie mam za wiele czasu na 
czytanie, jednak, jako że gazetka po-
rusza ważne lokalne problemy, za-
glądam do niej w miarę systematycz-
nie. Życzę dalszej owocnej współpra-
cy z mieszkańcami. 

- Marian SKOLIK, mieszkaniec 
osiedla „Węzłowiec”: Wszyscy tutaj 
czytamy „MS”. Trzeba przecież wie-
dzieć, co dzieje się wokół nas, jakie 
plany ma spółdzielnia względem osie-
dla. Pozytywnym aspektem gazety 
jest fakt, że daje ona możliwość wypo-
wiadania się ludziom na łamach. Do-
brze, że stale zamieszcza ważne nu-
mery telefonów.

- Małgorzata P., mieszkanka osie-
dla „Bańgów”: Gazeta spełnia wszyst-
kie moje oczekiwania. Przy okazji jubi-
leuszu składam redakcji najlepsze ży-
czenia.

- Elżbieta WALASZCZYK, miesz-
kanka osiedla „Młodych”: „Moją Spół-
dzielnię” traktuję jako prasę czysto in-
formacyjną, powiadamiającą nas o pla-
nach, remontach i czynszach. Dla roz-
rywki mam inne gazety. Taki sposób 
redagowania powinien być utrzymany. 
Jeszcze jedno. Szatę graficzną można 
by już trochę odświeżyć.

- Jerzy KURZAWA, przewodniczący 
RO „Młodych”: Pozytywnie oceniam 
„MS”. Informuje nas o bieżących spra-
wach, wydaje się, że informacja do-
chodzi do mieszkańców. Ważne jest, 
iż daje możliwość głosu mieszkań-
com. Spełnia swoją funkcję bez za-
rzutów.

- Iwona POPARDA, mieszkanka 
osiedla „Michałkowice”: Jak co mie-
siąc chętnie sięgam do kolejnego wy-
dania „MS”. Podoba mi się sposób kol-
portażu. Jeszcze nigdy nie zdarzyło 
się, aby gazety nie było lub przyszła 
z opóźnieniem.

- Andrzej JAGIEŁŁO, p.o. przewod-
niczącego RO „Centrum”: „MS” jest 
nam jak najbardziej potrzebna. Na bie-

żąco, jako Rada, obserwujemy spo-
strzeżenia mieszkańców osiedla „Cen-
trum” w rubryce „Listy do redakcji” i od 
razu staramy się na nie reagować, nie 
czekając na Walne Zebranie.

- Pani Bożena z budynku przy Ko-
muny Paryskiej 13, mieszkanka osie-
dla „Centrum”: Informacje ważne dla 
mieszkańców są przedstawione w po-
staci dużych, wyczerpujących artyku-
łów, a do tego jeszcze opatrzone foto-
grafiami. To powoduje, że „MS” w peł-
ni zaspokaja moją potrzebę na infor-
mację. Do tego dochodzi jeszcze ru-
bryka kulinarna, na pewno bliska każ-
dej kobiecie.

- Dorota ŁĄCKA, kierownik admi-
nistracji Osiedla im. J. Tuwima: „Moja 
Spółdzielnia” jest niezbędna. Sięgamy 
do materiałów w niej zawartych. Znaj-
dujemy tam dane pomocne przy kon-
wersacji z mieszkańcami. Pracowni-
cy administracji sięgają po nią, jako 
do dodatkowego źródła informacji. Po-
za tym mieszkańcy mają możliwość 
wglądu zarówno w nasze osiągnię-
cia, jak i porażki, bo i takowe się cza-
sem zdarzają.

- Dariusz P., mieszkaniec osiedla 
„Węzłowiec”: Informacje, informa-
cje, informacje. Z gazety dowiemy się 
o planach, remontach, odczytach albo 
podwyżkach. Po prostu wszystkiego. 
Jak dla mnie jest OK.

- Rafał KUŚMIRUK, mieszkaniec 
osiedla „Michałkowice”: Gazeta na-
prawdę fajna, profesjonalnie redago-
wana. Zwróciłbym uwagę na rubry-
kę z ogłoszeniami drobnymi. Sam od 
czasu do czasu zamieszczam tam 
ogłoszenia, jak również na nie odpo-
wiadam. Oczywiście, nie one są naj-
istotniejsze w każdym wydaniu, nie-
mniej jednak bardzo potrzebne.

- Waldemar NAUMIEC, mieszka-
niec Osiedla im. J. Tuwima: Więk-
szych zastrzeżeń do redagowania 
„MS” nie mam. Miesięcznik zawiera 
w sobie informacje przydatne miesz-
kańcom. Chętnie czytam „Listy do re-
dakcji” i tam toczące się dyskusje, tak-
że te z miastem. 

- Halina NAPORA, kierownik admi-
nistracji os. „Chemik”: Pismo jest nie-
wątpliwie ważnym łącznikiem między 
mieszkańcami a administracją. W każ-
dym numerze poruszane są najważ-
niejsze problemy lokatorów. My żyje-
my tymi problemami. Jako administra-
cja, za pośrednictwem gazety może-
my zostawiać różnego rodzaju wska-
zówki dla mieszkańców.

Rafał Grzywocz, pes
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Dociera do wszystkich
Rozmowa ze Zbigniewem Lekstonem – prezesem 

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
i pomysłodawcą utworzenia „MS”.

RAFAŁ GRZYWOCZ: JAK ZRODZIŁ SIĘ POMYSŁ NA „MOJĄ SPÓŁ-
DZIELNIĘ” I CZY BYŁY SUGESTIE ZE STRONY MIESZKAŃCÓW, BY TA-
KI TYTUŁ STWORZYĆ?

Zbigniew LEKSTON: Z tego co pamiętam, nie było ja-
kichś sugestii, nacisków ze strony zamieszkałych. Reakcja 
była już po ukazaniu się pierwszych numerów. Swego cza-
su stwierdziłem, że pojawiła się potrzeba stworzenia pisma, 
za pomocą którego mieszkańcy będą informowani o działa-
niach wszystkich organów samorządowych, tj. Rady Nadzor-
czej, Rad Osiedli, o tym, co dzieje się w zasobach Spółdziel-
ni. I tak w 1993 roku ukazała się gazeta. Pomysł spotkał się 
z przychylnością ówczesnych władz SSM i... tak już zostało.

- JAK WIĘC WYGLĄDAŁA SPRAWA INFORMOWANIA LUDZI WCZE-
ŚNIEJ, PRZED POJAWIENIEM SIĘ „MS”?

- Po prostu takiej informacji nie było. Dotarcie do infor-
macji, które obecnie są zamieszczane w „Mojej Spółdziel-
ni” było trudne. Pismo dało taką możliwość. 

- CZY GAZETA DOCIERA DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW?
- Tak, od samego początku. Obecnie dzięki euroskrzyn-

kom kolportaż jest ułatwiony. Wcześniej starano się do-
starczać gazetę bezpośrednio do rąk lokatorów.

- NA ŁAMACH PISMA GŁOS MAJĄ TEŻ MIESZKAŃCY. CZY ICH OPINIE 
MAJĄ WPŁYW NA DECYZJE PODEJMOWANE PRZEZ ZARZĄD?

- Jeżeli są trafne, to jak najbardziej. Zdarzało się, że była już 
podjęta przez Zarząd decyzja, ale opinia mieszkańca spowo-
dowała ponowne poddanie problemu pod dyskusję i zmianę 
decyzji. Mieszkańcy mają wpływ choćby na kształt Statutu. Mo-
gą wnosić poprawki, które później są szczegółowo omawiane. 

- CO UWAŻA PAN ZA NAJWIĘKSZY DOROBEK „MS”?
- Możliwość kontaktu Zarządu i władz samorządowych 

z mieszkańcami za pośrednictwem gazety. Nie boimy się 
dyskusji. W ten sposób można wyjaśnić wiele spraw czy 
uniknąć nieporozumień.

- DZIĘKUJĘ ZA ROZMOWĘ.

RAFAŁ GRZYWOCZ: WARTO PRZY OKA-
ZJI NUMERU 200. WSPOMNIEĆ O OSOBACH, 
KTÓRE OD POCZĄTKU WPŁYWAŁY NA TREŚĆ 
I WYGLĄD GAZETY…

Piotr Sowisło: W przeszłości tytuł 
tworzyli: Elżbieta Kazibut-Twórz, Ur-
szula Madeja – grafik, Mirosław Gi-
za, Piotr Sowisło oraz Józef Urbań-
czyk – układający krzyżówki do teraz, 
Aleksandra Birek – pisząca do dzisiaj 
horoskopy. Epizod z redakcją zaliczyło 
jeszcze parę innych osób. Teraz tytuł 
tworzą dwie osoby i od niedawna Pan. 
Skład wykonuje Piotr zwany Gutkiem.

- SKĄD WZIĘŁA SIĘ NAZWA GAZETY?
- Pomysł wyszedł w dyskusji. Stwier-

dziliśmy, że aby każdy mieszkaniec 
bardziej utożsamiał się z miejscem za-
mieszkania, winniśmy nadać gazecie 
tytuł „Moja Spółdzielnia” – moja, czyli 
każdego mieszkańca. 

- Z SONDY WYNIKA, ŻE NAJWIĘKSZYM ZA-
INTERESOWANIEM CIESZY SIĘ RUBRYKA „LI-
STY DO REDAKCJI”. PROSZĘ PRZYBLIŻYĆ 
JEJ GENEZĘ. 

- Od początku zakładaliśmy, że 
istotną rolę będzie odgrywać łącz-
ność z Czytelnikami. Najpierw był te-
lefoniczny dyżur redakcyjny i od-
ręcznie pisane listy. Później, gdy In-
ternet zaczął się rozwijać, znacze-
nia nabrała poczta e-mailowa. Byli-
śmy właściwie prekursorami takie-
go rozwiązania, gdyż nawet „bar-
dzo wielkie” w Polsce tytuły wówczas 
nie posiadało e-maila do kontaktów 
z Czytelnikami. Na stałe od 1997 ro-
ku „MS” w ten sposób komunikuje się 
z mieszkańcami. 

- JAK WYGLĄDAJĄ RELACJE NA LINII RE-
DAKCJA – ZARZĄD SPÓŁDZIELNI, RADA 
NADZORCZA?

- Są wzorowe. Redakcja funkcjonu-
je zgodnie z Prawem prasowym i nig-
dy nie doszło do rozbieżności pod tym 
względem. Pewne tematy omawia-
my z Zarządem, jednak nie ma sytu-
acji, aby ktokolwiek chciał wpłynąć na 
treść artykułu, który ma ukazać się 
w gazecie.

- CZY PRZEZ KILKANAŚCIE LAT ISTNIE-
NIA TYTUŁU, ZDARZAŁY SIĘ REDAKCJI JA-
KIEŚ WPADKI?

- Oczywiście, tak – większe i mniej-
sze. Z takich, które najbardziej utkwi-
ły w pamięci, to nieszczęsna zmiana 
nazwiska w czasie kampanii wybor-
czej. Z byłego Przewodniczącego Ra-
dy Nadzorczej Andrzeja Kłosa, zro-
biliśmy Andrzeja Kosa. To są wpad-
ki w danych liczbowych, wywołujące 
niejednokrotnie wielkie zamieszanie. 
Wreszcie w jednej z krzyżówek hasło 
miało brzmieć „Główna żyła”. Połknię-
to literkę „ł” i wyszło, jak wyszło. 

- DZIĘKUJĘ ZA ROZMOWĘ.

B y ł y  w p a d k i ,  b y ł y
Rozmowa z Piotrem Sowisło, redaktorem naczelnym „MS”

- PANIE PRZEWODNICZĄCY 
„MOJA SPÓŁDZIELNIA” UKAŻE 
SIĘ PO RAZ 200...

Wiesław JAŹWIEC: Tak 
i sam zastanawiam się, kie-
dy ten czas tak zleciał. Dwie-
ście miesięcy, ogrom czasu.

- PROSZĘ PANA, JAK PAN 
OCENIA TYTUŁ?

- Jestem od lat gorącym 
orędownikiem i wiernym 
czytelnikiem „Mojej Spół-
dzielni”. Uważam, że takich 
treści próżno szukać w in-
nych mediach. Czasy mamy 
takie, że szybciej dowiemy 
się, co dzieje się na końcu 
świata niż tuż obok nas.

Jednocześnie, co chcę do-
bitnie zaznaczyć miesięcz-
nik jest obiektywny i nie opo-
wiada się po żadnej stronie, 
chyba, że za stronę uzna-
my rozsądek i wiedzę. Tytuł 
przekazuje treści językiem 
przystępnym dla ludzi. Jest 
też żywą, comiesięczną kro-
niką Spółdzielni.

- CO PAN NAJBARDZIEJ CENI 
W GAZECIE?

