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Zapraszam do udziału Zielona Sobótka 

czytaj str.  19

Harmonogran Zebrań Osiedlowych

Dzień Dziecka w Michałkowicach
Już teraz Rada Osiedla i ADM os. „Michałkowice zapraszają 1 czerwca br. wszystkie dzieci do udziału  

 w zabawie organizowanej od wielu lat z okazji Dnia Dziecka.

Kolejne boisko 
nabiera kształtu

Paliło się  
na os. „Tuwima”

Program Festynu połączony zostanie z uroczystym od-
daniem do użytku mieszkańców boiska wielofunkcyjne-
go oraz placu zabaw. Poza wspólną zabawą dzieci przy 
muzyce i konkursami z nagrodami – przewidziano inne 
niespodzianki.

Uwaga! Program i miejsce imprezy mogą ulec zmianie, co 
uzależnione jest od warunków atmosferycznych. Jeśli z tych 
samych względów nie uda się w porę ukończyć budowy bo-
iska, zapraszamy dzieci „na stare” miejsce, w pobliżu placu 
zabaw przy ul. Przyjaźni 18. Początek festynu: 1600

Tam, najprawdopodobniej, wy-
rzucony niedopałek wpadł do dy-
latacji budynku przy ul. Wojciecha 
Korfantego 2B, a że wcześniej 
między segmentami „urządzono” 
skład śmieci... to się zapaliły.

1 czerwca, czyli w „Dzień Dziecka”, 
o ile nic nie stanie na przeszko-

dzie, nastąpi oficjalne otwarcie wie-
lofunkcyjnego obiektu sportowego 
w Michałkowicach przy ul. Przyjaź-
ni. A to jeszcze nie wszystko! Dla 
najmłodszych też przygotowano 
miejsce rozrywki, czyli nowy plac 
zabaw, który mieścić się będzie tuż 
obok boiska. No, to będzie się gdzie 
bawić, będzie…

czytaj str.  2
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ciąg dalszy na str. 20

SSM wyróżniona
Miło nam poinformować, że Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkanio-

wa uhonorowana została kolejnym wyróżnieniem – patrz dyplom. 
Zostało przyznane przez redakcję „Domy Spółdzielcze” – miesięcznik 
spółdzielczości mieszkaniowej.

W zorganizowanym rankingu podzielonym na 5 kategorii spółdzielni uczest-
niczyło kilkaset SM z całego kraju. Ogromny dylemat z wyborem miała więc 
Komisja konkursowa w składzie: Przewodniczący: Jerzy Jankowski – prze-
wodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej oraz 
członkowie: Jan Sułowski – prezes Zarządu KZRSM, Maciej Cesarski 
– dr hab., prof. nadzw. Szkoły Głównej Handlowej, Iwona Drozd-Jaśniewicz 
– członek redakcji „DS”, Zbigniew Gotfalski – członek redakcji „DS”.  
W wyniku jej prac SSM otrzymała wyróżnienie i znalazła się w nielicznym 
gronie laureatów.

Celem Rankingu było pokazanie spółdzielni mieszkaniowych jako nowo-
czesnych i efektywnych zarządców zasobów mieszkaniowych, liczących się 
podmiotów gospodarczych, a także ważnych organizatorów życia społeczno-
-kulturalnego swoich mieszkańców. pes

Zaktywizowali się również pseudo-
malarze i na ścianach domów w kil-
ku osiedlach pojawiły się ich kolej-
ne bohomazy. Z reguły są to wulgar-
ne napisy. Prezentujemy smutny efekt 

tych poczynań, ale ze względu na do-
bre obyczaje zdeformowaliśmy je nie-
co, co nie zmienia faktu, że przez jakiś 
czas panoszyły się na ścianach gor-

sząc zarówno maluczkich, jak i bar-
dziej wrażliwe starsze osoby.

Pożar
Czyjaś niefrasobliwość i bezmyśl-

ność oraz flejtuchostwo nie wiado-

mo ilu osób było przyczyną pożaru, 
jaki zanotowano na osiedlu „Tuwi-
ma”. Tam, najprawdopodobniej, wy-
rzucony niedopałek wpadł do dylata-
cji budynku przy ul. Wojciecha Kor-
fantego 2B, a że wcześniej między 
segmentami „urządzono” skład śmie-
ci... to się zapaliły. Błyskawiczna in-
terwencja straży pożarnej zlikwido-
wała ogień. Na szczęście nic niko-
mu się nie stało. Może jedynie, albo 
„aż”, jak kto woli, najedzono się stra-
chu, bo niezbyt to przyjemne, gdy wi-
dok kłębów dymu i gaszących stra-
żaków, oglądany zazwyczaj w telewi-
zji, nagle gości pod naszymi oknami. 
Wtedy dopiero uzmysławiamy sobie 

zagrożenie i bezsilność w zetknięciu 
z żywiołem.

Tak więc jedni przekonali się, co 
znaczy potęga ognia, inni zgorszy-
li się napisami, jeszcze inni zmusze-

ni zostali do męczących spacerów, 
a wszyscy straciliśmy mnóstwo pie-
niędzy, które dopisujemy do niechlub-
nej księgi strat. Pytanie jak długo bę-
dzie ona pęczniała pozostawiamy do 
rozstrzygnięcia Czytelnikom. Patrząc 
zaś na ścienne bohomazy nie chce 
się nam wierzyć, by ktoś nie zauwa-
żył czyj to charakter pisma. Niektó-
re wyrazy pisane są tak charaktery-
stycznie, że problemów z identyfika-
cją nie powinno być w ogóle. Może 
warto zerknąć do zeszytów naszych 
dzieci i porównać literki w nich zawar-
te z tymi zapamiętanymi z zohydzo-
nych elewacji.

S t r a t y  i  n i e s m a k  r o s n ą
Kilkadziesiąt tysięcy złotych wynoszą straty z tytułu skradzionych krzywek z dźwigów osobowych. Łącznie zło-

dzieje przywłaszczyli sobie 17 tych „drobiazgów” – każdy o wartości z montażem ok. 1500 zł. Nie trzeba doda-
wać, że windy były przez jakiś czas bezużyteczne, co szczególnie dla osób starszych, mających problemy z poru-
szaniem się czy małżeństw z małymi dziećmi było znaczącym problemem.
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

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

- członkowie Zarządu przyjmują P.T. Mieszkańców na  dyżurze.

Zamierzających przekazać swoje wnioski, uwagi lub złożyć skargę
oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

Podwyżka opłaty za korzystanie z UPC

Blisko 6 lat telewizja kablowa UPC utrzymywała stałą opłatę za dostar-
czenie telewizyjnego pakietu podstawowego, który onegdaj wszedł 

w miejsce tzw. AZART-u.
Ostatnia regulacja ceny miała miejsce w grudniu 2005 roku. Utrzymanie nie-

zmienionej opłaty przez tak długi czas, pomimo corocznej inflacji, to była ewi-
dentna korzyść dla mieszkańców. Niedawno jednak UPC wystąpiło w wnioskiem 
o zmianę opłaty, która po konsultacjach z dniem 1 maja br. wynosi 5,90 zł netto.

Od 4 maja br. administracja os. „Bańgów” przyjmuje zainteresowanych 
w nowej siedzibie, w budynku przy ul. Władysława Reymonta 20. Dotych-
czasowe godziny pracy nie uległy zmianie. Administracja czynna jest:

w poniedziałki: 700 - 1700, od wtorku do czwartku: 700 - 1500

w piątki: 700 - 1300 i w soboty: 800 - 1200

Zmiana adresu ADM  
osiedla „Bańgów”

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy,
że 27 kwietnia br. odeszła od nas koleżanka

śp. Czesława Spandel
Zmarła była Członkiem Rady Nadzorczej i Rady Osiedla „Chemik” 

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Tracimy w niej cenioną, szczerą i oddaną sprawom Spółdzielni  

i jej mieszkańców działaczkę samorządową organów SSM.
Rodzinie, krewnym, znajomym serdeczne wyrazy współczucia 

składa Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy SSM.
Cześć jej pamięci!
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4 kwietnia 2011 r. zmarł nagle w wieku 52 lat

śp. Alfred Panicz
- członek Rady Osiedla „Centrum” od 2008 roku

Alfred Panicz był związany z górnictwem. Przez szereg lat pracował 
w KWK „Siemianowice”, później w kopalni „Bielszowice”. W 2001 roku 

zakończył karierę zawodową i rozpoczął pracę społeczną.
Rodzinie, znajomym wyrazy głębokiego współczucia składają:

Rada Nadzorcza, Zarząd, Rada i Administracja Osiedla „Centrum”
oraz pracownicy Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Radzie Nadzorczej i Zarządowi 
SSM, Radzie Osiedla „Centrum”,
sąsiadom z ul. Komuny Paryskiej 3, 

krewnym, znajomym
za uczestnictwo

w uroczystościach pogrzebowych
śp. Alfreda Panicza

Podziękowanie
składa

Ilona Panicz

Obradowała Rada Nadzorcza SSM

Sześć części WZ
Bardzo sympatycznym akcen-

tem rozpoczęło się posiedzenie 
Rady Nadzorczej Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej przepro-
wadzone 26 kwietnia br.

Było nim, niejako poza porządkiem 
obrad, przekazanie plakiety „Dobra 
Spółdzielnia 2011”, jaką Spółdzielnia 
otrzymała za zajęcie II miejsce w Ran-
kingu Najlepszych Spółdzielni Miesz-
kaniowych Województwa Śląskiego. 
Ranking zorganizował magazyn go-
spodarczy Strefa Biznesu – partner 

Dziennika Gazeta Prawna – pisaliśmy 
o tym w „MS” 4/2011.

Przekazując nagrodę Łukasz Osy-
piński – dyrektor programu i zastęp-
ca redaktora naczelnego magazynu, 
komplementował Spółdzielnię i jej wła-
dze. Jak zauważył stworzony klimat 
wokół spółdzielczości mieszkaniowej 
nie należy do przychylnych, a przecież 
oglądając spółdzielcze zasoby można 
stwierdzić, że są jednymi z lepiej za-
rządzanych w Polsce.

- Wasza Spółdzielnia – mówił do 
Członków RN SSM – jest tego bar-
dzo dobrym przykładem. Prowadzicie 
bardzo szeroki front prac, budujecie, 
realizujecie – co jest swoistym ewe-
nementem – infrastrukturę osiedlo-

wą przekazując do użytku nowe pla-
ce zabaw czy boiska i prowadzicie 
działalność społeczno-kulturalną. Gra-
tuluję Wam tych osiągnięć i zasłużo-
nej nagrody oraz takiego kierownictwa 
Spółdzielni. Mówca życzył też SSM, 
co najmniej powtórzenia uzyskanego 
miejsca w kolejnym rankingu.

Uhonorowano Członków SSM
Łukasz Osypiński przekazał plakie-

tę Zbigniewowi Lekstonowi – preze-
sowi Zarządu SSM, a ten dziękując za 
wysoką ocenę stwierdził, że jest ona 

także zasługą obecnej Rady Nadzor-
czej, a przede wszystkim jest uhono-
rowaniem wszystkich Członków Spół-
dzielni. Za otrzymane wyróżnienie po-
dziękował również Janusz Łach – za-
stępca przewodniczącego RN SSM. 
Nieco wcześniej rozmawialiśmy z go-
ściem, który powiedział nam, że wy-
boru, według ściśle określonych kry-
teriów, dokonywała specjalna komi-
sja Strefy Biznesu. Jej członkowie nie 
mieli wątpliwości, co do przyznania II 
nagrody Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

Realizując porządek dnia Rada, 
przyjęła protokół z poprzedniego po-
siedzenia, a następnie omówiła i przy-
jęła Porządek obrad majowych Ze-

brań Osiedlowych Członków SSM z 
uwzględnieniem konieczności – czytaj 
uchwała - wprowadzenia odrębnych 
punktów dla osiedla „Centrum”, gdyż 
muszą się tam odbyć wybory uzupeł-
niające do Rady Osiedla. Terminy Ze-
brań i Porządek obrad – czytaj str. 10.

Walne podzielone
Kolejnym punktem było przyjęcie po-

działu na części Walnego Zgromadze-
nia SSM. Rada ustaliła 6 części WZ 
– uchwała patrz strona obok. Postano-
wiono bowiem dołączyć Członków za-
mieszkałych na Osiedlu „Bańgów” do 
Osiedla „Centrum”. Taki wniosek już 
dużo wcześniej złożyła Rada Osiedla 
„Bańgów”.
Wykreślenie za nieprzestrzeganie

porządku domowego
Ostatnim punktem, najmniej lubia-

nym, było rozpatrywanie wniosków 
o wykreślenie z rejestru członków. 
Na posiedzenie zaproszono 3 osoby: 
dwóch dłużników i jedną osobę stwa-
rzającą problemy ze względu na nie-
przestrzeganie norm społecznych i za-
sad Regulaminu porządku domowego 
i współżycia zamieszkałych w zaso-
bach Spółdzielni. W przypadku dłużni-
ków jednej osobie – mimo znacznego 
zadłużenia ok. 50 tys. zł – postanowio-
no dać szansę na spłatę należności, 
zgodnie ze złożonymi w długiej wypo-
wiedzi deklaracjami. Rada uprzedzi-
ła dłużnika, że niespełnienie zobowią-
zania spowoduje wystąpienie do sądu 
o sprzedaż mieszkania w zasobach 
SSM, będącego własnością dłużnika. 
Drugi dłużnik nie zjawił się i przyję-
to wniosek o wykreślenie. RN po wy-
słuchaniu obszernej informacji o oso-
bie stwarzającej problemy porządko-
we – obszerna dokumentacja – przy-
jęła wniosek  o wykreśleniu. Jak za-
znaczano mieszkając w domu wielo-
rodzinnym każdy musi uwzględnić ko-
nieczność podporządkowania się re-
gulaminom.

Obrady prowadził Janusz Łach – za-
stępca przewodniczącego RN SSM. pes
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Zapraszam do udzia łu w Zebraniach
Rada Nadzorcza, Zarząd i Rady 

Osiedli Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej zapraszają 
na Zebrania Osiedlowe Członków 
SSM – harmonogram czytaj str. 10. 

RN SSM zwraca się do Państwa 
z apelem o szeroki i aktywny udział 
w tych Zebraniach. SSM to nasza 
samorządowa organizacja mieszka-
niowa. Jesteśmy Spółdzielnią o ponad 
50-letnim dorobku, mamy blisko 12.500 
mieszkań, w których mieszka ponad 
30.000 obywateli, czyli znacząca część 
mieszkańców Siemianowic Śl. Nasze 
osiągnięcia są zauważane przez innych. 
To zasługa wszystkich zamieszkałych.

Spółdzielcze osiedla, co każdy mo-
że dostrzec a sądzę i potwierdzić, są 
coraz ładniejsze. Widać wiele ocie-
plonych budynków o pięknych elewa-
cjach. Remontujemy dachy z wykorzy-
staniem technologii pap termozgrze-

walnych. Sukcesywnie modernizujemy 
windy. Wymieniamy drzwi wejściowe 
na szczelne i estetyczne, wykonane ze 
stolarki aluminiowej. Prowadzimy es-
tetyzację klatek schodowych i wdraża-
my energooszczędne oświetlenie. Wy-
mieniamy instalacje wodociągowe. Re-
montujemy drogi i chodniki, wykonuje-
my nowe miejsca parkingowe, przy bu-
dynkach przybywa zieleni. Tworzymy 
nowe miejsca do gry i zabaw dla dzie-
ci i młodzieży. W tym roku oddajemy 
do użytku kolejne boisko wielofunkcyj-
ne i plac zabaw w Michałkowicach. Ja-
ko jedna z nielicznych spółdzielni bu-
dujemy domy i sukcesywnie oddajemy 
do użytku nowe mieszkania.

To wszystko, co wykonujemy, kosz-
tuje, a nas nikt nie dotuje. Środki po-
chodzące wyłącznie z naszych opłat są 
ograniczone i uniemożliwiają przyspie-
szenie robót czy też zwiększenie ilości 

zadań. Stąd z ogromną troską musimy 
podchodzić do wspólnego mienia. Ogół 
zamieszkałych tak czyni, za co im dzię-
kujemy. Niestety, we znaki dają się wan-
dale bezmyślnie niszczący to, co nasze, 
to, co wspólne, to, co powinno nas cie-
szyć i służyć długo bez konieczności po-
noszenia dodatkowych nakładów finan-
sowych na zbędne naprawy.
Sądzimy, że na Zebraniach podzielą 

się Państwo swoimi uwagami nie 
tylko o bieżących problemach.

Troszczmy się razem o nasze 
wspólne mienie, umacniajmy 

wzajemny szacunek 
i dobrosąsiedzkie relacje

– wszak mieszkamy pod wspólnym 
dachem.

Z upoważnienia Rady Nadzorczej
(-) Wiesław Jaźwiec

Przewodniczący RN SSM
Siemianowice Śląskie, maj 2011 rok.

Jes tem pozytywnie  zbudowany
z Wiesławem Jaźwcem, przewodniczącym Rady Nadzorczej SSM

rozmawia Piotr Sowisło
- Panie Przewodniczący, niedawno 

zakończyły się Posiedzenia rad osie-
dli z udziałem członków rady nad-
zorczej...

- Wiesław JAźWIeC – Tradycją tej 
kadencji Rady Nadzorczej jest uczest-
niczenie Członków Rady Nadzorczej 
w posiedzeniach Rad Osiedli. Nie było 
by to nic nadzwyczajnego, bo w zasa-
dzie w każdej RO jest Członek Rady 
Nadzorczej z danego osiedla, gdyby 
nie fakt, że udział w nich biorą Człon-
kowie RN spoza danego osiedla.

- jak Pan i inni członkowie rady 
oceniają takie „roszady” i jaka jest 
Pana oPinia o ich Przebiegu?

- Są przyjmowane bardzo pozytywnie 
i oceniane bardzo wysoko. W zgodnej 
opinii Członków RN ich zasadność 
jest niepodważalna. W mojej opinii, 
a chciałbym to podkreślić, posiedze-
nia te zostały bardzo dobrze meryto-
rycznie przygotowane przez gospo-
darzy, tj. daną Radę Osiedla, kierow-
nictwo administracji. Mogę z pełnym 
przekonaniem stwierdzić, że był to pe-
łen profesjonalizm.

- czemu jednak mają służyć, Prze-
cież Problemy są Podobne?

- Z pozoru tylko problemy są podob-
ne, bo każde z osiedli ma swoją spe-
cyfikę. Nieco inaczej bowiem funk-
cjonują osiedla o zwartych zasobach, 
a inaczej o rozproszonych np. „Michał-
kowice” czy „Centrum”. Te właśnie róż-

nice można wykazać podczas takich 
spotkań, bo przecież każdy członek 

RN najpierw będzie zabiegał o osie-
dle, które reprezentuje, a tak pozna-
jąc inne i zagadnienia, którymi żyją ko-
ledzy nieco inaczej patrzy na ich sta-
rania. Słowem spotkania takie w peł-
ni uzmysławiają, że tworzymy jedną 
Spółdzielnię i za całość jesteśmy od-
powiedzialni. Tym samym scalają na-
sze działania. Podstawowy wniosek, 
jaki się z nich nasuwa jest jeden – po-
trzebne są środki, bo potrzeby rosną.

- Panie Przewodniczący za nami ko-
lejny rok działalności sPółdzielni. 
jaki to był rok dla ssm?