- Trudne pytanie, bo cenię 
wszystko. Ważnym aspek-
tem jest funkcja edukacyjna. 
Wszak „MS” uczyła nas jak 

oszczędzać ciepło, jak rozu-
mieć działanie podzielników 
kosztów ogrzewania, jak dbać 
o prawidłową wentylację. Ga-
zeta przekazuje też treści 
miejskie w zakresie związa-
nym z funkcjonowaniem Spół-

dzielni. Silnym atutem „MS” 
jest łączność z mieszkańca-
mi. Rubryka Dyżur redakcyjny 
cieszy się ogromnym powo-
dzeniem. Mieszkańcy piszą, 
telefonują i zawsze otrzymu-
ją odpowiedzi. Całość jest do 
tego profesjonalnie redago-
wana, umiejętnie ilustrowana. 
O roli „MS” i jej odbiorze mo-
że świadczyć to, że jest ocze-
kiwana w mieszkaniach.

- A JAK KSZTAŁTUJĄ SIĘ RE-
LACJE REDAKCJA – WŁADZE 
SPÓŁDZIELNI?

- Ze wszech miar dobre i pro-
ste. My nie wtrącamy się w pu-
blikacje, chociaż kiedyś były 
takie zakusy. Ówczesna Ra-
da dała temu odpór, a my się 
tego trzymamy. Redakcja ma 
pisać nawet, jak coś się nam 
nie podoba. Życzę szczupłe-
mu zespołowi redakcyjnemu 
dalszych lat wydawania „MS”.

- DZIĘKUJĘ ZA ROZMOWĘ 
I MIŁE SŁOWA.

Jesteście oczekiwani
z Wiesławem Jaźwcem, przewodniczącym Rady 

Nadzorczej SSM rozmawia Piotr Sowisło
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

W „Mojej Spółdzielni” 4/2010 
przedstawiliśmy informacje w licz-
bach o wykonaniu planu remontów 
osiedli Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej za rok 2009 oraz 
planu dociepleń w zasobach SSM 
w tymże roku. Tym razem zwró-
ciliśmy się do przewodniczących 

wszystkich Rad Osiedli, by podzieli-
li się swoimi opiniami i dokonali wła-
snej oceny 2009 roku. Ich wypowie-
dzi czytaj poniżej

Podczas zebrań, zapewne oprócz 
osiedlowych spraw, poruszane będą 
jednostkowe problemy, drobne, acz 
uciążliwe. Oby nie przesłoniły one ca-

łości, bo wykonano rzeczywiście wiele, 
a że nie wszystko...

My, życząc udanych obrad, tradycyj-
nie mamy nadzieję, że wszelkie emo-
cje pozostaną poza salami, zaś w nich 
dominować będą rozsądne i wyważo-
ne wypowiedzi, wsparte rzeczowymi 
argumentami, a nie wyssanymi z pal-
ca pseudoinformacjami wzmocnionymi 
zacietrzewieniem.

Relacje z Zebrań Osiedlowych wraz 
z przyjętymi wnioskami opublikuje-
my w następnym wydaniu „MS”.

Redakcja

Zapraszam do aktywnego udziału

Osiedle „Chemik”
Jan DUDEK, przewodniczący RO: Do 

jednych z głównych zadań Rady Osie-
dla należy współdziałanie z Zarządem 
SSM i Radą Nadzorczą przy ustalaniu 
planów remontów w zakresie gospodar-
ki zasobami mieszkaniowymi, kontro-
la nad działalnością administracji osie-
dla i realizacja zatwierdzonego planu 
remontów. Fundusz remontowy, który 
otrzymaliśmy do podziału na rok 2009, 

staraliśmy się wspólnie z ADM tak po-
dzielić, aby zaspokoić potrzeby całego 
osiedla. Potrzeby z roku na rok są coraz 
większe, a skromne środki finansowe 

nie pozwalają nam zadowolić wszyst-
kich mieszkańców. Mimo tego udało 
nam się wygospodarować środki na:

- wykonanie boiska do gry w boules 
(czyt. bule) przy Rynku Bytkowskim, 
na którym grają zarówno dzieci, jak 
i emeryci,

- wykonanie boiska wielofunkcyjne-
go przy ul. Walerego Wróblewskie-
go 43, 47, 49. Jest to trzeci obiekt 
sportowy ze sztuczną nawierzchnią 

w SSM. Powstało z inicjatywy mło-
dzieży osiedla „Chemik”, która teraz 
może aktywnie wypoczywać i z po-
żytkiem dla siebie zagospodarować 
swój wolny czas. Przy okazji upo-
rządkowano również teren i wygo-
spodarowano kilkanaście miejsc par-
kingowych,

- modernizację głównego traktu pie-
szego, tak zwaną aleję Kościelną,

- poprawę estetyki miejsc składowa-
nia odpadów. Był to wniosek z Zebra-
nia Ogólnego mieszkańców osiedla 
„Chemik”. Modernizacja przeprowa-
dzona została według jednolitej kon-
cepcji i formy architektonicznej na ca-
łym osiedlu,

- wykonanie, zgodnie z harmono-
gramem, robót dociepleniowych stro-
ny północnej budynku przy ul. Wale-
rego Wróblewskiego 39-41 oraz ca-
łości budynku przy ul. W. Wróblew-
skiego 59.

Rada Nadzorcza, Zarząd i Rady Osiedli Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej zapraszają na Zebrania 
Osiedlowe mieszkańców – harmonogram czytaj str. 6. 

RN SSM zwraca się do Państwa z apelem o szeroki 
i aktywny udział w tych Zebraniach. SSM to nasza sa-
morządowa organizacja mieszkaniowa. Jesteśmy Spół-
dzielnią o ponad 50-letnim dorobku, mamy 12 200 miesz-
kań, w których mieszka blisko 40 000 obywateli, czyli zna-
cząca część mieszkańców Siemianowic Śląskich.

Nasze osiedla, co każdy może bez trudu dostrzec a są-
dzę i potwierdzić, są coraz ładniejsze. Widać wiele ocieplo-
nych budynków o pięknych elewacjach. Sukcesywnie mo-
dernizujemy windy w budynkach wysokich. Remontujemy 
dachy z wykorzystaniem technologii pap termozgrzewal-
nych. Wymieniamy drzwi wejściowe na szczelne i estetycz-
ne, wykonane ze stolarki aluminiowej. Prowadzimy zada-
nie estetyzacji klatek schodowych i wdrażamy energoosz-
czędne oświetlenie. Wymieniamy wiele instalacji wodocią-

gowych. Remontujemy drogi i chodniki, wykonujemy za-
toczki parkingowe, wokół budynków przybywa nam ziele-
ni. Tworzymy nowe miejsca do gry i zabaw dla dzieci i mło-
dzieży. Jako jedna z nielicznych spółdzielni prowadzimy 
prace budowlane i sukcesywnie oddajemy do użytku no-
we mieszkania. 

To wszystko, co wykonujemy, kosztuje, a ograniczone środ-
ki uniemożliwiają przyspieszenie robót czy też zwiększenie ilo-
ści zadań. Ogół mieszkańców z ogromną troską podchodzi do 
wspólnych problemów, do naszego wspólnego dobra. Nieste-
ty, we znaki dają się wandale bezmyślnie niszczący to, co na-
sze, to, co wspólne, to, co powinno nas cieszyć i służyć długo 
bez konieczności ponoszenia dodatkowych i zbędnych nakła-
dów finansowych.

Sądzimy, że na Zebraniach podzielą się Państwo swoimi 
uwagami nie tylko o bieżących problemach.
Troszczmy się razem o nasze wspólne dobro, umacniajmy 

wzajemny szacunek i dobrosąsiedzkie relacje.

Z upoważnienia Rady Nadzorczej
(-) Wiesław Jaźwiec

 Siemianowice Śląskie, maj 2010 rok. Przewodniczący RN SSM

ciąg dalszy na str. 16

Czy wiesz, że:
- stopka redakcyjna – to 

wyodrębnione graficznie miejsce, 
gdzie zamieszczone są informacje 

o składzie redakcji, adresie 
i telefonach. W „MS” najczęściej 

znajdziesz ją pod krzyżówką.

C z a s  n a  Z e b r a n i a
Za kilkanaście dni zainaugurowane zostaną Zebrania Osiedlowe Siemia-

nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - harmonogram zebrań czytaj str.6. 
Ich podstawowym zadaniem jest ocena rocznej pracy i działalności Rad 
Osiedli i osiedlowych administracji oraz zapoznanie się z zamierzeniami.
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W 2009 roku została także opraco-
wana i zaopiniowana przez RO do-
kumentacja techniczna rewitalizacji 
boiska sportowego i likwidacji trybun 
przy ul. Niepodległości 57-59 – plan 
patrz str. 20-21. Na omawianym te-
renie zostanie zlokalizowany parking 
na 39 miejsc, plac zabaw dla małych 
dzieci oraz skwer rekreacyjno-rozryw-
kowy dla emerytów (stoliki do gry 
w szachy, warcaby). Z braku środków 
nie udało się nam dokończyć budowy 
skweru w rejonie pawilonu handlowe-
go - od strony GRALA - oraz rozpo-
cząć prac przy modernizacji traktu pie-
szego alei Szkolnej. 

Nadal czynimy starania, aby zadowo-
lić kierowców z naszego osiedla. Szu-
kamy dla nich wolnych miejsc do par-
kowania samochodów poprzez rozbu-
dowę istniejących już parkingów. Jako 
Rada nie zapominamy także o nasa-
dzaniu nowych drzew w miejsce wy-
ciętych topól oraz o konserwacji tere-
nów zielonych. 

Osiedle „Michałkowice”
Dariusz BOCHENEK, przewodni-

czący RO: Z każdym rokiem na osie-
dlu jest ładniej, można powiedzieć: le-
piej. Mamy kilka aspektów składają-
cych się na taki wniosek. Po pierwsze, 
zakończono remont sieci kanalizacyj-

nych. Ograniczyło to nie tylko wystę-
powanie różnego typu awarii (tym sa-
mym ponoszenie kolejnych kosztów), 
lecz pozwoliło także na odnowienie 
terenów zielonych i położenie nowe-
go chodnika. Po drugie, w 2009 roku 
rozpoczęliśmy docieplanie budynków 
przy ul. Przyjaźni 38-42 – w tym ro-

ku planujemy zakończenie tych prac. 
Kończy to pewien etap wystroju osie-
dla. Systematycznie realizujemy plan 
modernizacji parkingów. Podjęliśmy 
decyzję o zagospodarowaniu parkin-
gów przy ul. Leona Kruczkowskie-
go. To duże wyzwanie i wbrew pozo-
rom bardzo kosztowne. W ubiegłym 
roku oddaliśmy do użytku mieszkań-
com parking przy ul. Walentego Foj-
kisa 5. Poza tym, właściwie zakoń-
czyliśmy remonty dachów. Obecnie 
wszystkie zrobione są w technolo-
gii papy termozgrzewalnej. Najwięk-
szym jednak zmartwieniem pozosta-
je kwestia wychodzenia z zadłużenia 
za okna. W zeszłym roku zwroty obej-
mowały rok 2003. Zaznaczyć należy, 
że właśnie wtedy przyjęliśmy najwię-

cej wniosków. Mamy więc do czynie-
nia niejako z kulminacją. Od następ-
nego roku nastąpi zdecydowane przy-
spieszenie, jeśli chodzi o czas oczeki-
wania na zwrot pieniędzy.

Poruszając kwestię kulturalno-oświa-
tową na osiedlu, należy wspomnieć, iż 
od wielu lat organizujemy Mikołaja dla 

dzieci (jako jedyne osiedle w zaso-
bach) oraz Dzień Dziecka na placu za-
baw przy Przyjaźni 18.

Na ten rok życzyłbym mieszkańcom 
umiejętności dostrzegania czyichś wy-
siłków oraz szacunku dla czyjejś pra-
cy. Zadbajmy o to, by na osiedlu było 
czysto. Dla wspólnej korzyści.

Osiedle „Młodych”
Jerzy KURZAWA, przewodniczą-

cy RO: Wykonaliśmy wszystkie zada-
nia, jakie wcześniej zaplanowaliśmy. 
Założenia planu finansowego zreali-
zowaliśmy w 100%, z czego jestem 
niezmiernie zadowolony. Prowadzi-
my politykę efektywnego wykorzysty-
wania posiadanych środków finanso-
wych. Staraliśmy się i staramy zapo-
biegać wszelkiego rodzaju awariom. 

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

Nowe miejsca parkingowe  
ul. Przyjaźni 42  

– osiedle „Michałkowice”.

Boisko ul. Walerego Wróblewskiego 43, 47, 49 
– osiedle „Chemik”.

ciąg dalszy ze str. 15

Docieplono dwie ściany budynku 
ul. Komuna Paryska 1

– os. „Centrum”.
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W związku z tym przeprowadziliśmy 
w 2009 roku m. in. profilaktyczne re-
monty dachów, wymieniliśmy instala-
cję ciepłej i zimnej wody w budynkach, 
gdzie w wyniku przeglądów stwierdzi-
liśmy znaczne zużycie eksploatacyjne. 
Ważnym elementem naszego działa-
nia jest poprawa warunków zamiesz-
kania w zasobach SSM. Prowadzimy 
systematycznie prace zmierzające do 
poprawy estetyki naszych budynków 
poprzez modernizacje klatek schodo-
wych, wejść do budynków, montowa-
nie energooszczędnego oświetlenia. 
Ponadto, realizujemy plan dotyczą-
cy miejsc rozrywki dla dzieci. W ubie-
głym roku zapadła decyzja o budowie 
nowego placu zabaw – przy ul. Jana 
N. Stęślickiego. Widząc, jak wielkim 
zainteresowaniem cieszy się plac za-
baw przy ul. Franciszka Zubrzyckie-
go uważamy, że przyjęty kierunek in-
westowania jest dobry… Temat, który 
często był dyskutowany na obradach 
Rady Osiedla, spotkaniach z miesz-
kańcami, to problem parkingów na 
osiedlu. W 2010 roku planujemy przy-
gotować miejsce pod parking w okoli-
cy Centrum Kultury, ponieważ w cza-
sie odbywanych tam imprez blokowa-
na jest ulica F. Zubrzyckiego. Chciał-
bym również, aby wreszcie pod miej-
sce rekreacji dla mieszkańców osiedla 
udało się zagospodarować tak zwa-
ny plac pomnikowy. Jest to plan, któ-
ry chcemy realizować w latach 2010/
2011.

Należy podkreślić, że realizacja tych 
planów byłaby niemożliwa bez efek-
tywnego działania Administracji Osie-
dla Młodych i dobrej współpracy z Za-
rządem.

Osiedle „Centrum”
Andrzej JAGIEŁŁO, p.o. przewod-

niczącego RO: Administrowanie za-
sobami osiedla „Centrum” jest specy-
ficzne z tego względu, że 43 budyn-
ki „porozrzucane” są w różnych czę-
ściach miasta. 

Rada Osiedla kładzie nacisk na wy-
gląd, jak i porządek osiedla. Wszyst-
ko w ubiegłym roku, co wcześniej so-
bie założyliśmy, udało się zrealizować. 
Do najważniejszych zrealizowanych 
spraw zaliczyłbym długo oczekiwane 
parkingi przy ul. Komuny Paryskiej 
1 i 6, remont dachów przy ul. Ryszar-
da Gansińca 10 i ul. Kolejowej 6, jak 
również roboty związane z estetyzacją 
klatki schodowej budynku przy ulicy 
R. Gansińca oraz izolację fundamen-
tu budynku przy wspomnianej ul. Ko-

lejowej 6. Ponadto, prowadzono ro-
boty związane z dociepleniem budyn-
ku przy Komuny Paryskiej 1 (2 ścia-
ny). Bólem głowy dla nas były i wciąż 
są dewastacje. Trzeba pamiętać, że 
naprawa zniszczonych czy to skrzy-

nek, czy drzwi, jak i pomalowanie ele-
wacji kosztuje. Wydając te pieniądze, 
nie mamy ich na inne istotne remonty. 
Dlatego chciałbym uczulić mieszkań-
ców, aby nie bali się interweniować, 
jeśli zobaczą wandalizm.

Jeśli chodzi o współpracę z admi-
nistracją, to oceniam ją bardzo po-
zytywnie. Mam nadzieję, że w po-
dobnym klimacie będzie przebiegać 
i w tym roku.

Osiedle „Węzłowiec”
Wiesław JAŹWIEC, przewodniczą-

cy RO: Zawsze staramy się zrealizo-
wać wcześniej ustalony plan. Tak by-
ło i w roku ubiegłym. Dzięki ścisłej 
współpracy z administracją, dążymy 
do osiągnięcia efektów zadowalają-
cych mieszkańców naszego osiedla. 
Mamy świadomość potrzeb, jakie po-
jawiają się z biegiem czasu. I tak po-
za zaplanowanymi pod koniec 2008 

roku remontami i pracami konser-
watorskimi, w 2009 roku zakończy-
liśmy dwa lata wcześniej rozpoczę-
ty etap wymiany sprzętu na placach 
zabaw na nowy – zgodny z wymoga-
mi bezpieczeństwa. Zadbaliśmy rów-

nież o poziom bezpieczeństwa sa-
mych mieszkańców, bowiem zmo-
dernizowany został osiedlowy mo-
nitoring. Kamery stacjonarne zastą-
piliśmy ruchomymi. Sam monitoring 

przyczynił się do zmniejszenia ilości 
dewastacji na osiedlu, choć ostatecz-
nie z tym problemem jakoś nie można 
się uporać. Plagą na „Węzłowcu” po-
zostaje graffiti. RO wspólnie z admi-
nistracją oraz przedstawicielem Poli-
cji stale dokonuje oceny bezpieczeń-
stwa i porządku.

Jednym z naszych największych 
zmartwień pozostaje kwestia dróg 
i chodników. Zima co roku robi swo-
je. Stan niektórych traktów kwalifiku-

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

Plac zabaw, osiedle „Młodych” 
– ul. Franciszka Zubrzyckiego – .

Parking ul. Władysława Jagiełły 7 
– osiedle „Węzłowiec”. 

ciąg dalszy na str. 18

Czy wiesz, że:
- łączny ciężar wszystkich 

egzemplarzy „MS” dostarczonych 
do mieszkań wynosi ponad 

200 ton i do jego przewiezienia 
byłoby potrzebnych prawie 

10 dużych tirów!

foto: R
afał G

rzyw
ocz

foto: R
afał G
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je się do podjęcia większych działań, 
jednak takowych jeszcze w tym roku 
nie podejmiemy ze względu na ograni-

czone środki finansowe. Podobnie ma 
się sprawa, jeśli chodzi o zatoczki par-
kingowe. Jest duży nacisk ze strony 
mieszkańców na tę kwestię. Na razie 
w ubiegłym roku wykonaliśmy parking 
przy ul. Władysława Jagiełły 7. 

Jeśli chodzi o kwestię kulturalno-
-oświatową na „Węzłowcu”, to na pew-
no trzeba odnotować nasze zaangażo-
wanie w organizację Święta Bytkowa. 
W 2009 roku w ramach imprezy odby-
wały się na naszych boiskach turnieje 
piłkarskie, koszykarskie oraz siatkar-
skie. Podobnie będzie w tym roku.

Życzyłbym sobie i mieszkańcom ła-
skawszej aury, a także spokoju oraz 
wzajemnej wyrozumiałości.

Osiedle „Bańgów”
Mieczysław HOJDA, przewodniczą-

cy RO: Rok 2009 nie różnił się zasad-
niczo od lat ubiegłych. Rada Osiedla, 
zgodnie ze swoimi statutowymi upraw-
nieniami, dąży do prawidłowego funk-
cjonowania osiedla. Jedną z najistot-
niejszych kwestii, jaką w ostatnim roku 
podjęliśmy, to remont balkonów. Ce-
lem jest usuwanie wad technologicz-
nych przejawiających się w zalewa-

niu balkonów i ścian w mieszkaniach 
po opadach deszczu. W 2009 roku 
udało się wyremontować część balko-
nów przy ul. Władysława Reymonta. 

Ważną sprawą zatwierdzoną w ubie-
głym roku jest decyzja o uruchomie-
niu w II kwartale 2010 roku osiedlowe-
go monitoringu. Myślę, że to znaczne 
osiągnięcie. Monitoring wpłynie na po-
ziom bezpieczeństwa. Obejmie on naj-
bardziej newralgiczne miejsca „Bań-
gowa” – wjazdy, wyjazdy, rejon szkoły 
i inne. Poza tym, Rada Osiedla na bie-
żąco analizowała i analizuje stan za-
dłużenia osiedla (na koniec 2009 by-
ło to 187 tysięcy zł), jak również kwe-
stie związane ze zwrotem pieniędzy 
za okna. Aby przyspieszyć ten proces, 
w styczniu na posiedzeniu RO doko-
nano pewnych korekt w planie remon-
tów i wygospodarowano trochę pie-
niędzy kosztem jednak modernizacji 
części wejść do budynków. Do pozy-
tywnych aspektów ubiegłego roku za-
liczyłbym schwytanie sprawcy wan-
dalizmu na naszym osiedlu. Został 
on osądzony i skazany, a także na-

łożono na niego obowiązek zwróce-
nia kosztów poniesionych z tytułu jego 
„działalności”. Głośną sprawą budzą-
cą szczególne zainteresowanie Rady 
była kwestia działalności klubu „Re-
lax” przy ul. Reymonta 18, będące-
go własnością Siemianowickiej Spół-
dzielni Spożywców. Lawinowo docie-
rały do nas skargi mieszkańców o na-
silaniu się hałasu. My ze swojej stro-

ny podejmowaliśmy wszelkie starania, 
by sprawa została rozstrzygnięta. Po-
zostając jeszcze przy kwestii rozrywek 
– do tradycji osiedla przeszedł już cie-
szący się sporym zainteresowaniem, 
nie tylko mieszkańców „Bańgowa”, fe-
styn organizowany co roku wspólnie 
z administracją. Na pewno będziemy 
go kontynuować.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Adam GÓRECKI, przewodniczący 

RO: Z mojego punktu widzenia mo-
gę powiedzieć, że w 2009 roku na-
sza działalność jako Rady Osiedla by-
ła prowadzona prawidłowo. Ważnymi 
jej elementami były: dobra współpra-
ca między członkami Rady oraz ści-
sła relacja z administracją. Na tej pod-
stawie opierały się decyzje, które po-
dejmowano względem osiedla. Istot-
ną kwestią realizowaną przez Radę 
Osiedla jest monitoring spraw bieżą-
cych. Wszelkie skargi, wnioski czy 
propozycje są konsultowane regular-
nie na zebraniach. Stale omawianymi 
sprawami w 2009 roku były spory mię-
dzysąsiedzkie. My staraliśmy się roz-
wiązać te problemy, dążyć do kom-
promisu między stronami, oczywiście 
przy udziale administracji. Jak wiado-
mo, najgorzej współpracuje się w śro-
dowisku skłóconym – my tego nie 
chcemy. Będziemy dokładać wszel-
kich starań zmierzających do porozu-
mienia. Otwarci jesteśmy na problemy 
mieszkańców. Po to jesteśmy.

Życzyłbym sobie, aby społeczność 
mieszkająca na naszym osiedlu do-
strzegała to, że Rada Osiedla sta-
ra się im pomóc. Chciałbym również, 
żeby notowano jak najmniej kłopotów 
technicznych. By było spokojnie.

Rafał Grzywocz

Jedna z wielu odnowionych klatek 
schodowych – os. im. J. Tuwima.

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

Festyn w Bańgowie – to zawsze ognisko  
i kiełbaski na patyku.

ciąg dalszy ze str. 17

Czy wiesz, że:
- winieta – to pasek tytułowy na 

1. stronie czasopisma lub gazety, 
swoiste logo. Na winietę składa 

się zazwyczaj tytuł gazety, numer, 
data, informacja o nakładzie oraz 

hasło przewodnie. 
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Plac zabaw dla dzieci
Kwietnik z bylin 

i kwiatów

Miejsce  
do gry  

w szachy

Miejsce  
do gry  

w ping-ponga

Ławki

Zieleń Schody

Zieleń na skarpie

Latarnie

Zieleń

Schody

Ławki

Niepodległości 57- 59

Tak będzie
Zgodnie z zapowiedzią z ubiegłego wydania „MS” publiku-

jemy Projekt architektoniczno-budowlany obrazujący za-
gospodarowanie dotychczasowego boiska przy budynkach 
ul. Niepodległości 57- 59. Projekt wykonał mgr inż. arch.  
Leszek Rupniewski. 

Przy okazji informujemy, że w bieżącym roku, ze względu na 
ograniczone środki finansowe, realizowany będzie I etap zada-
nia, czyli część rekreacyjno-wypoczynkowa z miniplacem zabaw. 
Zakończenie całego przedsięwzięcia wraz z oddaniem do użytku 
nowych miejsc parkingowych przewidziano na 2011 rok.    pes
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odwodnienie liniowe 

ławka parkowa

projektowana latarnia

drzewa istniejące

betonowa kostka brukowa 8cm  
kolor piaskowy

betonowa kostka brukowa 6cm  
kolor czerwony

plac zabaw - nawierzchnia 
syntetyczna lub żwirowa

schody terenowe

LEGENDA

Parking

Latarnie

Zieleń na skarpie
Drzewa

Drzewa

Zieleń

Schody

Zieleń

Alejki
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O  pieniądzach zaczynamy mówić 
coraz częściej. Nic w-tym dziwne-

go, gdy widzi się sklepy nęcące Nas 
dobrami, które chciałoby się mieć. Kie-
dyś podobno większość miała jakieś 
pieniądze, a-nie bardzo było co kupić. 
Przyznajemy bez bicia, że nigdy na 
nadmiar pieniędzy nie cierpieliśmy, 
a-i-teraz też nie mamy ich za dużo. 
Obecnie sytuacja jest odwrotna, towa-
rów dużo i-to elegancko opakowa-
nych, a-nie ma środków, by można 
było poszaleć i-dokonać zadowalają-
cych zakupów, tym bardziej, że życie 
staje się coraz droższe. To powodu-
je, że prawie wszyscy rozpoczynamy 
szczegółowo analizować strukturę 
swoich wydatków. Analizujemy docho-
dy (życzymy wszystkim, by mieli je jak 
największe) i-wydatki. Zawsze w-takich 
przypadkach zwracamy uwagę na te 
składniki, które pojawiają się najczęściej 

i-stanowią stały ich element.
Przyjmowanie w-ramach szeroko rozu-

mianego czynszu pieniędzy m.in. za 
wodę, ciepło, wywóz śmieci, to tylko speł-
nianie roli poczty, banku. Każdy z-nas 
mieszkając, chce: by było mu ciepło, by 
miał wodę, by jeździły windy, by na klat-
kach było zawsze jasno, by elewacje, 
tak jak i-klatki schodowe, były odmalo-
wane — i-jest to zrozumiałe. Problem 
jednak w-tym, że to wszystko kosztuje 
i-niestety coraz więcej.