- Uważam, że był to dobry rok, cze-
go dowodzą opinia biegłego rewiden-
ta, uzyskane wyniki bilansowe i uzy-
skane wyróżnienia za całość działal-
ności. Jestem tym bardzo pozytywnie 
zbudowany. Cieszy, że sukcesywnie 
realizowane są przyjęte przez RN pro-
gramy, tj. termomodernizacji zasobów, 
estetyzacji klatek schodowych, wymia-
ny oświetlenia, że budowane są za-
równo kolejne domy, jak i nowoczesne 
boiska oraz place zabaw oraz parkingi, 
których ciągle za mało. Naszym zało-
żeniem jest, by takie miejsca, na miarę 
obecnych czasów i wymagań, powsta-
ły na każdym osiedlu. Wysoko też oce-
niam pracę Zarządu, gdyż jest bardzo 
dbały o zasoby i sprawy ekonomiczne. 
Jestem tym wszystkim zbudowany, bo 
dobrze to wróży na przyszłość.

- Proszę Pana, a skoro o Przyszło-
ści, to...

- Sądzę, że musimy utrzymać do-
tychczasową dynamikę i realizację już 
przyjętych programów. Przed nami ko-
lejne, gdyż kłania się rozpoczęcie ter-
momodernizacji II etapu osiedla „Wę-
złowiec” i zasobów osiedla „Bańgów”.

- Przed nami zebrania osiedlowe 
członków ssm...

- Zgadza się i liczę na to, że frekwen-
cja dopisze, i że będą one rzeczowe 
i pozbawione emocji. Do spotkań tych 
odnoszę się w specjalnym apelu.

- dziękuję za rozmowę
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POCZYTAJ ZAPOZNAJ SIĘ STOSUJ POCZYTAJ ZAPOZNAJ SIĘ STOSUJ
Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

O  W a l n y m  i  o s i e d l o w y c h  
z e b r a n i a c h  s ł ó w  k i l k a

Zmiana wymusiła inny sposób prze-
prowadzania obrad najwyższej sta-
tutowej władzy i zaznajamiania się 
z wszelkimi materiałami dotyczącymi 
funkcjonowania Spółdzielni, czyli za-
kłada ogromne, rzetelne i świadome 
zaangażowanie Członków 
w życie Spółdzielni.

Indywidualnie
znaczy odpowiedzialnie
W tym roku już po raz 

czwarty odbędzie się WZ. 
Teraz, by zgodnie z prawem 
przeprowadzić Walne Zgro-
madzenie, nawet zawiado-
mienia o nim, wraz z jego po-
rządkiem obrad i innymi in-
formacjami, muszą być z od-
powiednim wyprzedzeniem 
dostarczone obowiązkowo, 
indywidualnie, do każdego 
Członka. Ustawa o spółdziel-
niach mieszkaniowych naka-
zuje też wyłożenie do wglą-
du wszystkich dokumentów, 
jakie będą przedmiotem ob-
rad w celu umożliwienia za-
interesowanym zapoznanie 
się z nimi. Kwestie te ujęto 
w Statucie SSM umieszczo-
nym na stronie internetowej 
Spółdzielni.

Chcąc w pełni świadomie 
i merytorycznie oraz odpo-
wiedzialnie uczestniczyć 
w Walnym Zgromadzeniu 
i podejmować decyzje, nale-
ży samodzielnie zaznajomić 
się z materiałami, jakie bę-
dą przedmiotem obrad. To świadome 
uczestnictwo nakazuje też obowiązko-
we podporządkowanie się zasadom za-
wartym w przyjętym Statucie oraz Re-
gulaminie obrad. By nieco ułatwić po-
dejmowanie decyzji podczas WZ, na ła-
mach następnego wydania „MS” opubli-
kujemy pełne Sprawozdanie Rady Nad-
zorczej z działalności w 2010 r. i ob-
szerne fragmenty Sprawozdanie Zarzą-
du SSM. Zastrzegamy, że publikacje te 
nie mogą być usprawiedliwieniem w sy-

tuacji nie zapoznania się z wyłożonymi 
do wglądu kompletnymi materiałami, ja-
kie będą przedmiotem obrad. „MS” siłą 
rzeczy nie jest w stanie zamieścić cało-
ści dokumentów w liczącym blisko 200 
stron maszynopisie.

Sześć części
Rada Nadzorcza SSM tegoroczne 

Walne Zgromadzenie podzieliła na 
sześć części – czytaj uchwała RN. Ra-
da uwzględniła propozycje RO „Bań-
gów” i dołączyła Członków tego osie-
dla do Spółdzielców zamieszkałych 
w zasobach administrowanych przez 
ADM „Centrum”. Dodatkowo w tej 
części WZ uczestniczyć także mogą 
Członkowie Oczekujący. Wszystkie 
części WZ obradować będą w Do-

mu Kultury „Chemik”. Początek 
wszystkich części o 1700

Zapamiętajmy: Podczas części 
Walnego Zgromadzenia nie ma moż-
liwości zgłaszania żadnych dodatko-
wych spraw, a na ich podstawie głoso-
wania wniosków do realizacji. Powód 
jest prosty: np. ostatnia część nie mo-
że wprowadzić do głosowania czegoś, 
czego poprzednie części nie rozpatry-
wały, ba o czym nawet nic nie wiedzą. 
Walne musi obradować i podejmować 

uchwały wyłącznie objęte po-
rządkiem obrad, gdyż o ich 
przyjęciu decyduje suma od-
danych głosów na wszystkich 
częściach WZ. Podnoszenie 
na sali obrad kwestii wpro-
wadzenia dodatkowych punk-
tów jest bezcelowe, bo nie 
można działać wbrew prawu. 
Tym samym ustawa wprowa-
dzając instytucję Walnego, 
szczególnie podzielonego na 
części, uniemożliwia dysku-
sję i składanie jakichkolwiek 
wniosków niebędących przed-
miotem obrad. Możliwość kie-
rowania wniosków Członko-
wie SSM będą mieli wkrót-
ce podczas Zebrań Osiedlo-
wych Członków, jakie odbędą 
się w dniach 16 do 19 maja 
br. Sądzimy, że wielu ze Spół-
dzielców skorzysta z tej moż-
liwości.

Procedowanie WZ,
uczestnictwo w obradach

– informacji kilka
Procedowanie WZ, czyli po-

stępowanie zgodnie z okre-
śloną procedurą, reguła-
mi rozpoczyna się już w mo-
mencie przygotowania zawia-
domień o zwołaniu Walnego. 

Dostarczone do Członków SSM po-
wiadomienia – na co najmniej 21 dni 
przed terminem posiedzenia pierwszej 
części Walnego Zgromadzenia – mu-
szą zawierać:

- termin i miejsce obradowania Wal-
nego lub jego części,

- porządek obrad,
- wskazywać miejsca i termin wyło-

żonych do wglądu wszystkich spra-
wozdań i projektów uchwał, jakie bę-
dą przedmiotem obrad.

UCHWAŁA NR 22/2011
z dnia 26 kwietnia 2011 r.

Rady Nadzorczej
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w sprawie:
podziału Walnego Zgromadzenia Członków
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

na części w 2011 r.
Działając w oparciu o Art. 83 ust. 1 ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych oraz § 16 ust. 1 Statutu SSM
Rada Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

U C H W A L A
§ 1

Podział Walnego Zgromadzenia Członków Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej na części w następujący sposób:

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

- w części II dla Członków zamieszkałych w rejonie
Osiedla „Michałkowice”,

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

- w części IV dla Członków zamieszkałych w rejonie
Osiedla im. Juliana Tuwima,

- w części V dla Członków zamieszkałych w rejonie
Osiedla „Węzłowiec”,

- w części VI dla Członków zamieszkałych w rejonie
Osiedla „Młodych”.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

RADA NADZORCZA
Wytłuszczenia, układ od redakcji „MS”

Walne Zgromadzenie to najwyższa statutowa władza Spółdzielni. Wpro-
wadzenie tej formy oceny działalności nakłada na każdego spółdzielcę 

ogromną osobistą odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Wdrożenie 
w życie demokracji bezpośredniej w miejsce pośredniej (Zebrania Przedsta-
wicieli Członków) to wyzwanie, jakiemu kolejny raz winni sprostać Członko-
wie Spółdzielni. Poprzednie WZ dowiodły, że zdaliśmy ten egzamin na piątkę.
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- informację o prawie Członka do za-
poznania się z tymi dokumentami.

W SSM zawiadomienia o WZ, na 
dniach zostaną dostarczone do 
Spółdzielców. Wszystkie sprawoz-
dania i projekty uchwał będą też 
w statutowym terminie wyłożone 
do wglądu w siedzibie Zarzą-
du w godzinach urzędowania 
Spółdzielni.

Ważne: Zgodnie z paragra-
fem 8 Regulaminu WZ oraz 
zapisami Statutu, Członkowie 
Spółdzielni mają prawo do skła-
dania projektów uchwał i za-
mieszczania ich w porząd-
ku obrad najdalej na 15 dni 
przed terminem I części WZ. 
Zgłaszane projekty uchwał mu-
szą być zgodne z obowiązującym pra-
wem i muszą być poparte (podpisa-
ne), przez co najmniej 10 Członków 
z podaniem ich: imienia i nazwiska, 
adresu oraz numeru członkowskiego. 
Z kolei wszelkie uchwały, jakie ma-
ją być podejmowane w tym składane 
na podstawie żądań Członków powin-
ny być wykładane, na co najmniej 14 
dni przed terminem I części Walnego.

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

Informujemy, że każdy Członek ma 
także prawo, par. 16, pkt 9 Statutu SSM, 
do zgłaszania poprawek do wyłożonych 
projektów uchwał nie później jednak niż 
na 3 dni przed terminem I części WZ.