Kwestia tych kosztów przez nas 
konsumowanych, a-utożsamianych 
ze spółdzielnią powoduje, że bardzo 
często przedstawiamy opinie nie wie-
le mające wspólnego z życiem. Obok 
publikujemy, strukturę: czynszów 
i-kosztów eksploatacji. Warto zwró-
cić uwagę, na fakt, że w-naszych 
czynszach aż 86% wydatków stano-
wią kwoty ponoszone na to, żeby 
w-godziwych warunkach można było 
funkcjonować. Z-tego 18% stanowi 
fundusz remontowy, również mający 
bezpośredni wpływ na warunki Nasze-
go życia.

Z kolei drugi, kołowy diagram obra-
zuje wydatki ponoszone na eksplo-
atację podstawową. Jak widać z-tych 
14% inkasowanych w-Spółdzielni pie-
niędzy, niewiele zostaje. Środki te 
muszą bowiem wystarczyć na prze-
różne dodatkowe opłaty.

Publikowany materiał nie wyczerpuje 
całości i-przypuszczamy, że będzie przy-
czynkiem do dalszej dyskusji. Nasze 
łamy czekają na wypowiedzi.   pes

Kolor zielony - środki odprowadzane 
na pokrycie kosztów : energii 
elektrycznej, opłat terenowych, 
podatków od nieruchomości, 
składek ZUS, kosztów ubezpieczeń 
majątkowych.
Kolor żółty- środki pozostające w 
spółdzielni.

CO WIEMY  
O 

CZYNSZACH

1. Eksploatacja podstawowa - 14%; 
2. Woda i kanalizacja - 16%; 
3. Wywóz nieczystości - 4%; 
4. Centralne ogrzewanie - 39%; 
5. Ciepła woda użytkowa - 7%; 
6. Remonty bieżące i konserw. - 18%;

7. Eksploatacja dźwigów - 2%;

Kolor zielony - środki przekazywane 
dostawcom mediów,
Kolor żółty - środki pozostające w 
dyspozycji SSM.

Struktura czynszu na dzień 
30.06.1998r.

Struktura kosztów eksploatacji podstawowej  
na rok 1998

Przydomowy ogródek państwa Wajdmann z-os. „Bańgów”. Ostatnio przybyło 
tam koło. O-„Zielonym Konkursie” — czytaj na str. 5.
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JEST ICH 400 – wybierz najładniejszą - czytaj str. 10-13
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czytaj na stronie 4

SSM W
INTERNECIE

Mija ju¿ prawie miesi¹c, jak na in-
ternetowych stronach znaleŸæ
mo¿na skrót Siemianowickiej Spó³-
dzielni Mieszkaniowej. Internetowe
strony pojawi³y siê z okazji 40 roczni-
cy utworzenia Spó³dzielni, a zamówi-
³a je i przygotowa³a sc. „PiR”, wydaw-
ca „Mojej Spó³dzielni”. Pod adresem:

�������������

NOWY ROK, NOWE STAWKI
Nowy rok przynosi, niestety, wszy-

stkim mieszkañcom naszej Spó³-
dzielni decyzje o podwy¿ce stawek
czynszowych. Wzrastaj¹ one œre-
dnio o 29% i tak np. statystyczna
trzyosobowa rodzina, zajmuj¹ca
mieszkanie o powierzchni 50 m2 bez
windy, bêdzie musia³a zap³aciæ od 1
stycznia br. blisko o 19 z³ wiêcej.
Chocia¿ informacja dotar³a do wszy-
stkich mieszkañców kilka dni temu,
konsultacje na temat wysokoœci no-
wych stawek trwa³y w Spó³dzielni od
paru miesiêcy. Rada Nadzorcza na
swym posiedzeniu 15 grudnia ub.r.
na wniosek Zarz¹du SSM podjê³a
uchwa³ê o dokonaniu zmian w op³a-
tach czynszowych pocz¹wszy od 1
stycznia br.

�����������������

����������������������������� ����� ��

��������������������������������������

������������������������������� �������

������������������������������������ �����������

����������������������� ���������������

������ ����������� ������������������������
�����������������������������������������

�������� � ����� ��� ��� ����� ��� ����������� ��

�������������� ����������������������������

��������� ��������������� ���������������

����� �������� �������� ������������ �������

� �����������������������������������������

������������������� �����������������
��������� ��������������

�
�������

����������������������������������������������

������������������
������������

��������������������

�
�������

���� ����
�����������

�����������������������������������
���� � ���������� ��������������

������������� ������������� � ����
��������������������������������������
������ ������������ �������������������
������������������ ����������� �������
������������ � ��������� ������������
������������������������������� �����������
���������� � ��������������������������������
������������������������������������������
��������������������������� �����������
��� ����� ���� �������� ���� � �����������

��������� ����� ����������� ����� ������
����� ���������� ������ �������������
������� ��������� ���� � ���������� �����
������������ �������������� ����� ������
��������� ������ ��� ������ �����������
�������� ������������ �������� �����

������
������������

�������
��������

��������
��������

�������
�������������

���������
��������

���

���������
��� ����

�������
����������

�����������
�������

�����������
��������

���������������
���������

����������������
��������

��������
�� ��������������

���

��������
�������

��������
��������

������������
��������

��������
�������������

������ ���
��������

�������������
����������

��������
��������

����������
�������

�
��������

��� �������
�������� ���� �������� ���� �����
������������ � ������������������
�������������������������������

������������

��������������������������

�������������������������

�����������������������������������

1 0  L
AT  „

M
S ”

1 stro
n

a M
S

 1/2000

� � � � � � ��
� �

� � � � �

stro
n

a o
statn

ia M
S

 12/2005

��
��������

���������
���������������������������� ���������������
������������������������ ������������
����������������� ������������
��������������������������������� ���������
������������������������������� ���������

�����������������
����������������������������

���������������������
������������������������������������

�������������������������������
�������������������������

��������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������������

��������������������������������������������
����������������������������

�������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������

���������������������������1

1 stro
n

a M
S

 11/2005

�
��������

��������������

�����������������������

��������������������������

��������������������������

�������������������������

�����������������������������

�����������������������������

�������������������������������

�������������������������

1 stro
n

a M
S

 4/2004

JEST ICH 400 – wybierz najładniejszą - czytaj str. 10-13



24 MOJA SPÓŁDZIELNIA 5/2010

�
��������

������������
����������������������� � ����
�������������� � ��

������������������ � ������ � ���
��������������������� � ���

�������������� ������������� ��������
������ ��������� ������ ����� �����

������ ���������� �� ��������� �����������
����������������������������������
�����������������������������
��� ��������� ������� �������
������������� ������������
���������� ��� ���� ������
������ ������ ������� ������
����� ����������� ��������
������� ����������� ����
���������� ��� �������
��������������� ������
������������������������
���� ������ ����� �����
����������� ���������
���� ����������������
�������� �����������
������ ����� ����������
���� ���������� ������
���� �������� ����������
���������� ���������
�������������������������
������� ������ �����������
��� ������� ����������� �������
������ ����������� ���������
�������������������������������������
������������������������������ ���
�����������

�������������� � ���������������� � �� ��������������������� � ������������������������ � ���

������������� ������������� ��������

� � � � � � � � � � � � � � �

��������������

�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

1 stro
n

a M
S

 9/2007

�
��������

������������
����� ����������������
���������������������

������������������
������������������

���������������������������������������
���������������

� � � � � � � ��
� � � � � � � � � �

�����������������

�����������������������
����� ������ ����������
��� ���� �������� ��������
���������� ������� ������
������ ������������ ��� ���
�������������� ����������
������������� �����������
������������������ �������� ��
������������ ����������������
������������������������������
���������������������

��������
����� �� � �����������������

1 stro
n

a M
S

 7/2007

�
��������

������������
���� �������� ���� � � � � � �
����������������������������

��������� � ������� � ���
� � ����������������� � ���

��������������������������������������������������������

�����������������
�� ������� ���������������� ������� ������������ ������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�������������������������� ��������������������������������
����������� ��� ���������������� ����� �������� ������������� �������
��������������������������������������������������������

������������������
��������������

�������������������������������������

�����������������������������������

1 stro
n

a M
S

 8/2006

�
��������

� � � � � � ���� ��� � � � �
� �� � � � � � �� � � � � � � � � �
� � � � ����� � � � ��� � � � � � � � � � � � � � � � �
���� � � � � � � �� � � � ��� � � � � � ��

�
��

��
��

�
�
�
��

��
�
��

1 stro
n

a M
S

 1/2009

��
��������

������������������������������� ��� ����������������������� ���

������������

����������������

����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������
����������������

������������������������
����������������������������������������

���������������������

���������� ���� ��������� �������� ��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������
���������������������������������������
����� ��� ��������� ��������������� ��������
����������� ����������� ��� ������ �����
��������������������� �������� ���� ����
��� ������������ �������� ������������
����� ������������ �������������� �����
������ ��� ��� ������ ���������� �������
��������� ����������� ���������� ���
���� ������������� ������ ��������
���������������������������������
��������� ����������������������
��������������������������������
����������������������������������
����� ������� �������������� ��������
������������������������������������
���������������������������������
���������� �������� ������ �����
���� ��������� ������� ������������
����������������������������������
������ ����������������������� ����

Z okazji 15-lecia istnienia gazety „Moja 
Spółdzielnia” chcemy złożyć na ręce Pa-

na Redaktora serdeczne gratulacje dla całej 
Redakcji oraz życzyć jeszcze wielu takich ju-
bileuszy, gdyż trudno sobie wyobrazić prawi-
dłowe funkcjonowanie naszej Spółdzielni bez 
Państwa obecności.

Podejmując niełatwe tematy związane ze 
spółdzielczością mieszkaniową oraz codzien-
nymi problemami mieszkańców SSM, wyka-
zujecie Państwo, że uprawiacie dziennikarstwo 
na wysokim, profesjonalnym poziomie.

Z wyrazami szacunku
Rada Nadzorcza, Zarząd Siemianowickiej  

Spółdzielni Mieszkaniowej
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W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 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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Wkrótce przy komorach zsypowych 
na osiedlu Węzłowiec przy znakach: 
„Zakaz parkowania” pojawią się ta-
bliczki:

W dni robocze w godz. 600 – 1500.
Ich usytuowanie będzie efektem na-

desłanej do „MS” propozycji jedne-
go z mieszkańców. Tym samym dojdą 
nowe miejsca do parkowania. Przyszli 
użytkownicy pamiętać jednak win-
ni, że obowiązkowo musi być pozo-
stawione wolne miejsce na dojazd 

do klatek schodowych, by w sytu-
acjach nagłych mogły tam dotrzeć 
pojazdy ratownicze.

Niezależnie od tych tabliczek na 
obiektach SSM pojawią się inne 
o treści: 

ZAKAZ MALOWANIA NAPISÓW” 
Art. 63A §1 Kodeksu Wykroczeń

Kto umieszcza w miejscu publicznym 
do tego nieprzeznaczonym 

ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, 
napis lub rysunek albo wystawia je na 
widok publiczny w innym miejscu bez 
zgody zarządzającego tym miejscem, 
podlega karze ograniczenia wolności 

albo grzywny.
Ponadto, przy wyjeździe z parkin-

gu spod PKO, ul. Walerego Wróblew-
skiego 26A wymieniony zostanie znak 
,,Droga jednokierunkowa”.

Nowe miejsca, pawilon w rusztowaniach

Parkowanie 
przy zsypach

W osiedlach SSM roboty remon-
towe prowadzone są obecnie 

wszędzie. Wiosna i lato to przecież 
najbardziej sprzyjający czas na ich 
wykonywanie.