Uwaga: Każdy Członek SSM speł-
niający warunki określone w ustawie 
i w Statucie SSM ma prawo uczest-
niczyć, niezależnie od ilości posia-
danych mieszkań, tylko i wyłącznie 
w jednej części Walnego Zgromadze-
nia, która obejmuje jego faktyczne 
miejsce zamieszkania, gdyż każdy ma 
tylko jeden głos. Każdy uczestnik ma 
też bezwzględny obowiązek podpo-
rządkowania się zasadom ustalonym 
w Statucie i Regulaminie obrad.

Musimy – podkreślamy raz jeszcze – 
wszyscy pamiętać, że Walne Zgroma-
dzenie jest zobowiązane podejmować 
jedynie uchwały przyjęte w porządku 
obrad (par. 18 Statutu), który musi być 
identyczny dla wszystkich części WZ.

Wybory Rady Nadzorczej
W bieżącym roku mija trzyletnia 

kadencja obecnej Rady Nadzorczej. 

Wybór nowych jej Członków będzie 
przeprowadzony na poszczególnych 
częściach WZ. Wybory są tajne i stąd 
w każdej części będzie uczestniczyć 
notariusz, który po zebraniu głosów 
przez nadzorującą ich przebieg ko-
misję danej części Walnego zamknie 

je w nieprzeźroczystym opakowaniu, 
opieczętuje i komisyjnie otworzy po za-
kończeniu wyborów na ostatniej części 
WZ. Wtedy do obliczania głosów przy-

stąpią Członkowie komisji wyłonieni na 
poszczególnych częściach WZ.

O wybór
w skład Rady Nadzorczej ubiegać 

się może każdy Członek Spółdzielni, 
a ilość kandydatów jest nieograniczo-
na. Zbędnym jest dodanie, że winny 
to być osoby niezadłużone i godne za-
ufania. Kandydatów należy zgłaszać 
najpóźniej na 30 dni przed I częścią 
Walnego Zgromadzenia do specjal-
nie powołanej komisji, która przyj-
muje zgłoszenia w siedzibie Zarzą-
du. Osoby ubiegające się o mandat 
Członka RN SSM muszą obowiązko-
wo na piśmie wyrazić zgodę na kandy-
dowanie i podać adres i numer człon-
kowski oraz spełnić wymagania za-
warte w Prawie spółdzielczym. Zgło-
szenie kandydata musi być wsparte 
imienną listą z pisemnym poparciem, 
co najmniej 30 Członków SSM. Na li-
ście muszą być podane: imię i nazwi-
sko popierającego, adres zamieszka-

nia, numer członkowski i podpis. Z ze-
branych zgłoszeń, po sprawdzeniu ich 
prawidłowości, sporządzona zostanie 
alfabetyczna lista kandydatów, którą 
uczestnicy każdej części WZ otrzyma-
ją przed głosowaniem.

Odpowiedzialność  
Członków RN

Zamierzający pracować 
w Radzie Nadzorczej winni wie-
dzieć, że za swą pracę otrzy-
mują stosowne wynagrodze-
nie, które reguluje ustawa. Je-
go wysokość dookreśliło WZ 
przyjmując Regulamin Rady 
Nadzorczej. Kandydaci win-
ni też wiedzieć, że spoczy-
wa na nich ustawowo wpro-
wadzona osobista odpowie-

dzialność karna i majątkowa za po-
dejmowane decyzje, której skutki 
przyniosą szkodę Spółdzielni. Bycie 
w Radzie to nie przywilej, a gotowość 
do wyrzeczeń oraz do pracy na rzecz 
dobra wspólnego, jakim jest Spółdziel-
nia, to poświęcenie własnego wolnego 
czasu na pracę w RN i jej Komisjach 
i odpowiedzialność za ogromny mają-
tek i sprawy życiowe Członków.

Zebrania Osiedlowe
Członków SSM,

W SSM od dziesiątków lat funkcjo-
nują Rady Osiedli. Ich działalność 
ma znaczący wpływ na podejmowa-
nie przeróżnych decyzji a poprzez nie 
mieszkańcy mają możliwość przeka-
zania swych wniosków i uwag zwią-
zanych wyłącznie z miejscem swego 
zamieszkania, zaś chętni do pracy na 
rzecz swego środowiska mogą się sa-
morealizować i czynnie wpływać na 
poprawę szeroko rozumianych warun-
ków zamieszkania.

Podczas Zebrań Rady Osiedli złożą 
sprawozdania ze swej ubiegłorocznej 
działalności. A wstydzić nie mają się 
czego – czytaj w numerze: Podsumo-
wując 2010 rok…

Jednocześnie na ZOCz SSM, osie-
dlowe administracje przedłożą swoje 
sprawozdania za miniony rok i spra-
wozdania z wykonania wniosków. 
O miejscu godzinie i porządku obrad 
Członkowie oficjalnie zostaną poin-
formowani na tablicach ogłoszeń na 7 
dni przed Zebraniem.  Piotr Sowisło

Zapraszamy  
na Zebrania Osiedlowe  

- Harmonogram i Porządek   
obrad czytaj strona 10 

POCZYTAJ ZAPOZNAJ SIĘ STOSUJ POCZYTAJ ZAPOZNAJ SIĘ STOSUJ

Planowane terminy
Walnego Zgromadzenia

Siemianowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej

I część – 20. 06.
II część – 21. 06.
III część – 22. 06. 
IV część – 27. 06.
V część – 28. 06.
VI część – 29. 06. 

Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”
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• Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa to...

- Spółdzielnia sąsiadów. Tak to 
określam, bowiem w pracy kieruje-
my się śląską gospodarnością, a na-
si mieszkańcy na osiedlach utrzymu-
ją atmosferę „rodzinną”. Spółdziel-
nia działa od 1957 roku i eksploatuje 
12.236 mieszkań.

• Czyli, że jest to duża spółdziel-
nia?

- Nie jest to na pewno mała spół-
dzielnia. Ja zawsze mówię, że znajdu-
jemy się w górnej strefie stanów śred-
nich. W sumie mamy 226 budynków, 
do tego dochodzą obiekty użytko-
we służące zaspokojeniu potrzeb na-
szych mieszkańców. To wszystko two-
rzy zespół 7 osiedli mieszkaniowych, 
które położone są w granicach Sie-
mianowic Śląskich.

Specyfiką spółdzielni jest działalność 
samorządowa. Chociaż ustawa o spół-
dzielniach mieszkaniowych tego nie wy-
maga, to współpracujemy nadal z sied-
mioma Radami Osiedlowymi. Każde 
osiedle posiada taką Radę, wybieraną 
przez ogół mieszkańców, do której na-
leży decydujący głos dotyczący wydat-
ków z funduszy remontowych. Jako za-
rząd ustalamy wysokość tego funduszu 
na dany rok, a plany robót opracowuje 
Rada Osiedla, wspólnie z administracją 
osiedlową. Uważamy, że mieszkańcy le-
piej wiedzą, jakie występują tam potrze-
by. Rada prowadzi również działalność 
społeczno-wychowawczą na swoim te-
renie, łącznie z rozładowywaniem kon-
fliktów. Bo jak wiadomo, to tam gdzie lu-
dzie, tam pojawiają się i konflikty.

• Czy spółdzielnia prowadzi dzia-
łalność inwestycyjną?

- Z tego, co mi wiadomo, to jeste-
śmy jedną z dwóch spółdzielni na Ślą-
sku, które prowadzą taką działalność. 
W ostatnim okresie oddaliśmy prawie 
70 mieszkań, a obecnie realizujemy 
minizespół mieszkaniowy: 4 budynki 
po 9 mieszkań. W zeszłym roku odda-
liśmy pierwszy i kontynuujemy budo-
wę następnych.

• To dla spółdzielni działalność 
niełatwa, zwłaszcza w świetle zno-
welizowanej ustawy, która przynosi 
pewne konsekwencje dla takich od-
ważnych spółdzielni?

- Zgadza się. Dlatego robimy to ze 
środków przyszłych użytkowników, 
z możliwością ustanawianie lokatorskie-
go prawa do lokalu. Na część tej in-
westycji bowiem spółdzielnia zaciąga 
kredyt. Z tego tytułu nie jesteśmy zo-
bowiązani do obligatoryjnego zakłada-
nia wspólnot mieszkaniowych. Przyszły 
użytkownik ma wybór – sam finansuje 
budowę, albo spółdzielnia zaciąga kre-
dyt, który w 50 proc. finansuje inwesty-
cję. Może to nie jest duża skala naszego 
budownictwa, ale budujemy. Tam, gdzie 
jest to możliwe budujemy garaże. W ze-
szłym roku oddaliśmy 10 obiektów.

• Czy garaże to problem w Siemia-
nowicach?

- Na terenie spółdzielni mamy już 
2020 garaży. Staramy się zmniejszyć 
problemy z parkowaniem samocho-
dów. Wiadomo, parkingów nigdy za 
dużo. Na jedno mieszkanie przypada 
0,9 miejsca do parkowania. Mamy tych 
miejsc ok. 10 tysięcy To całkiem dużo.

• Czy zajmujecie się również osie-
dlową infrastrukturą? To zazwyczaj 
pięta Achillesa wszystkich spół-
dzielni i w ogóle miast.

- Oczywiście. W ostatnich latach po-
stawiliśmy mocno na kształtowanie 
przestrzeni publicznej. Oddaliśmy Ry-
nek Bytkowski, na którym mamy teraz 
możliwość organizowania festynów, 
imprez świątecznych, kulturalnych. To 
również miejsce spotkań integracyj-
nych naszych mieszkańców.

• Słyszałem, że spółdzielnia słynie 
z nietypowej działalności.

- Tak, mamy kręgielnię. Kiedy gór-
nictwo „padło” przekształciliśmy sklep 
górniczy w kręgielnię. Z powodzeniem 
kontynuuje on teraz swoją działalność 
sportowo-rekreacyjną. Jest to kręgiel-
nia 8-torowa, zautomatyzowana i cie-
szy się dużą popularnością.