W osiedlu „Michałkowice” parking 
przy ul. Leona Kruczkowskiego 4 to ko-
lejna inwestycja zrealizowana już po wy-

mianie sieci kanalizacyjnych, którą wy-
konywano na tamtym terenie na przeło-
mie 2008/09 roku. Według planu jego po-
wierzchnia odpowiada 12 stanowiskom 
postojowym (150 m2). Oprócz tego zmo-
dernizowano (wraz z zatoczką do zawra-
cania) drogę dojazdową do parkingu. 
Łączna powierzchnia zagospodarowane-
go terenu to ok. 500 m2. Całkowity koszt 
inwestycji wynosi ok. 65 tys. złotych. Po-
nadto, w planach jest utwardzenie na-
wierzchni pod kontenery na śmieci.

Z kolei w osiedlu „Centrum” trwa 
remont pawilon usługowo-handlowe-

go przy ul. Powstańców 54. W budyn-
ku, który powstał jeszcze w latach 70. 
XX wieku mieszczą się m.in.: filia nr IX 
Biblioteki Miejskiej, administracja osie-
dla „Centrum”, świetlica i miejsce spo-
tkań Klubu Seniora, siedziba Koła Pol-
skiego Związku Niewidomych oraz deli-
katesy. Dotychczas obiekt nie przecho-

dził żadnego kapitalnego remontu. Pod 
koniec ubiegłego roku zapadła wresz-
cie decyzja o jego realizacji. Remont 

podzielony został na dwa etapy: etap 
pierwszy, czyli roboty wewnętrzne i ze-
wnętrzne (elewacyjne) pierwszego pię-
tra – zakończenie planuje się w połowie 
maja – oraz etap drugi, czyli parter.

Natomiast w osiedlu „Węzłowiec” 
sukcesywnie prowadzone są pra-
ce związane z dociepleniem podda-
szy w budynkach II Etapu. Do prze-
strzeni między stropem ostatniego pię-
tra a dachem wtłaczany jest granu-
lat z wełny mineralnej. Prowadzone 
są także roboty niwelujące uszkodze-
nia dachów – efekt zimy. Poszycie da-
chowe odnawiano na kompleksie ga-
rażowo-usługowym przy ul. Władysła-
wa Jagiełły 15 i garażach w rejonie 

wymiennikowni. Roboty te wykonywali 
m.in. pracownicy ADM. Osiedle „wzbo-
gaciło” się również o nowe miejsce do 
doskonalenia rzutów w koszykówce. 
Na placu zabaw przy ul. Grunwaldz-
kiej 2B – przy minikoszu, gumową 
kostką wyłożono teren o powierzchni 
30 m2. Pasjonaci tej gry, a szczególnie 

dzieci i młodzież, przed rzutem do ko-
sza będą mogli wreszcie pokozłować 
piłkę i poćwiczyć dwutakt.

Zaś w Osiedlu im. Juliana Tuwima 
wymieniano kolejne piony zimnej i cie-
płej wody (tym razem w budynku ul. Woj-
ciecha Korfantego 7A, a także instala-
cję deszczową wewnątrz budynku przy 
ul. Okrężnej 3. Prowadzono również re-
mont kapitalny dachu pawilonu handlo-
wego przy ul. Hermana Wróbla 14. Po-
nadto, w miejsce starych i zniszczonych 
skrzynek na piasek zamontowano nowe.

Niezależnie od wszelakich robót re-
montowych w osiedlach dosadzano 
krzewy, szlachetne odmiany drzew, 
uzupełniano istniejące bądź prowa-
dzi nowe żywopłoty i dokonywano cięć 
pielęgnacyjnych drzewostanu.

Obecny czas to także przeglądy urzą-
dzeń zabawowych i ich malowanie, na-
prawianie oraz wymienianie piasku 
w piaskownicach, by najmłodsi miesz-
kańcy mogli pobawić się, pobudować 
zamki z piasku.

 rg, pes

Pawilon usługowo-handlowy ul. Powstańców 54

Remont dachu kompleksu garażowo-usługowego 
przy ul. Władysława Jagiełły 15

Czy wiesz, że:
- Helvetica to nazwa kroju 

czcionki używanej  
do składu „MS”.
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Nikt nie jest doskonały 
– cd.

Witam serdecznie 
Chciałbym nawiązać do wypowiedzi 

pana Krzysztofa B. zawartej w wiel-
kanocnym wydaniu „Mojej Spółdziel-
ni”, a dotyczącej miejsc parkingowych 
na osiedlu Węzłowiec, przy ul. Ja-
giełły 25. Od dobrych kilku lat jestem 
mieszkańcem w bloku pod tym nume-
rem i całkowicie zgadzam się z przed-
mówcą w kwestii dotyczącej miejsc 
parkingowych. Godzina 19-20 każde-
go dnia to wręcz walka o każdy wolny 
skrawek asfaltu, aby móc zaparkować 
swoje auto. Z każdą kolejną minutą 
oddala się na to szansa, więc pozosta-
je jedynie parking na terenie „Nomi”.

Ze swojej strony chciałbym zapro-
ponować częściowe rozwiązanie tego 
problemu, tzn. wykorzystanie 
zatoczki autobusowej w bez-
pośredniej odległości od na-
szego bloku. Spokojnie dało-
by to możliwość zaparkowa-
nia pojazdów kilkunastu wła-
ścicielom, natomiast przysta-
nek autobusowy można by 
przenieść 40 metrów dalej, 
w kierunku niewykorzysta-
nego pasa zieleni. Już daw-
no chciałem poruszyć temat 
nieszczęsnego umiejscowie-
nia tego przystanku, które-
go odległość od okien miesz-
kańców to zaledwie kilkana-
ście metrów. Daje to poczucie, jak-
by lokatorzy bloku mieszkali na dwor-
cu autobusowym. W ciągu dnia nie 
jest to jeszcze tak uciążliwe jak wie-
czorami, nocą, a szczególnie wcze-
snym ranem, kiedy to autobusy za-
czynają swoje pierwsze kursy. Hałas 
otwieranych i zamykanych drzwi, ru-
szanie autobusów, do tego piszczą-
ce hamulce...

Naprawdę, w porze letniej, gdy czło-
wiek chciałby otworzyć okno i odpo-
cząć, jest to strasznie uciążliwe. Je-
stem przekonany, że ta niewielka, 

wręcz kosmetyczna zmiana pomogła-
by rozwiązać 2 problemy równocze-
śnie: dodatkowe miejsca parkingowe 
i spokój mieszkańców bloku przy Ja-
giełły 25.

Z poważaniem Wojciech K.
ZARZĄD SSM: Podzielamy po-

gląd o braku miejsc parkingowych 
w rejonie budynków przy Włady-
sława Jagiełły 25, niemniej uważa-
my, że zaproponowane przez Pana 

rozwiązanie w najmniejszym stop-
niu nie złagodzi problemu. Już te-
raz można wskazane miejsce wy-
korzystać jako parking dla samo-
chodów osobowych i to bez ko-
nieczności dodatkowych prac, przy 
czym należy uwzględnić miejsce 
na przejazd i postój autobusu. Na-
szym zdaniem, ewentualne przesu-
nięcie przystanku nie spowodowa-
łoby zwiększenia ilości miejsc, na-
tomiast na pewno utrudniłoby, ze 
względu na przewężenie, manew-
rowanie autobusami, bo dojeżdżają 
tam również autobusy przegubowe.

Nie zgadzamy się z Pana opinią, 
jakoby przystanek zlokalizowano 
w odległości kilkunastu metrów od 
okien. Od budynku Jagiełły 25 od-
ległość ta wynosi, lekko licząc, po-
nad 200 metrów, a od szczytu naj-
bliższego domu prawie 100 metrów. 
Tym samym, nie można zgodzić się 

z porównaniem, jakoby mieszkano 
tam jak na dworcu autobusowym. 
Dodatkowo nie daje podstaw do ta-
kiego stwierdzenia chociażby czę-
stotliwość kursowania autobusów.

Od redakcji: Uwaga Czytelnika 
o określeniu godzin zakazu parko-
wania przy zsypach materializuje się 
i już wkrótce na komorach zsypowych 
pojawią się tablice: W dni robocze 
w godz. 600 – 1500 - czytaj także: Par-
kowanie przy zsypach - str. 26.

Stwarzają zagrożenie 
i szpecą

Szanowna Redakcjo
Zwracam się z uprzejmą prośbą 

o uprzątnięcie betonowych nieużyt-
ków znajdujących się za blokiem przy 
ulicy Jagiełły 3. Chodzi o wystające 

z trawy betonowe elemen-
ty konstrukcji oraz wyłączo-
ny z użytku słup oświetlenio-
wy (bez lampy i okablowa-
nia). Owe nieużytki stwarzają 
zagrożenie dla dzieci bawią-
cych się w tym miejscu, a po-
nadto szpecą okolicę. 

Przesyłam również fotogra-
fię wymienionych nieużytków. 

Z góry dziękuję za podjęte 
działania.

Marcin
Adres do wiadomości  

Redakcji
ZARZĄD SSM: Dziękujemy 

bardzo za przesłane uwagi dotyczą-
ce pozostałości betonowych kon-
strukcji i resztek jakiegoś słupa. Za-
pewniamy, że najpóźniej do 15 maja 
administracja osiedla „Węzłowiec” 
usunie te elementy i uporządkuje te-
ren po ich likwidacji.

Nie pal papierosów 
na balkonie

Witam
W „MS” 4/2010 przeczytałam list 

pewnego mieszkańca na temat pa-
lenia na klatce schodowej. Całkowi-
cie zgadzam się z tym, że mieszkańcy 
nie powinni palić na klatkach. Jednak 
Pan sugeruje, aby wychodzić zapalić 
na balkon, z czym zgodzić się nie mo-
gę. Może nie miał Pan okazji miesz-
kać piętro nad kimś, kto właśnie tak 
robi. Gdy ktoś pali na balkonie, cały 
dym unosi się do góry, wprost w twarz 

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

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

ciąg dalszy na str. 30
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osoby przebywającej na swoim balko-
nie powyżej. Powiem więcej, nawet je-
śli się nie przebywa na balkonie, ale 
ma się tylko otwarte drzwi, cały dym 
wlatuje do mieszkania – znam to z au-
topsji – więc smród tak czy siak trzeba 
wdychać. Jeśli ktoś chce palić, niech 
robi to u siebie w domu, a nie zmusza 
innych do wdychania dymu, narażając 
go tym samym na choroby powodowa-
ne biernym paleniem.

Z poważaniem – M.M.
Od redakcji: Pani przemyślenia 

traktujemy jako głos w dyskusji.

Nie mamy gdzie pograć
Witam

Piszę do redakcji z zapytaniem, czy 
za blokami Wyzwolenia 8 jest moż-
liwość wybudowania boiska? Dosta-
liśmy plac zabaw i wszystko było-
by pięknie, gdyby zamiast tych be-
tonowych pozostałości powstało ład-
ne wielofunkcyjne boisko. Jest tu wie-
le osób, które chętnie pograłyby w pił-
kę, koszykówkę, siatkówkę, ale naj-
zwyczajniej nie mamy gdzie. Niedale-
ko mamy dwa boiska, jedno całkowi-
cie zaniedbane i zapuszczone, a na 
drugim zwykle grają osoby zamiesz-
kałe przy Stawowej (stanu tego bo-
iska też nie będę komentował, noto-
rycznie ktoś przerywa siatki, ogrodze-
nie już kilka lat jest w opłakanym sta-
nie, przez co nie można tam spokojnie 
pograć w piłkę).

Myślę, że boisko nie sprawiłoby wie-
le problemów, gdyż owa przestrzeń 
stoi niezagospodarowana i tylko od-
strasza swoim stanem i wyglądem, 
boisko pewnie upiększyłoby nam tro-
chę podwórko. Nie piszę tylko w swo-
im imieniu, piszę w imieniu rówieśni-
ków, którym również brakuje boiska.

Pozdrawiam Kubas.
Proszę zachować adres mojego  
e-maila do własnej wiadomości.

ZARZĄD SSM: Spółdzielnia po-
siada opracowany i zatwierdzony 
do wykonania projekt boiska wie-
lofunkcyjnego w rejonie ul. Wyzwo-
lenia. Niestety, potrzeby remonto-
we osiedla „Michałkowice” nie po-

zwoliły na umieszczenie tego zada-
nia w planie na bieżący rok. Mamy 
nadzieję, że Rada Osiedla „Michał-
kowice” wspólnie z kierownictwem 
administracji osiedla ujmie to zada-
nie w planie remontowym na 2011 r. 
W celu podkreślenia Waszego zaan-
gażowania i konieczności wykona-
nia boiska prosimy o kontakt z RO 
podczas jej dyżurów.

Plac zabaw 
przy ul. Okrężnej

Witam
Jestem matką dwójki dzieci i chcia-

łabym poruszyć temat placu zabaw na 
ul. Okrężnej. Na ten plac zabaw przy-
chodzą dzieci z całego osiedla „Tuwi-
ma” i okolic. Jest piaskownica, dwie 
huśtawki, konik i dwa smoki na spręży-
nach. Owszem, huśtawki są zadbane, 
ale z powodzeniem mogło być ich wię-
cej. A co do piaskownicy, to wprawdzie 
przywieziono przed świętami świeży 
piasek, ale tak mało, że przy tej ilości 
dzieci to kropla w morzu.

Jeszcze chcę zwrócić uwagę na 
huśtawki. Są dwie, ale tylko dla ma-
łych dzieci. Syn ma 2 lata i się huśta, 
a córka 10 lat i już nie wejdzie.... Co 
z tymi starszymi dziećmi? Czy one już 
nie mają prawa do zabawy? A jeszcze 
tak przy okazji, to na tym placu zabaw 
jest górka, z której małe dzieci ucie-
kają. Przecież wystarczy drewniane 
ogrodzenie, coś takiego jak na osie-
dlu Korfantego.

Wiem, że to wszystko wiąże się 
z kosztami, ale dzieci coraz więcej i co 
mają robić, demolować klatki i osie-
dla? To nie jest tylko moje zdanie, ale 
innych matek również, więc proszę 
pomyśleć o placu zabaw dla dzieci. 

Dziękuję.
Mieszkanka ul. Okrężnej.

Proszę moje dane zostawić  
do swojej wiadomości.

ZARZĄD SSM: Pani uwagi przeka-
żemy do rozważenia Radzie Osie-
dla, bo to RO wraz z administracją 

ustalają wydatkowanie środków, ja-
kie są do dyspozycji osiedla.

Od redakcji: O odniesienie się do 
postulatów poprosiliśmy Adama Gó-
reckiego, przewodniczącego RO 
im. J. Tuwima. Szef Rady powiedział 
nam: Na najbliższym posiedzeniu Ra-
dy, tj. 10 maja zajmiemy się zgłoszo-
nymi uwagami, bo podzielając pogląd 
o konieczności doposażenia placu za-
baw i wykonania tam innych prac, mu-
simy określić możliwości realizacyjne. 
O przyjętym rozwiązaniu poinformuje-
my na łamach „MS” 

Boh. Westerplatte 4-12
Nie bądźcie egoistami!!!
W związku z zamieszczonym „Wyja-

śnieniem” na str. 35 czwartego nume-
ru Waszej gazety, proszę o podanie 
odpowiedzi, czy podjazd oznaczony li-
terą „B” na zamieszczonej w artykule 
mapce będzie dostosowany do wóz-
ków o szerszym rozstawie kół i kiedy 
to nastąpi. Dziwi mnie, że Spółdziel-
nia nie wie, które zjazdy należą do jej 
zarządu. Trochę dobrej woli i zjazd już 
dawno byłby dostosowany, ale widać, 
że pracownicy Spółdzielni wolą tra-
cić czas na pisanie zbędnych pism do 
Urzędu Miasta i jednocześnie obar-
czać innych swoimi problemami.

Chciałam poruszyć jeszcze jeden 
problem dotyczący białych pasów wy-
znaczających miejsca parkingowe na 
parkingu przy bloku na ulicy Boh. 
Westerplatte 4-12. Pasy nie zosta-
ły namalowane, ponieważ parking ten 
podlega pod Urząd Miasta. Podob-
no Spółdzielnia wystosowała pismo 
w tej sprawie do UM, ale do dzisiaj pa-
sów nie ma. Mam pytanie i zarazem 
ogromną prośbę, czy Spółdzielnia jed-
nak nie mogłaby tych pasów nama-
lować. Farba chyba nie kosztuje zbyt 
dużo, a myślę, że Urząd Miasta nie 
będzie miał nic przeciwko, jak pasy 
zostaną namalowane. Na pewno bar-
dzo ułatwi to parkowanie mieszkań-
com, a niektórych nauczy prawidłowo 
parkować. Przy tak małej ilości miejsc 
parkingowych apeluję do kierowców – 
nie bądźcie egoistami i pomyślcie, za-
nim zaparkujecie, aby nie blokować 
miejsca innym.

Pozdrawiam.
Aleksandra Gruk

ZARZĄD SSM: W sprawie dosto-
sowania zjazdu do Pani wymagań 
prosimy o osobisty kontakt z kie-

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 28

ciąg dalszy na str. 32



31MOJA SPÓŁDZIELNIA 5/2010



32 MOJA SPÓŁDZIELNIA 5/2010

rownictwem osiedla, które zobowią-
zało się niezwłocznie usunąć pro-
blem, na jaki Pani się natknęła. Od-
nośnie pozostałych Pani uwag wy-
jaśniamy, że RO i Administracja in-
terweniowały w Urzędzie Miasta 
w sprawie wykonania remontów 
schodów oznaczonych literkami 
„C” i „D” na planie opublikowanym 
w poprzednim wydaniu „MS”. Ce-
lem tych wystąpień było dostoso-
wanie ich do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych, gdyż wydawało się 
nam, że Wydział Gospodarki Komu-
nalnej UM niezależnie od tego, kto 
jest właścicielem terenu, zajmie się 
sprawą i doprowadzi do załatwienia 
wniosku.

W kwestii wyznaczenia pasów 
w zatoczce parkingowej przy ul. Bo-
haterów Westerplatte 4 – 12, ADM 
postara się wykonać to zadanie, 
jednakże ze względu na stan na-
wierzchni parkingu nie należy spo-
dziewać się większych efektów.

Naiwność inwalidy
Drodzy członkowie SSM posiadający 

grupę inwalidzką oraz kartę parkingo-
wą upoważniającą ich do korzystania 
z miejsc parkingowych dla inwalidów, 
nie składajcie dokumentów i pism do 
Rady Osiedla Chemik i administracji 
tego osiedla dot. wyznaczenia miejsca 
do parkowania dla inwalidy.

Złożone pismo, wraz z dokumenta-
cją uprawniającą do korzystania z wy-
znaczonego miejsca dla inwalidy, po-
służy jedynie do wyznaczenia tego 
miejsca dla młodych i zdrowych lu-
dzi, którzy nie starając się, otrzymają 
to miejsce w prezencie, tak jak to ma 
miejsce w naszym przypadku. Mło-
dzi ludzie, którzy wprowadzili się do 
starszej osoby, sprytnie wykorzysta-

li kartę parkingową babci. Od momen-
tu oznaczenia miejsca dla inwalidy, 
samochód młodych sąsiadów „wrósł” 
w to miejsce. Mimo grzecznej roz-
mowy przeprowadzonej z właścicielką 
auta oraz poinformowania administra-
cji osiedla przez nas i zbulwersowa-
nych sąsiadów – nie zmieniło to sytu-
acji. Oni mają prawo korzystać z tego 
miejsca i korzystają, z cichym błogo-
sławieństwem urzędników SSM. Ma-
jąc jako przykład zaistniałą sytuację, 

inwalido głęboko zastanów się, zanim 
naiwnie uwierzysz, że masz prawo... 
no właśnie, do czego???

Z wyrazami szacunku naiwna, po-
siadająca uprawnienia inwalidzkie.

* * *
Dzień później kolejny e-mail.
W nawiązaniu do wcześniejszej in-

formacji dot. naiwności inwalidy, pra-
gnę podziękować sąsiadom i Pani 
Kierownik Administracji Osiedla Che-
mik za szybką i skuteczną interwen-
cję.

Przepraszam za brak wiary w urzęd-
ników SSM. Mam nadzieję, że młodzi 
ludzie zastanowią się nad swoim po-
stępowaniem.

Lidia
– dane do wiadomości redakcji.

ZARZĄD SSM: Dziękujemy za 
dostrzeżenie działań Kierownicz-
ki osiedla i mamy nadzieję, że mło-
dzi ludzie wczują się w sytuację 
osób niepełnosprawnych i nie będą 
utrudniać im i tak niełatwego prze-
cież życia.

Drzewa przy Korfantego
Dzień dobry!

Bardzo nas niepokoi sprawa pla-
nowanego wycięcia oraz przycinania 
drzew na ul. Wojciecha Korfantego. 
Tydzień temu, bez uzgodnienia z loka-
torami, dokonano przycięcia pięknych 
wierzb płaczących, rosnących na pla-
cu zieleni między blokami. Były to bar-
dzo dorodne i rozłożyste okazy. Wielu 
lokatorów, z którymi rozmawialiśmy, 
było oburzonych tą decyzją. Drzewa te 
rosły w pewnym oddaleniu od bloków, 
nie przeszkadzały więc mieszkańcom, 
nawet tym, którzy nie lubią zieleni 

i wolą widok na drugi blok. Nawet jeśli 
kilka konarów było w gorszym stanie, 
przycięcie było naszym zdaniem zbyt 
radykalne. Widzieliśmy „zdrowe drew-
no”, złożone po zakończeniu akcji.

„Ogłowione” drzewa odrosną być 
może po kilku latach, jednak do tego 
czasu przed blokami będzie znacznie 
mniej zieleni. Kiedy zapytałam o spra-
wę przycinania drzew w Administra-
cji powiedziano mi, iż wkrótce zosta-
nie wyciętych kilka drzew na tym sa-
mym placu. Administracja złożyła już 
wniosek o pozwolenie na ich wycięcie 
w Wydziale Środowiska, bez wcze-
śniejszego uzyskania zgody lokato-
rów. Podobno ma zbierać ich opinię 
dozorca, ale... do dziś nie ma nawet 
żadnej informacji na ten temat. Część 
drzew to, niestety, topole – więc przy-
puszczamy, że decyzję na ich wycię-
cie będzie bardzo łatwo uzyskać. Przy-
cięcie oraz planowana wycinka drzew, 
pozbawi nas prawie w ogóle zieleni 
pod blokiem – mieszkamy w ośmio-
piętrowym wieżowcu z „pięknym wido-
kiem” na... dziesięciopiętrowiec.

Pracownice Administracji uzasadnia-
ły decyzję prośbami kilku lokatorów. 
Co jednak z resztą mieszkańców?

Dlaczego nie informuje się nas o ta-
kich sprawach? W imię zachowania 
podstawowych zasad kultury i współ-
życia społecznego, należałoby uzgad-
niać dokonywanie większych zmian 
w wyglądzie osiedla z mieszkańcami, 
nawet jeżeli przepisy prawne nie za-
wsze wymagają tego od Spółdziel-
ni. Wszystkie te działania są podej-
mowane za nasze pieniądze. Na ko-
niec chcieliśmy dodać, że teren mię-
dzy blokami do dziś nie został upo-
rządkowany.

Agnieszka i Rafał Wolniczak
ZARZĄD SSM: Mając na wzglę-

dzie wnioski niektórych mieszkań-
ców i zbytnie zagęszczenie zieleni 
w tym rejonie, rzeczywiście dokona-
no przycięcia wierzb wspomnianym 
terenie. Niestety, było ono zbyt ra-
dykalne. Po otrzymaniu ostatecznej 
decyzji z Wydziału Ochrony Środo-
wiska UM wspartej opinią dendro-
loga w stosunku do kierownictwa 
osiedla zostaną wyciągnięte sto-
sowne wnioski.

Jeśli chodzi o planowane wycię-
cie kilku topól, wyjaśniamy, że za-

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

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

ciąg dalszy ze str. 30

ciąg dalszy na str. 34
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mierzenie jest związane z kwestią 
bezpieczeństwa, gdyż drzewa te są 
płytko ukorzenione, co grozi wy-
wróceniem się ich w nieprzewidy-
walnym kierunku i w nieokreślonym 
czasie – czytaj: w dowolnym czasie.

Zapewniamy, że w przypadku usu-
nięcia tych drzew zostaną one za-
stąpione gatunkami niepowodują-
cymi takich zagrożeń.

Wyzwolenia 6B
Potrzebne urządzenia

Witam!!
Jestem mieszkanką Michałkowic, 

ul. Wyzwolenia 6B i chciałabym prosić 
o ławkę przed blokiem. Została ona 
zdewastowana w zimie i wtedy nie by-
ła tak przydatna, jak teraz by mogła. 
Jest wielu rodziców z dziećmi, którzy 
chcieliby usiąść przed blokiem, ale nie 
mają na to szans. Dlatego bardzo bym 
prosiła, w imieniu swoim i innych lo-
katorów, o zamontowanie nam takiej 
ławki. Z góry bardzo dziękuję. A po-
nadto chciałabym poruszyć temat pla-
cu zabaw dla dzieci między blokami 
6, 8 i 10. Jest naprawdę wiele dzieci, 
które przychodzą na ten plac zabaw, 
ale mają ograniczenia, ponieważ jest 
on wyposażony w 2 huśtawki, koni-
ka, zjeżdżalnie oraz „śmierdzącą pia-
skownicę”, a to ostatnie zawdzięcza-
my niestety pladze kotów zamieszku-
jących klatki bloku nr 8.

Kilka miesięcy temu dostałam odpo-
wiedź od Państwa, że dany plac za-
baw zostanie powiększony oraz wy-
posażony w inne atrakcje dla dzie-
ci w tym oto roku 2010. I na pewno 
wszyscy są ciekawi, kiedy to nastą-
pi. Zrobiło się ciepło i dzieci chcą się 
wyrwać od komputerów na dwór. Ale 
muszą mieć gdzie przebywać, aby się 
wyszaleć, a rodzice, aby mieli miej-
sce, by gdzieś usiąść, więc przydały-
by się dodatkowe ławki.