• Śląsk łaknie zieleni. Wszędzie 
z dużą troską dba się o zieleń osie-
dlową.

- U nas też urządzamy nowe tereny 
zielone, dbamy o stare. Modernizuje-
my place zabaw dla dzieci, bowiem od 
czasu, kiedy powstawały minęło wiele 
lat i dziś dzieci potrzebują innej rozryw-
ki. Na trzech osiedlach udało nam się 
już zbudować boiska z utwardzoną na-
wierzchnią. W tym roku powstanie ko-
lejne. Mamy program zbudowania ta-
kich boisk na wszystkich osiedlach. Mo-
że to nie są jeszcze „Orliki”, ale są to 
boiska wielofunkcyjne. Na osiedlu Kor-
fantego oddaliśmy boisko pięciofunkcyj-
ne, gdzie jest możliwość pogrania w te-
nisa, w koszykówkę, w siatkówkę, dużą 
piłkę nożną i w mini piłkę nożną. A za-
tem jest to spory wysiłek dla spółdzielni.

• Ta działalność zapewne spotyka 
się z uznaniem mieszkańców?

- Tak jest w istocie, bo na Śląsku lu-
bią sport i wszelką rozrywkę. Każde 
boisko ma swój regulamin, by nie za-
kłócać spokoju okolicznym mieszkań-
com. To się sprawdza.

• Niedawno odbyły się wybory sa-
morządowe. Czy macie partnera po 
stronie samorządu? Jak się z nim 
współpracuje?

- Współpraca z władzami miasta 
układa się bardzo dobrze. Pomagali-
śmy przy wyborach, w rezultacie zy-
skaliśmy w samorządzie swojego 
przedstawiciela. Jest on przewodni-
czącym klubu prezydenta miasta.

• To znaczy, że zyskujecie wspar-
cie dla waszych działań, np. kiedy 
chcecie zbudować nowy parking?

- Szczególnie dobrze wygląda 
współpraca przy urządzaniu parkin-

Nie ma jak w spółdzielni
Rozmowa ze Zbigniewem Lekstonem,  

prezesem Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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gów, chodników, dróg, zieleni na te-
renach graniczących z miejskimi. Ra-
zem je zagospodarowujemy. To ko-
rzystne dla obu stron partnerstwo.

• Zatem tworzycie w Siemianowi-
cach taką sąsiedzką republikę sa-
morządowo-spółdzielczą, w której 
dużą autonomia mają mieszkańcy. 
Jak to funkcjonuje?

- Wszelkie problemy najpierw są za-
łatwiane na szczeblu osiedla, a do nas 
trafiają te sprawy najważniejsze, które 
dotyczą całej spółdzielni. A te bieżące 
są załatwiane na miejscu i do nas na-
wet nie docierają. To zdecydowało, że 
utrzymaliśmy rady osiedla.

• Rady wiedzą lepiej, co boli 
mieszkańców, bo są bliżej.

- Mamy 660 klatek schodowych i za-
rząd nie jest w stanie odwiedzić je. 
Członkowie rady wiedzą dokładnie, co 
gdzie niedomaga na osiedlu, co trzeba 
wyremontować, naprawić. Mieszkań-
cy z tego mają korzyść, bo uzyskują 
lepszą obsługę, a my mamy ułatwione 
działania. Interes zatem jest obopólny.

• A gdy zdarzą się konflikty?
- Konflikty zdarzają się wszędzie. 

U nas problemem bywają pieniądze 
na remonty czy inwestycje. Na te cele 
trzeba uważnie dzielić środki, zwłasz-
cza, że opłata na fundusz remontowy 
nie jest wysoka. O podziale tych środ-
ków decydują rady, a więc przedstawi-
ciele samych mieszkańców. Rady mu-
szą podejmować często trudne decy-
zje, typu: trzeba wykreślić to zadanie, 
żeby zrealizować ważniejsze.

• Wasze osiedla to nie tylko sy-
pialnie. Mieszka w nich pól miasta.

- Są kompleksowo zagospodarowa-
ne, żeby tu można mieszkać, realizo-
wać się i zaspokajać podstawowe po-
trzeby. Tak w zakresie zaopatrywania 
w żywność, korzystania z usług, tak-
że wypoczynku i rozrywki. Posiadamy 
dwa domy kultury. Mamy kółka zainte-
resowań, posiadamy dwa kluby ska-
ta. Bywa tam dużo młodzieży i dzieci.

• Na to potrzeba pieniędzy. Czy 
mieszkańcy nie buntują się i chcą 
łożyć na działalność społeczno-kul-
turalną?

- Muszę tu powrócić do współpracy 
z miastem. Sporo tych imprez dofinan-
sowuje miasto. Koszty tej działalności 
jakoś się bilansują i nie mamy wnio-
sków, by taką działalność zawiesić. 
Często odbywa się u nas nauka tań-
ca towarzyskiego. Mamy siedzibę Pol-
skiego Związku Skatowego i prowa-
dzone są rozgrywki. Jest Liga Obro-
ny Kraju, która prowadzi klub krótko-

falowców, TKKF, które organizuje im-
prezy sportowe. Zapewniamy miesz-
kańcom możliwości atrakcyjnego spę-
dzania czasu. M.in. zakończyło się zi-
mowisko w ramach ferii zimowych, 
w którym codziennie brały udział 72 
osoby. Zapewniamy dzieciom i mło-
dzieży letnie wakacje w ramach akcji 
„Lato w mieście”, które cieszą się tak 
wielkim zainteresowaniem, że nawet 
nie możemy przyjmować wszystkich 
chętnych. Dysponujemy bowiem tylko 
określonymi możliwościami. W czasie 
ostatniej akcji w kolejnych turnusach 
wzięło udział ponad 300 dzieci.

• A co dla „starzyków”?
- Prowadzimy dwa Kluby Seniora. 

Przychodzą tam bardzo aktywni star-
si ludzie, organizują ciekawe spotka-
nia i zajęcia – pogawędki, potańców-
ki. Często bawią się oni lepiej niż mło-
dzi. Organizujemy konkursy i zawo-
dy wspólnie z TKKF, które bardzo 
aktywnie działa w mieście i na na-
szych osiedlach. M.in. organizowa-
ne są rozgrywki w ping-ponga, w siat-
kówkę i piłkę nożną na własnych bo-
iskach. Odbywają się turnieje „dzi-
kich drużyn”, w których bierze udział 
70 a nawet i sto drużyn. Ostatnio od-
były się zawody strzeleckie na terenie 
strzelnicy łowieckiej. Inną działalno-
ścią są turnieje skatowe, bo wiadomo, 
że to gra niezwykle popularna na Ślą-
sku. Są rozgrywki brydżowe, szacho-
we. Zakres tych możliwości jest sze-
roki i każdy mieszkaniec jest w stanie 
znaleźć dla siebie coś ciekawego.

W ten sposób wypełniamy społecz-
ną funkcję spółdzielni, wzbogacając 
życie mieszkańców. To podtrzymuje 
i buduje więzi społeczne, w rezultacie 
są one u nas niezwykle silne. Zresztą 
Śląsk znany jest z życia „familijnego” 
i żywych więzi sąsiedzkich. Stąd nie-
trudno tu skrzyknąć się, by coś robić 
w wspólnie.

• Macie też własne pismo? Po co 
kosztowne zapewne pismo w dobie 
Internetu?

- Wydajemy je już 18 lat. Tego chcą 
mieszkańcy. Na 30-38 stronach każdy 
znajdzie tam informacje na temat spół-
dzielni i swoich osiedli. Gazeta zapew-
nia nam łączność z członkami i od-
wrotnie – członkowie dzielą się tam 
swoimi opiniami, uwagami. Nie unika-
mi takiego kontaktu z mieszkańcami 
i odpowiadamy na każdą uwagę.

Dzięki gazecie możliwe jest przepro-
wadzenie wielu społecznych akcji. Ga-
zeta jest bezpłatna i trafia do każdego 
mieszkania raz w miesiącu. Prowadzili-

śmy np. akcję na temat czynszów, czy 
potrzeby sprzątania po swoich czworo-
nogach. W naszej gazecie mieszkańcy 
znajdują pełną dokumentację działań 
spółdzielni i swoich rad osiedlowych.

• Kto finansuje to wydawnictwo?
- Część spółdzielnia, a część kosz-

tów pokrywana jest z reklam zamiesz-
czanych na jego łamach. Bywa nie-
kiedy, że z reklam daje się sfinanso-
wać cały nakład pisma, które wyda-
wane jest w ilości 12,5 tysiąca eg-
zemplarzy. Gazeta wychodzi w każdy 
pierwszy piątek miesiąca. Jest bardzo 
oczekiwana i kiedy się spóźni o dwa 
dni to mamy murowane interwencje 
mieszkańców. Jest w niej sporo do 
poczytania.

• Czy ludziom mieszka się u was 
dobrze?

- Łatwo to sprawdzić – wystarczy za-
pytać przechodnia na ulicy. Oceniam, 
że ludziom mieszka się u nas bardzo 
dobrze. A najlepszym dowodem na to, 
jest fakt, że nie spotykamy żadnych cią-
got do tworzenia wspólnot. A mamy bu-
dynki, w których ponad połowa miesz-
kań ma status odrębnej własności. Nikt 
nie chce się odłączać od spółdzielni, 
dzielić jej na części. To chyba dowodzi, 
że jest OK! Kiedy prowadzimy dyskusje 
na forum spółdzielni to często pada opi-
nia „byle nie wspólnota”. I to mimo, że 
mamy budynki sześciomieszkaniowe, 
w których natychmiast można powołać 
wspólnotę to ludzie tego nie chcą.

• Co o tym decyduje?
- Nie chcę za dużo powiedzieć, ale 

wystarczy przejechać ulicami, by zo-
baczyć, że nasze budynki odróżniają 
się od reszty.

• Rozumiem, że pozytywnie?
- To pan powiedział... Ale tak jest. To 

my nadajemy wizerunek Siemianowi-
com, bo połowa jego zasobów miesz-
kaniowych jest spółdzielcza. I widać 
na pierwszy rzut oka, które budynki 
są komunalne, które wspólnot, a któ-
re nasze. Staramy się bowiem miesz-
kańcom dać to, co im się należy. Stąd 
kończymy program termomoderniza-
cji. Budynki są ocieplone, a elewacje 
kolorowe, czyste. Cieszą oko. Budują 
także przyjazny dla mieszkańca wize-
runek spółdzielni.

• Jak pan widzi dalej przyszłość 
spółdzielni?

- Jak dalej politycy nie będą mieszać 
w ustawach, to damy sobie radę.

• Dziękuję za rozmowę.
rozmawiał: Marek Rowicki

Rozmowę opublikowano w miesięczniku 

Krajowej Rady Spółdzielczej „Tęcza Polska” 
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Rada Nadzorcza, Zarząd i Rady Osiedli
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

zapraszają Spółdzielców
na Zebrania Osiedlowe Członków SSM

Termin Osiedle Miejsce zebrania

16. 05. 2011 r. 
(poniedziałek)
godz. 1700

„CHEMIK” Dom Kultury „Chemik”, ul. Niepodległości 51

17. 05. 2011 r. 
(wtorek)

godz. 1700
„MŁODYCH” Dom Kultury „Chemik”, ul. Niepodległości 51

17. 05. 2011 r. 
(wtorek)

godz. 1700
„MICHAŁKOWICE”

Szkoła Podstawowa nr 13 w budynku „Domu Harcerza” 
przy ul. Jana Hadamika

18. 05. 2011 r. 
(środa)

godz. 1700
„BANGÓW” Szkoła Podstawowa nr 16 w Bańgowie

18. 05. 2011 r.
 (środa)

godz. 1700
im. Juliana TUWIMA Dom Kultury „Chemik”, ul. Niepodległości 51

19. 05. 2011 r. 
(czwartek)

godz. 1700
„CENTRUM” Klub „Centrum”, ul. Powstańców 54

19. 05. 2011 r. 
(czwartek)

godz. 1700
„WĘZŁOWIEC” Dom Kultury „Chemik”, ul. Niepodległości 51

Porządek Obrad wszystkich
Zebrań Osiedlowych obejmuje:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad i wybór Prezydium Zebrania Osiedlowego.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla.
5. Sprawozdanie kierownictwa Osiedla z:

- realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniu w 2010 r.,
- działalności Administracji Osiedla w 2010 roku i zamierzeń na rok 2011.

6. Dyskusja.
7. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej wraz z przyjęciem wniosków.
8. Zakończenie Zebrania.

Ze względu na wybory uzupełniające do RO „Centrum”
Porządek obrad dla Osiedla „Centrum” uzupełniony jest o punkty:

1. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
2. Przeprowadzenie wyborów do Rady Osiedlowej zgodnie z § 35 Statutu SSM.
3. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno-Wyborczej w sprawie ogłoszenia wyników wyborów do Rady 
Osiedlowej.
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Patroni naszych ulic
Chodzimy nimi co dnia. Nazewnictwo wielu z nich jest zrozumiałe, bądź dorozumiane automatycznie i nie stwarza pro-

blemu udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy wiesz kto jest patronem ulicy, przy której mieszkasz? W wielu przypadkach 
odpowiedź nie byłaby już tak szybka i prosta. Jest także wiele ulic, o których nazwie nie potrafilibyśmy powiedzieć nic. Wy-
starczy wykonać małą sondę i popytać wśród znajomych: Jak ma na imię patron tej ulicy i... już byłby problem, bo na co 
dzień posiłkujemy się wersją skróconą do nazwiska. Ba, na mapach wielu miast też nie znajdziemy pełnej nazwy. Do na-
szych dokumentów nazwy ulic też nie są wpisywane w pełnym brzmieniu. A przecież każdy człowiek ma imię i każdy tym 
imieniem się posługuje. „MS” od dobrych kilkudziesięciu miesięcy publikuje pełne nazwy ulic – niewiele tytułów tak czyni. 
Teraz postanowiliśmy przypomnieć, co za postacie, jakie zdarzenia historyczne dały nazwę naszym ulicom. Niekiedy bę-
dziemy mocno zmuszeni do ograniczenia objętości publikacji, bo materiałów będzie aż nadto. Innym razem, przeciwnie, 
usilnie szukać będziemy informacji.

Ryszard Gansiniec – badacz z powołania

Ryszard Gansiniec (do 1945 ro-
ku używał formy nazwiska Ganszy-
niec, zapisywanej po niemiecku: Gan-
schinietz), urodził się 6 marca 1888 
roku, w wielodzietnej rodzinie robot-
niczej Ignacego i elżbiety z Grabi-
gerów. Swoją edukację rozpoczął 
w szkole ludowej w Siemianowicach 
Śląskich (1894-1900), by następnie 
opuścić rodzinne strony i kontynuować 
naukę poza regionem. Najpierw w Ny-
sie, w tamtejszym prywatnym gim-
nazjum XX. Werbistów (1901-1908), 
a później w wyższym seminarium du-
chownym w Mödling pod Wiedniem 
(1909-1910). Rodzicom młodego Ry-
szarda zależało, aby podobnie jak wie-
lu jego rówieśników wywodzących się 
z rodzin hutniczych i górniczych, wy-
brał on zawód duchownego. Istnie-
je prawdopodobieństwo, że to za na-
mową ks. Jana Kapicy (jego sylwetkę 
przedstawiliśmy w „Mojej Spółdzielni” 
nr 2/2011) jego opiekunowie wyzna-
czyli dla niego taki właśnie kierunek 
edukacji. Gansiniec jednak zrezygno-
wał z tej drogi i podjął studia na wy-
dziale filologii klasycznej i germanisty-
ki w uniwersytecie w Münster w West-
falii (1911-1912), gdzie był wyróżnia-
jącym się, nieprzeciętnym studentem. 
Za komentarz do „Hippolitosa” zdo-
był pierwszą nagrodę w uniwersytec-
kim konkursie, co praktycznie otwo-
rzyło mu furtkę do prestiżowej uczelni 
w Berlinie. Tam też kontynuował stu-
dia filologiczne, uzupełniając je o ger-
manistykę, religioznawstwo i etnolo-
gię. Ponadto, w tym czasie zaczął już 
pracować m.in. w miejscowym Mu-
zeum etnologicznym, jako pracownik 
naukowy (1914-1915). Studia ukończył 

podczas trwania I wojny światowej. 
Wkrótce został wcielony do armii pru-
skiej i wysłany na front zachodni. Jesz-

cze tego samego roku (1915), za reko-
mendacją berlińskich uczonych powo-
łany został przez rząd na wykładow-
cę i organizatora studium filologii kla-
sycznej w Uniwersytecie Warszaw-
skim (dzięki niemu powstała też biblio-
teka filologii klasycznej UW), co z po-
wodzeniem czynił do jesieni 1917 ro-
ku, kiedy to ponownie wcielono go do 
wojska i wysłano na front, tym razem 
wschodni. Powodem decyzji miał być 
fakt, że Gansiniec w swoją pracę za 
bardzo mieszał interes Polski. 

Po wojnie, już w niepodległej Rzecz-
pospolitej, mając tytuł doktora uzyska-
ny w 1917 roku, został powołany na 
stanowisko profesora nadzwyczajne-
go w Poznaniu, by rok później, jako 
profesor zwyczajny przenieść się na 
Uniwersytet im. Jana Kazimierza we 

Lwowie. W tym mieście spędził Gan-
siniec blisko 30 lat i to tu nastąpił jego 
największy rozwój umysłowej, a zara-
zem naukowej i organizacyjno-dydak-
tycznej działalności. Przedmiotem je-
go zainteresowań były m.in. dzieje re-
ligii antycznej, nauka i filozofia grecka, 
historia literatury greckiej i rzymskiej, 
historia dramatu greckiego, dzieje pi-
sma łacińskiego, dzieje literatury hu-
manistycznej, wpływ kultury starożyt-
nej na europejską, edycja tekstów kla-
sycznych oraz inna działalność edy-
torska. Swoje studia, rozważania czy 
oryginalne, nierzadko kontrowersyj-
ne tezy (np. teza, mówiąca o tym, iż 
powstanie teatru i dramatu wiąże się 
z kultem zmarłych) publikował w ta-
kich pismach jak: „eos”, które było or-
ganem Polskiego Towarzystwa Filo-
logicznego, „Kwartalnik Klasyczny”, 
„Przegląd Humanistyczny”, „Prze-
gląd Klasyczny”, a przede wszyst-
kim w miesięczniku „Filomata”, skie-
rowanym do młodzieży i propagują-
cym nie tylko kulturę antyczną, ale 
uczącym umiłowania do nauki i huma-
nizmu. Pismo, które sam założył i re-
dagował w latach 1929-1939 (jego wy-
danie wznowił na krótko przed śmier-
cią w 1957 roku w Krakowie. Później 
schedę po nim przejęła żona Zofia). 
Gansiniec wydał także szereg innych 
publikacji, które ukazywały się rów-
nież w dalszej części jego życia, czy 
po śmierci, jak np. „Metrificale Marka 
z Opatowca oraz inne traktaty gra-
matyczne XIV i XV wieku”. Gansiniec 
starał się swoim czytelnikom przybli-
żać zdobycze antyku. Podobnie czynił 
podczas wykładów i seminariów, sto-
jących zawsze – jak wspominają je-
go studenci – na wysokim poziomie. 
Jego seminarzystą był między innymi 
Jan Parandowski, późniejszy wybitny 
znawca kultury antycznej.