Mam nadzieję, że coś ruszy w tym 
kierunku i chciałabym się dowiedzieć, 
czy jest jakaś możliwość zabezpiecze-
nia piaskownicy, aby „bezdomne koty” 
nie załatwiały w niej swoich potrzeb. 

Jestem święcie przekonana, że rodzi-
ce oraz lokatorzy zadbaliby, aby czy-
stość w niej pozostała. Bardzo pro-
szę o informację na tematy, które po-
ruszyłam.

Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Małgorzata Perz

ZARZĄD SSM: Administracja osie-
dla „Michałkowice” podtrzymuje 
wcześniejsze zobowiązanie doty-
czące ogrodzenia placu zabaw i do-
posażenia go w dodatkowe elemen-
ty zabawowe. Prace z tym związa-
ne zostaną zakończone do 1 czerw-
ca br.

Zdemontowana w zimie ławka zo-
stanie uzupełniona.

Przedłużyć termin
Dotyczy: komunikatu ogłoszonego 

przez Redakcję w miesięczniku „Moja 
Spółdzielnia” nr 4/2010. W miesięcz-
niku tym, nr 4/2010 (kwiecień) ogło-
szono fragmenty treści projektu zmian 
Statutu. Informując też, że całość tre-
ści projektu zmian Statutu udostęp-
niona będzie w siedzibie administra-
cji osiedla oraz w Zarządzie SSM. 
Ogłoszono też komunikat (podpisa-
ny przez redakcję), że każdy członek 
SSM w terminie do połowy kwietnia 
(myślę, że do 15 kwietnia /10) mo-
że złożyć swoje propozycje zmian do 
Statutu – na piśmie. Z tego komuni-
katu wynika, że każdy członek dys-
ponuje efektywnym czasem do wno-
szenia swoich propozycji, wynoszą-
cym tylko cztery dni, (ponieważ sobo-
ta i niedziela jest wolna od pracy biur 
SSM). Czyżby w naszej krainie obo-
wiązywała swoboda określania termi-
nów załatwiania spraw??! Do tej po-
ry obowiązywały terminy np. 7, 14, 30, 
60, dni lub 3, 6 miesięcy lub dłużej od 
dnia (daty) doręczenia lub zgłoszenia. 
Z dotychczasowej praktyki działań wy-
nikało, że Statut jest podstawowym 
aktem każdej spółdzielni mieszkanio-
wej i nie tylko. Czyli z tego wynika, że 
zmiany w takim akcie prawnym wy-
magają zastanowienia i analizy oraz 

syntezy, jak też dyskusji i omówienia 
z sąsiadami danego domu czy klatki 
schodowej.

Proponuję (pół żartem, pół serio) 
w tej sytuacji, nie informować w ogó-
le Właściciela majątku S. Mieszkanio-
wej o zmianach dowolnych – bo Za-
rząd SM i tak realizuje swoje cele – 
jak chce!!! Poważnie rzecz biorąc, 
wnioskuję, by termin wnoszenia (na 
piśmie) zmian oraz poprawek do sta-
tutu SSM przedłużyć do 30 czerwca 
2010 r. W przypadku, gdyby termin po-
dany w komunikacie obowiązywał do 
połowy kwietnia 2011 roku – to przyj-
mę z zadowoleniem.

Z wyrazami szacunku i poważania 
– Antoni Olczyk

ZARZĄD SSM: Propozycje 
zmian w Statucie przedstawione 
w nr 4 „MS” mają za zadanie dopro-
wadzenie treści Statutu do zgod-
ności z obowiązującym prawem, 
a szczególnie z wymogami ustawo-
wymi i wyrokiem Trybunału Kon-
stytucyjnego oraz Sądu Najwyż-
szego, które powstały od poprzed-
niej rejestracji Statutu. Przedłożo-
ne propozycje mają tym samym 
charakter nieuszczuplający w żad-
nym, najmniejszym nawet stopniu 
praw Członków SSM. Stąd nasze 
przekonanie, iż ewentualne uwagi 
do wprowadzanych zmian nie wy-
magają przeprowadzenia głębo-
kiej analizy ich treści, bo żadna su-
gestia Członka i tak nie może być 
sprzeczna z aktami prawnymi wyż-
szego rzędu. Dlatego też wskazanie 
kilku dni winno wystarczyć na zło-
żenie ewentualnych innych propo-
zycji w zakresie przedstawionych 
zmian, z zastrzeżeniem o zgodno-
ści z ustawami. Niemniej wyjaśnia-
my, że każdy członek SSM może 
składać propozycje zmian do Sta-
tutu (zgodnie z wymogami prawa) 
do ok. połowy czerwca, tj. ostatecz-
nie do 15 dni przed rozpoczęciem 
I części Walnego Zgromadzenia, 
które zaplanowano na 28 czerwca. 
Możliwość taką każdy Członek miał 
także dotychczas, bo w „MS” poda-
wano, że pracuje Komisja Statuto-
wa i nic nie przeszkadzało, by do-
starczyć jej swoje propozycje.

Przy okazji informujemy zaintere-
sowanych, że prawo do składania 
ewentualnych wniosków mają wy-
łącznie Członkowie Spółdzielni.

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 32

ciąg dalszy na str. 36
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Ogłoszenia przyjmowane są do 20. każdego miesiąca - tel. 32-609-14-05

W przypadku zamieszczania ogłoszeń wyłącznie drobnych można zgłaszać się 
we właściwej dla miejsca zamieszkania administracji lub w Dziale GZM SSM 
w siedzibie Zarządu. Ewentualności tej nie ma jednak w przypadku ogłoszeń mo-
dułowych. W tej sytuacji treść ogłoszenia, włącznie z ewentualnymi ilustracja-
mi i elementami graficznymi, można przesyłać przez internet, jednak wyłącz-
nie po spełnieniu określonych (niezbędnych do zachowania jakości) wymogów 
poligraficznych oraz wpłaceniu pieniędzy w kasie Spółdzielni.
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Wraki 
przy Reymonta 48, 50, 52

Szanowna Redakcjo!!!
Chciałbym poruszyć temat wra-

ków samochodów blokujących miej-
sca parkingowe. Chodzi mi konkret-
nie o osiedle „Bańgów” i parking usy-
tuowany wzdłuż ul. Reymonta 48, 50, 
52 itd. „pod skarpą”, gdzie bez tablic 
rejestracyjnych od pewnego już cza-
su „parkują” na dobre wraki marki: Fiat 
126p, Polonez Truck, a ostatnio dołą-
czył Renault Twingo.

Jak dowiedziałem się w Siemiano-
wickiej Straży Miejskiej, usunięcie tych 
pojazdów leży w gestii administracji 
osiedla. Uprzejmie proszę o podjęcie 
tematu na łamach „Mojej Spółdziel-
ni”, bo problem ten dotyczy też i in-
nych osiedli.

Dziękuję i Pozdrawiam!!!
Piotr – nazwisko do wiad. redakcji

ZARZĄD SSM: Administracja osie-
dla „Bańgów” podejmie działania 
zmierzające do usunięcia tych wra-
ków i wystosuje do właścicieli po-
jazdów stosowne pisma z podanym 
terminem usunięcia. W przypad-

ku niedostosowania się do terminu 
ADM spowoduje ich odholowanie. 

Też by się przydał
Witam

Proszę o odpowiedź na pytanie, kie-
dy przy ulicy Fojkisa 3 będzie moderni-
zowany i powiększany parking na wzór 
tego przy Fojkisa 5. Na naszym parkin-

gu jest miejsce na 5-6 samochodów, 
a każdy chciałby mieć swój samochód 
pod swoimi oknami. Niektórzy parku-
ją tak, jakby prawo jazdy dostali za 
piękny uśmiech i skutecznie utrudniają 
swobodny wyjazd. Do tego jakiś gościu 
chyba handluje samochodami, bo ma 
ich kilka, które nie wyjeżdżają po kilka 
dni (niektóre stoją od 2-3 tygodni).

Z tego co pamiętam, moderniza-
cja parkingu była przewidziana chy-
ba w latach 2003-2004 (było w har-
monogramie rocznym w jakiejś gazet-
ce SSM), ale już w następnych latach 
się nie pojawiła.

Fajnie byłoby, jakby w tym roku ta 
modernizacja doszła do skutku (przy 
ul. Kruczkowskiego już ma to miej-
sce).

Pozdrawiam.
Czytelnik

Wszelkie moje dane proszę zacho-
wać do wiadomości Redakcji!!!

ZARZĄD SSM: Rada i Administra-
cja osiedla „Michałkowice” podej-
mą starania o wprowadzenie wy-
konania parkingu przy budynku 
ul. Walentego Fojkisa 3 do Planu re-
montów na 2011.

Ze względu na uwarunkowania fi-
nansowe realizacja proponowanego 
przez Pana zadania jeszcze w bieżą-
cym roku jest niemożliwa.

Załatwiono
Na adres redakcji z uwagami do 

jednego z punktów zmian w Statucie 
wpłynął e-mail pana Zbigniewa Jaro-
sza. Treść przekazaliśmy Komisji Sta-
tutowej. Jak nas poinformowano, kwe-
stia została wyjaśniona w bezpośred-
niej rozmowie i nadawca odstąpił od 
publikacji e-maila.

pes

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

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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Rozmawia dwóch kolegów:
- Podobno przestałeś pić?
- To dzięki teściowej, stale widziałem 

ją potrójnie! 
  

Nauczyciel sprawdza zadanie do-
mowe...

- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy 
odrabiasz lekcje?

- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy domowej nie 

odrobiłaś?
- Bo… jestem na diecie. 

  
Pański stan zdrowia wymaga natych-

miastowej operacji komunikuje chore-
mu lekarz w szpitalu.

- Nigdy się na to nie zgodzę! Wolę 
umrzeć! - odpowiada pacjent.

- Jedno drugiego nie wyklucza. 
  

Pielęgniarka wchodzi do sali i pyta 
pacjenta:

- Stolec był?
A on odpowiada:
- Ja tu leżę dopiero dwa dni i nie 

znam jeszcze wszystkich lekarzy.
  

W przedszkolu Jasiu siedzi na noc-
niczku i płacze.

- Dlaczego płaczesz? - pyta Pani wy-
chowawczyni

- Bo pani Zosia powiedziała, że jak 
ktoś nie zrobi kupki to nie pójdzie na 
spacer.

- I co? Nie możesz zrobić...
- Ja zrobiłem, ale Wojtek mi ukradł.

  
Siedzi se syneczek przi kałuży i pi-

je woda.
Na to przichodzi starka we plyjdzie 

i pado mu:
- Synek, nie pij tyj wody, bo to je som 

maras, puć sam ino do mie, dom ci 
szolka tyju...

- Proszę, co pani mówiła?
- A nic, nic, pij, pij goroliku, pij maras...

  
Roz jeden hajer kupił synowi gitarę, ale 

bez strun. Synek pado:
- Ojciec, po co mi gitara bez strun?
- Naprzód pokoż co umiesz. Jak się 

nauczysz grać, to ci i struny kupia. 

MIESIĘCZNIK  SIEMIANOWICKIEJ  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ
Adres redakcji: 41-106 Siemianowice Śl., ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32-6091-400, 32-6091-405, e-mail redakcji: ssm@poczta.fm 
Redaguje zespół. Redaktor naczelny: Piotr Sowisło. Redaktor graficzny: Urszula Madeja tel. 501 936 563. Druk: „Omega Press”,  
Sosnowiec. Nakład: 12500 egzemplarzy. Materiały i listy prosimy nadsyłać na adres redakcji. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 

Redakcja nie zawsze zgadza się z opiniami, poglądami czytelników, zamieszczonymi na łamach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega prawo 
do dokonywania  skrótów w listach i nadsyłanych tekstach. Ogłoszenia drobne przyjmowane są we wszystkich administracjach SSM do 20. każdego miesiąca. 
Wydawca - „PiR” s.c. Prezes - Piotr Sowisło, tel. 605 256 775.  Numer zamknięto 3 maja 2010 r. 
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Kurczak na piwie
Kurczak ok. 1,60 kg, puszka lub bu-

telka piwa, papryka w proszku słodka 
i ostra, sos sojowy, oliwa lub olej. Inne 
przyprawy wg gustu i smaku.

Kurczaka myjemy i osuszamy. Otwar-
tą dużą puszkę (butelkę) piwa wkłada-
my w tylną część kurczaka – ma stać 
na puszce, butelce. Papryki wymieszane 
z łyżką stołową sosu sojowego i z niewiel-
ką ilością oleju mieszamy na jednolitą ma-
sę i smarujemy kurczaka – czynność po-
wtarzamy, z 2 razy, w trakcie pieczenia.

Kurczaka wkładamy do piekarnika 
na około 1 do 1 1/2 godz. – zależne 
od piekarnika – i pieczemy w temp. 
ok. 150 stopni. Podawać z pieczony-
mi ziemniaczkami, sosem czosnko-
wym i piwkiem.