W 1939 roku w obliczu II wojny świa-
towej nasz bohater wstąpił na ochot-
nika do wojska polskiego, by wziąć 

ciąg dalszy na str.12

W ostatnich dwóch wydaniach „MS” przedstawiliśmy sylwetki osób 
bezpośrednio nie związanych z Siemianowicami Śląskimi – Leona 

Kruczkowskiego i Alfonsa Zgrzebnioka. Tym razem przyjrzymy się postaci 
prof. dr Ryszarda Gansińca, znakomitego znawcę i badacza kultury antycz-
nej, wykładowcy pięciu polskich uniwersytetów, który urodził się i uczęsz-
czał do szkoły ludowej w naszym mieście. Nie ma o nim samym zbyt wie-
le wyczerpujących i wnikliwych publikacji, ale mamy za to te, które wyszły 
spod jego ręki.
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udział w obronie Lwowa. Kilka mie-
sięcy później powrócił na stanowisko 
kierownika katedry filologii klasycznej 
uniwersytetu, funkcjonującego już pod 
nazwą Lwowski Państwowy Uni-
wersytet im. Iwana Franki, bowiem 
w tym czasie miała miejsce sowiec-
ka okupacja. Po zajęciu Lwowa przez 
Niemców w 1941 roku i za-
mknięciu uczelni, pracował, 
jako sprzedawca w księgarni, 
a następnie do 1944 roku, ja-
ko urzędnik w Chłodni. W tym 
okresie, jako pięćdziesięcio-
latek założył rodzinę, biorąc 
za żonę niedawną studentkę 
Zofię Przygodę.

Po wycofaniu się Niemców 
wrócił ponownie na uniwersy-
tet, jednak 4 stycznia 1945 ro-
ku został aresztowany przez 
NKWD i był więziony do ma-
ja tegoż roku. Nie były to ła-
twe czasy dla Polaków, pol-
skiej inteligencji. W czerwcu 1946 ro-
ku, zmuszony przez sowietów, wraz 
z wieloma polskimi uczonymi musiał 
opuścić Lwów. Transportem ewaku-
acyjnym przeniósł się w nowe grani-
ce Polski powojennej, do Wrocławia. 
Odnotujmy, że w okresie poprzedza-
jącym ostateczny wyjazd Gansińców 
ze Lwowa, w 1945 roku przebywali 
oni krótko w Siemianowicach Śląskich, 
w domu przy ul. Świętej Barbary.

We Wrocławiu objął stanowisko pro-
fesora i kierownika III Katedry Filolo-
gii Klasycznej tamtejszego uniwersy-
tetu, po czym w roku 1948 powołano 
go na profesora Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Dekada życia Ryszarda 
Gansińca w Krakowie obfituje w ko-
lejne badania nad greckim i rzymskim 
antykiem, studiami w zakresie religio-

znawstwa, etnologii, kultury material-
nej czy też dziejów literatury polsko-
-łacińskiej. Bogaty dorobek naukowy 
profesora uzupełnia ponadto kilkana-
ście artykułów o przeszłości Śląska, 
opublikowanych w latach pięćdziesią-
tych, np. „Nagrobek Bolesława Wiel-
kiego” czy „Wkład czołowych przed-
stawicieli ziemi Śląskiej w kształto-
wanie się myśli poznawczej i litera-
tury polskiego Odrodzenia”.

Ryszard Gansiniec miał znaczą-
cy wpływ na rozwój filologii klasycz-
nej w Polsce, jako kierownik katedr naj-
lepszych polskich uczelni. Rzucił nowe 
światło na wiele kwestii dotyczących an-
tyku, poprzez swoje rozprawy i śmia-
ło stawiane hipotezy. Na jego wykła-
dach z hellenistyki, literatury łacińskiej 
i greckiej, religioznawstwa i dziejów hu-

manistyki polskiej wychowały 
się setki studentów, pasjona-
tów kultury antycznej. Był człon-
kiem Towarzystwa Naukowe-
go we Lwowie i Polskiej Aka-
demii Umiejętności (PAU). 
Do końca życia był aktywny 
w swojej pracy. Zmarł 8 mar-
ca 1958 roku. Pochowano go 
zgodnie z jego wolą na cmen-
tarzu w Krakowie – Salwatorze. 

W latach osiemdziesiątych 
w naszym mieście nadano je-
go imię nowopowstałej dro-
dze w rejonie cmentarza przy 
ul. Michałkowickiej. Dzisiaj 

przy tej ulicy, oprócz sporego kawał-
ka zieleni, znajduje się też m.in. 8 pię-
ciokondygnacyjnych budynków, gara-
że i plac zabaw. 

Materiał powstał w oparciu o książkę 

„Prof. dr Ryszard Gansiniec. Z życia i twór-

czości”, wydanej w Katowicach w 1997 roku. 

Ciekawym źródłem informacji o naszym bo-

haterze są „Notatki Lwowskie”, wydane przez 

jego córkę w 1995 roku. 

Rafał Grzywocz

ciąg dalszy ze str. 11

Ryszard Gansiniec – badacz z powołania

Domy przy ulicy Ryszarda Gansińca

dodatek mieszkaniowy

Przysługuje:
1) osobom mieszkającym w lokalach, 

do których mają tytuł prawny,
2) osobom zajmującym lokal miesz-

kalny bez tytułu prawnego, oczekują-
cym na przysługujący im lokal zamien-
ny albo socjalny.

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

- najemcy oraz podnajemcy lokali 
mieszkalnych,

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

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

- inne osoby mające tytuł prawny 
do zajmowanego lokalu mieszkalnego 

i ponoszące wydatki związane z jego 
zajmowaniem.

Świadczenie mogą otrzymać oso-
by, których średni miesięczny DO-
CHÓD BRUTTO (z podatkiem) na jed-
nego członka gospodarstwa domowe-
go w okresie 3 miesięcy poprzedza-
jących datę złożenia wniosku o przy-
znanie świadczenia nie przekracza 
175% kwoty najniższej emerytury  
(od 1. 03. 2010 r. – 706,29 zł) i wynosi:

- 1236,00 zł w gosp. jednoosobowym,
- 882,86 zł w gosp. wieloosobowym, 

tj. 125% kwoty najniższej emerytury
Dochód będący podstawą do przy-

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

Dodatek przyznawany jest na nor-
matywną powierzchnię wynoszącą:

- 35 m2 dla 1 osoby, - 40 m2 dla 2 osób, - 45 
m2 dla 3 osób, - 55 m2 dla 4 osób, - 65 m2 

dla 5 osób, - 70 m2 dla 6 i więcej osób.
Dodatek przyznawany jest na wnio-

sek Członka Spółdzielni przez Prezy-
denta Miasta Siemianowice Śl. w dro-
dze decyzji administracyjnej, a wypła-
cany wyłącznie Spółdzielni.

PAMIĘTAJMY, że dodatek przyzna-
wany jest od 1. dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w którym 
złożyliśmy wniosek, tj. jeżeli wniosek 
złożymy np. do końca maja, to po jego 
rozpatrzeniu przyznany dodatek otrzy-
mamy od 1 czerwca.

Szczegółowe informacje o wszel-
kich kryteriach przyznawania dodat-
ku, związane z indywidualnymi sytu-
acjami życiowymi, uzyskamy w:

Referacie Dodatków 
Mieszkaniowych

UM ul. Michałkowicka 105
w Siemianowicach Śl.

Tam składamy wypełnione wnioski. pes

Skorzystaj 
z pomocy!
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zaPoznaj się z terminem  zachowaj harmonogram  zaPoznaj się z terminem

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

gającym kilku miesięcy z myślą 
o tych, co planują jakieś wyjaz-
dy, przedstawiamy harmonogram 
odczytów podzielników kosztów 
ogrzewania.

Przy okazji zawiadamiamy, że odczy-
ty wykonywane będą tylko w godzi-

nach 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

Termin Budynek, adres

16. 05.
poniedziałek

Karola Świerczewskiego 46A, B; 
 Marii Dąbrowskiej 1;  

Obrońców Warszawy 1;  
Alfonsa Zgrzebnioka 25

17. 05.
wtorek

Karola Świerczewskiego 48A, B; 
Obrońców Warszawy 2, 9;  

Alfonsa Zgrzebnioka 27, 29, 31, 33

18. 05.
środa

Karola Świerczewskiego 50A, B; 
Walentego Fojkisa 3, 5;  

Alfonsa Zgrzebnioka  35, 37, 39

19. 05.
czwartek

Leona Kruczkowskiego 4, 6;   
Kościelna 36, 36A, B, C;  

Alfonsa Zgrzebnioka 41, 43, 45

20. 05.
piątek

Leona Kruczkowskiego 8,  
Władysława Sikorskiego 1A, B, C;  
Kościelna 36 D, e, F, Przyjaźni 8;  
Alfonsa Zgrzebnioka 47, 51A, B

21. 05.
sobota

Alfonsa Zgrzebnioka 52A, B; 38A

23. 05.
poniedziałek

Kościelna 34, 34A, B, C;  
Przyjaźni 8A, 10, 10A, B, C;  
Alfonsa Zgrzebnioka 38B, 40

24. 05.
wtorek

Przyjaźni 18, 18A, B, 22, 22A-D, 24; 
Wojciecha Korfantego 3A, B

25. 05.
środa

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

26. 05.
czwartek

Przyjaźni 34, 38, 40, 40A-C, 42, 42A, B; 
Wojciecha Korfantego 14A, B, 15A, B

27. 05.
piątek

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

28. 05.
sobota

Wojciecha Korfantego 10A-C

30. 05.
poniedziałek

Władysława Łokietka 16A, B; 
Grunwaldzka 18; Przyjaźni 52, 52A; 