Pyszna zapiekanka z ziemniaków
1 kg ziemniaków, 4-5 cebul średniej 

wielkości, dwie szklanki startego, żół-
tego sera, kawałek wędzonego boczku 
– około 20 dag, dwie garście posieka-
nego szczypiorku, dwie szklanki mleka, 
sól, świeżo zmielony pieprz, szczypta 
chilli w proszku, odrobina oleju. Ziem-
niaki obrać i ugotować. Ostudzić i po-
kroić w plastry. Cebule, boczek obrać, 
pokroić w plastry. Cebulę wraz z bocz-
kiem podsmażyć na odrobienie oleju. 
Do garnka wlać mleko, dodać dwie du-
że szklanki startego sera żółtego i dwie 
garście szczypiorku. Mleczno-serowy 
sos posolić, popieprzyć i dodać chilli. 
Gdy ser rozpuści się w mleku – sos jest 
gotowy. Włożyć część ziemniaków do 
naczynia żaroodpornego, na to nałożyć 
boczek z cebulką i polać sosem. I tak 
aż do wyczerpania składników. Zapie-
kać w piekarniku nagrzanym do ok. 
180 stopni przez około 20-30 minut.

Cebula w kożuszku
3 wielkie cukrowe cebule, 2 szklanki 

mąki, 1 szklanka mleka, 1 jajko, 2 ząbki 
czosnku, sól, pieprz, 1/4 l oliwy do sma-
żenia, parę rzodkiewek i szczypiorek. Do 
miski wsypujemy mąkę, dodajemy jajko 
i mleko. Mieszamy aż nie będzie grudek. 
Ciasto można przyprawić szczyptą so-
li i pieprzu, a dla dodania pikanterii dwo-
ma ząbkami drobno posiekanego czosn-
ku. Cebule obieramy i kroimy w okazałe 
talarki. Na głębokiej patelni rozgrzewa-
my oliwę, a obtoczone w cieście talarki 
wrzucamy na olej. Smażymy do uzyska-
nia mocno rumianego koloru. Całość, po 
wyłożeniu na talerz posypujemy posie-
kanym szczypiorkiem i ozdabiamy rzod-
kiewką. Takie przekąski możemy przy-
gotowywać również z innych warzyw. 

Owszem i to dość 
rozwinięte, ale specy-
ficzne. Zaśmiewasz 
się z wulgarnych ka-

wałów, sam je chętnie opowiadasz. 
Nie krępuje Cię ich dosadność, dlate-
go najlepiej czujesz się w męskim gro-
nie, gdzie przy piwie na wiele można 
sobie pozwolić.

Nie masz przesad-
nego poczucia hu-
moru. Ponad opo-
wiadanie kawałów 

wolisz dyskusję o czymś konkretnym. 
Najbardziej odpowiada Ci towarzystwo 
ludzi prosto i rzeczowo wyrażających 
swoje racje. Nie potrafisz na złośliwo-
ści odpowiedzieć podobną ripostą.

Bliźniak wyróżnia 
się tym, że lubi dow-
cipy aluzyjne, inteli-
gentne, gdzie raczej 

trzeba domyślać się ukrytych treści. 
Nie znosi wulgaryzmów i prostackie-
go humoru. W towarzystwie odzna-
cza się błyskotliwością, którą nie każ-
dy jest w stanie zrozumieć.

Poczucie humo-
ru u Raka jest ra-
czej małe, a już na 
pewno nie potrafi się 

śmiać z siebie. Szybko i łatwo się ob-
raża, chociaż często nie ma ku te-
mu powodu. Nie okazuje tego jednak 
i ludziom trudno się domyślić, czemu 
Rak nagle się od nich odsunął. 

Ludzie, którzy uro-
dzili się pod tym zna-
kiem, mają duże po-
czucie humoru. Bar-

dzo lubią opowiadać kawały i jeśli ktoś 
ich słucha, szybko zyskuje ich sympa-
tię. Nie są ambicjonalni i nie obrażają 
się nawet, gdy ktoś powie im coś zło-
śliwego.

Panny nie mają 
zbyt wielkiego poczu-
cia humoru. Cenią to, 
co konkretne, przy-

noszące korzyść, wzbogacające czło-
wieka materialnie czy duchowo. Pra-
wie nigdy nie opowiadają kawałów, bo 
zazwyczaj ich nie zapamiętują. 

Jeżeli chcesz zra-
zić do siebie Wa-
gę, zacznij opowia-
dać przy niej wulgar-

ne dowcipy. Na pewno się od Ciebie 
odsunie, bowiem nie znosi wulgary-
zmów. Rozbawiają ją natomiast kawa-
ły czy historyjki o głębszej treści.

Opowiadając Skor-
pionowi kawał, zasta-
nów się, czy nie weź-
mie tego do siebie 

i nie obrazi się, a co gorsza, nie za-
cznie Cię zwalczać. On sam nigdy nie 
pomyśli, że jego dowcipy mogą kogoś 
urazić lub sprawić mu przykrość.

Strzelcy mają za-
zwyczaj bardzo roz-
winięte poczucie hu-
moru i dobrze czują 

się w każdym towarzystwie. Są wese-
li, błyskotliwi, oryginalni i oczekują te-
go samego od innych ludzi. Nie zna-
jąc towarzystwa – często się jednak 
zawodzą.

Poczucie humoru 
Koziorożca jest dość 
specyficzne, potrafi 
być, jak to się mówi, 

„duszą” towarzystwa, ale gdy nie ma 
humoru czy coś go gnębi, trudno Ko-
ziorożca wprawić w wesoły nastrój na-
wet najlepszym kawałem.

Ryby, jeśli tylko są 
w dobrym humorze, 
mogą być świetny-
mi kompanami. Sa-

me w towarzystwie świetnie się bawią 
i rozbawiają innych. Są jednak zmien-
ne i gdy nie dopisuje im humor, nic nie 
jest w stanie ich rozśmieszyć.

Wodniki mają po-
czucie humoru, ale 
nie wszystko ich ba-
wi i potrafią dać te-

mu wyraz. Przeważnie jako ludzie 
o wysokiej inteligencji nie lubią pro-
stactwa w żadnej postaci. Najbardziej 
denerwują ich prymitywne kawały. 

Czy masz poczucie 
humoru?

MOJA SPÓŁDZIELNIA 5/2010
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 6. Morski licznik; 8. Sie-

dziba Redakcji „MS”, druga część na-
zwy ulicy; 9. Przedmiot; 10. Antyczny 
ornament; 11. Herbowy ptak; 12. Hi-
storyjka do śmiechu; 15. Grzmot; 
17. Zjadliwy literat; 19. Strzela w serce; 
21. Tytuł cesarzy rzymskich; 22. Śpie-
wa gadając; 23. Składnik gazu ziem-
nego; 24. Wyspa Napoleona; 25. Na-
pór na opór; 28. Po Śląsku: głupek; 
30. Gmina protestancka; 32. Słota w 
gwarze śląskiej; 35. Łom: 36. Kawiar-
nia; 37. Miesiąc, w którym ukazał się 
pierwszy nr „MS”; 41. Karciany argu-
ment; 42. Nowoczesny głębokościo-
mierz; 45. Miejsce na mecie; 48. Wy-
padek drogowy: 49. Golizna artystycz-
na; 51. Dach na słupach; 52. Akuszer-
ka w gwarze śląskiej; 54. Tasowana 
talia; 55. Praca; 56. Rzeźbiony me-
dalion.

PIONOWO: 1. Wykonywał ilustracje 
do pierwszych wydań „MS”; 2. Mie-
siąc, w którym ukazało się 100. wy-
danie „MS”; 3. Szachy lub warcaby; 
4. Ogół księży; 5. Opiekun seldżuckich 
następców tronu; 6. Główny pomysło-
dawca wydawania „MS”, obecny Pre-
zes SSM; 7. Onegdaj pisał do „MS”; 
10. Odtwarza czarne płyty; 13. Kowal-
ny metal; 14. Dawniej nazwa tatara-
ku; 16. Swego czasu pisała do ga-
zety; 17. Mysi przysmak; 18. Powóz 
na resorach; 20. Załoga wioślarska; 
21. Najstarsze osiedle SSM; 26. Zaży-
wana szczyptami; 27. Paciorki; 29. Al-
fabet; 31. Od początku „MS” tworzy 
krzyżówki; 32. Napędowe lub opałowe; 
33. Ośla wada; 34. Wodorosty; 38. An-
tylopa grzywiasta; 39. Chroni czerep; 
40. Prosta droga leśna; 43. Płynie z 
wolna w piosence; 44. Dyzma, kariero-
wicz; 46. Miłośnik, zwolennik; 47. Cy-
frowy bez kliszy; 49. Statek Noego; 
50. Bazar; 53. Krzyżówkowa papuga.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 13 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy prze-
syłać do 21. V. 2010 r. – na adres 
SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 z do-
piskiem Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – krzyżówka 200 wydań „MS”. 
Nagrody za krzyżówkę nr 4/2010 z 
hasłem – Wielkanoc pachnąca wio-
sną, otrzymują: Stefania SYKULSKA, 

zam. ul. R. Gansińca 8; Jerzy WOJ-
TYNEK, zam. ul. Przyjaźni 48B;  
Urszula FROŃ, zam. ul. Niepodległo-
ści 26. Zwycięzcom gratulujemy i za-
praszamy (z dowodem osobistym) do 
działu GZM po odbiór nagród. Nagro-

da główna – niespodzianka – ufundo-
wana przez Sukces s.c., Siemianowi-
ce Śl., ul. W. Wróblewskiego 67. Fun-
datorem pozostałych nagród jest Sie-
mianowicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa.

200 wydań „MS”
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SKLEP MODELARSKI
Ul. Truchana 31         Sklep czynny:

41-500 Chorzów        Pn-Pt  11.00-17.00
                              Czwartek 11.00-18.00

Kolejki elektryczne 

Modele plastikowe do sklejania                   
Części fototrawione    
Warsztat modelarza               
                                      Sklep internetowy 

www.mojswiatmodeli.pl
mojswiatmodeli@mojswiatmodeli.pl

                                               Tel. 512-330-653

26 maja

Wszystkim Mamom
– zadowolenia i uśmiechów na co 
dzień, mnóstwa cierpliwości, wiele 
wytrwałości i radości z pociech...

„Spotkanie z matką”
Ona mi pierwsza pokazała księżyc 
I pierwszy śnieg na świerkach,
I pierwszy deszcz.
Byłem wtedy mały jak muszelka,
A czarna suknia matki szumiała
jak Morze Czarne…

K. I. Gałczyński - fragment wiersza

Przełom kwietnia i maja niewąt-
pliwie należy do roślin kwitną-

cych w ogródkach przydomowych. 
Wiele rosnących tam kwiatów nie boi 
się wiosennych przymrozków i wystar-
czy im niewiele słońca, by pokazały 
w pełni swój urok, co widać podczas 
spacerów.

My przypominamy, że rozpoczęli-
śmy kolejną edycję Zielonego Konkur-
su. Wzorem lat ubiegłych zaprasza-
my wszystkich Czytelników do współ-
redagowania rubryki. Przysyłajcie na 
nasz adres Wasze opinie dotyczące 
pielęgnowania roślin ozdobnych, któ-
re warto przedstawić wszystkim Czy-
telnikom. Mile widziane własne zdję-
cia. Czekamy na Państwa zgłoszenia 
i propozycje pokazania w „MS” najład-
niejszych balkonów i ogródków przy-
domowych: 

telefoniczne podczas Dyżuru Re-
daktora w każdy poniedziałek w godz. 
1530 –1630, nr tel. 32 6091-405 lub 

pocztą tradycyjną: „MS”, ul. Bohate-
rów Westerplatte 20, 41-106 Siemia-
nowice Śl. z dopiskiem: Zielony Kon-
kurs. Swoje propozycje, PT Czytelni-
cy, możecie również nadsyłać drogą 
elektroniczną na adres: ssm@pocz-
ta.fm Wasze typy będziemy systema-
tycznie prezentować na łamach „Mojej 
Spółdzielni”.

Póki co prezentujemy zatrzymany 
w kadrze widok pięknie kwitnącego 
drzewka na osiedlu „Węzłowiec” rejon 
budynków Władysława Jagiełły 27, 
29, 31. Jak poinformowała nas Czytel-
niczka, ładnie zakwitł także krzew przy 
ul. Hermana Wróbla 9B. Widzieliśmy 
- zdjęcie w kolejnym wydaniu

Przy okazji ogłaszamy błyskawicz-
ny konkurs: Jakie drzewko tak pięk-
nie kwitnie?

pes

Czy wiesz, że:
- gazeta archiwizowana jest 
w narodowych książnicach, 

m.in. w Bibliotece Jagiellońskiej 
w Krakowie. Wszystkie 

jej numery posiada także 
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Siemianowicach Śląskich.

- składający gazetę redaktor DTP 
non stop narzeka, iż za dużo jest 
tekstów, a za mało światła (luzu) 

i strony nie „oddychają”.

Czekamy na zgłoszenia