Wojciecha Korfantego 16A, B

Termin Budynek, adres

1. 06.
środa

Władysława Jagiełły 31A-C;
Leśna 13;

Niepodległości 58A-ee

2. 06.
czwartek

Władysława Jagiełły 31D, 33e;
Leśna 15;

Niepodległości 58F-G;
Walerego Wróblewskiego 39A-C

3. 06.
piątek

Władysława Jagiełły 33A-D;
Okrężna 1;

Walerego Wróblewskiego 41A-e

4. 06.
sobota

Okrężna 2;
Walerego Wróblewskiego 41F-H; 53A-B

6. 06.
poniedziałek

Władysława Jagiełły 35A-B;
Okrężna 3; Walerego Wróblewskiego 

53C-H

7. 06.
wtorek

Władysława Jagiełły 35C-D, 37A; 
Okrężna 4;

Walerego Wróblewskiego 51A-D; 61A-B

8. 06.
środa

Władysława Jagiełły 37B-D;
Okrężna 5;

Walerego Wróblewskiego 61C-D; 63A-C

9. 06.
czwartek

Władysława Jagiełły 39A-C;
Okrężna 6;

Walerego Wróblewskiego 63D-I

10. 06.
piątek

Władysława Jagiełły 39D-e;
Okrężna 7;

Niepodległości 64 A-C; 66A-B

11. 06.
sobota

Okrężna 8;
Niepodległości 66C-F

13. 06.
poniedziałek

Władysława Jagiełły 41A-D;
Okrężna 13; Niepodległości 66G-I

14. 06.
wtorek

Okrężna 15;

Nie bądź obojętny - za likwidowanie dewastacji  
TY też płacisz!!!



14 MOJA SPÓŁDZIELNIA 5/2011

P o d s u m o w u j ą c  2 0 1 0  r o k …

Osiedle „Bańgów”
Mieczysław Hojda, przewodniczą-

cy RO: Rada Osiedla działała w 2010 
roku w oparciu o plan pracy, jaki przy-
jęła podczas pierwszego, stycznio-
wego posiedzenia. Nasze spotkania 
odbywały się regularnie raz w mie-
siącu. Równocześnie był to czas dla 
mieszkańców, kiedy mogli oni skorzy-
stać z pomocy Rady, jak również by-
ła to możliwość konsultacji wszelkich 
spraw dotyczących naszego osiedla. 
Jak wiadomo, do naszych najważniej-
szych uprawnień należy opiniowanie 
i zatwierdzanie rocznego planu rze-
czowo-finansowego remontów, który 
to plan przygotowuje administracja 
dla obydwu nieruchomości „Bańgo-
wa”. Tak też było w roku ubiegłym. Po 
szczegółowej analizie, dyskusji, roz-
strzyganiu, co w danym okresie było 
najważniejsze do wykonania, zatwier-
dziliśmy tenże Plan Remontów. Oczy-
wiście przede wszystkim trzeba było 
wziąć pod uwagę możliwości finanso-
we osiedla. Nie da się niestety naraz 
zrealizować wszystkich potrzeb. Na-
stępnie, raz na kwartał, dokonywali-
śmy oceny realizacji tegoż planu. Mo-
gę powiedzieć, że wszystko to, co za-
planowano na 2010 rok, zostało wyko-
nane. Do najważniejszych kwestii, mo-
im zdaniem, należały w ubiegłym roku 
remonty balkonów. Udało się wresz-
cie pozyskać firmę, która potrafiła to 
robić skutecznie. Wcześniej bywało to 
różnie…

W 2010 roku były takie dwie główne 
sprawy, jakim Rada Osiedla poświę-
ciła najwięcej uwagi. Pierwsza była 
związana z Klubem „Relax” – lokalem 
szczególnie uciążliwym dla lokatorów 
mieszkających w bezpośrednim jego 
sąsiedztwie (dotyczyło to budynku przy 
ul. Władysława Reymonta 14-18). 
Po wielokrotnych skargach mieszkań-
ców, wystąpiliśmy jako Rada Osiedla 
do Zarządu SSM z prośbą o podję-
cie zdecydowanych kroków w stosun-
ku do właściciela lokalu, mających na 
celu rozwiązania tego problemu. Jed-
nym z naszych argumentów były wyni-
ki przeprowadzonych w mieszkaniach 
lokatorów pomiarów natężenia hała-
su, które jasno wykazały przekrocze-
nie dopuszczalnych norm. Ostatecz-

nie udało się w maju 2010 roku zaże-
gnać problem, jednocześnie zapew-
niając lokatorom normalne warunki 
do zamieszkania. Drugą, szczegól-
nie interesującą nas sprawą była kwe-
stia montażu na naszym osiedlu sys-
temu monitorującego. Starania o nie-
go trwały kilka lat. Ze względów fi-
nansowych i technicznych było to cią-
gle odkładane na plan dalszy. Jed-
nak w końcu, staraniem Rady Osie-
dla i administracji udało się urucho-
mić oczekiwany system kamer. Dzi-
siaj z perspektywy czasu, tak jak by-
ło to już mówione podczas ostatniego 
zebrania RO, a warto powtórzyć – był 
to słuszny krok. Monitoring jest dzia-
łaniem prewencyjnym. Nie wyeliminu-
je on w 100% aktów wandalizmu, ale 
jest takim środkiem, który ma odstra-
szyć potencjalnych sprawców. Trze-
ba wspomnieć raz jeszcze, że od cza-
su jego uruchomienia, ilość dewastacji 
na osiedlu „Bańgów” zmniejszyła się.

Pośród problemów, z którymi bo-
rykamy się od wielu lat, jest temat 
miejsc parkingowych. Jako RO mobili-
zujemy administrację, która jest orga-
nem właściwym do podejmowania ta-
kich decyzji, do poszukiwania terenów 
gdzie mogłyby powstać kolejne par-
kingi. I tak w 2010 roku udało się wy-
gospodarować nowe miejsca parkin-
gowe przy ul. Władysława Reymon-
ta 54-56 oraz Wł. Reymonta 1-3-5.

Kolejną sprawą, która zawsze jest 
w centrum zainteresowania Ra-
dy Osiedla, to organizacja Zebrania 
Członków SSM osiedla „Bańgów”, na 
którym administracja i RO przedsta-
wiają sprawozdanie na temat wyko-
nanych założeń z roku poprzednie-
go. Podczas ostatniego zebrania, ja-
kie odbyło się w maju 2010 roku, przy 
stosunkowo niewielkim zainteresowa-
niu mieszańców, zgłoszono pięć wnio-
sków, z których do realizacji przyjęto 
jeden – o wystąpienie do DK „Chemik” 
rozważenia możliwości zorganizowa-
nia imprezy plenerowej dla mieszkań-
ców osiedla „Bańgów”. We wrześniu 
ubiegłego roku, przy udziale admini-
stracji i Rady Osiedla, zorganizowa-
ny został „Piknik Osiedlowy” z boga-
tym programem artystycznym oraz so-
lidnym zapleczem gastronomicznym, 

który zgromadził wielu mieszkańców 
osiedla i nie tylko. Taka formuła roz-
rywki będzie kontynuowana.

Osiedle „Michałkowice”
Dariusz Bochenek, przewodniczą-

cy RO: Praca Rady Osiedla była bar-
dzo pozytywna. W 2010 roku zmagali-
śmy się z koncepcją przebudowy ukła-
du zasilania w ciepłą wodę budyn-
ków przy ul. Przyjaźni 8-26 i Kościel-
nej 34-36. Zorganizowaliśmy spo-
tkania z mieszkańcami, by wspólnie 
z prezesem Zarządu SSM, Zbignie-
wem Lekstonem przedstawić możli-
wość obniżenia w perspektywie ra-
chunków za ciepłą wodę. Mimo jed-
nak, że odczucia lokatorów na zebra-
niach oceniliśmy jako pozytywne, an-
kieta wykazała, że tego rodzaju inicja-
tywa jest niepotrzebna. Z jednej stro-
ny, na spotkania przyszło około 30% 
mieszkańców, z drugiej zaś pomysł 
został odebrany jako chęć wyciągnię-
cia pieniędzy od lokatorów przez Spół-
dzielnię, na inwestycje. Myślę jednak, 
że do tego tematu jeszcze wrócimy. 
Może w przyszłym roku.

Innym problemem, z jakim boryka-
my się, jest oczywiście sprawa parkin-
gów i rosnącego na nie zapotrzebo-
wania. Tu możemy się pochwalić: Przy 
ul. Wyzwolenia, we współpracy z Pre-
zydentem Miasta, powstał nowy par-
king. Kolejną kwestią, o jakiej warto 
wspomnieć to powstające właśnie bo-
isko wielofunkcyjne przy ul. Przyjaźni. 
Udało się wreszcie dopiąć wszystkie 
formalności i obecnie jesteśmy świad-
kami dynamicznie zmieniającego się 
miejsca, które za moment będzie tęt-
niło życiem.

W 2010 roku trwały nadal prace do-
ciepleniowe na naszym osiedlu i obec-
nie jesteśmy praktycznie na końcu ca-
łego przedsięwzięcia. To wspaniała 
wiadomość, gdyż z oszczędności wy-
nikających z mniejszych opłat za zu-
życie ciepła, systematycznie popra-
wia się estetyka naszych budynków. 
Połączenie tych prac z wymianą drzwi 
wejściowych oraz obejściem na parte-
rach, zdecydowanie poprawia wizeru-
nek naszych klatek schodowych.

Należy w tym miejscu również wspo-
mnieć fakt, iż mimo tego, że pieniędzy 
nigdy nie starcza na wszystko, to mo-
zolnie odrabiamy zaległości w zwra-
caniu mieszkańcom wydatków ponie-
sionych za wymianę okien. Nie jest to 
jeszcze ten poziom, jaki by nas satys-

Tylko dni dzielą nas od inauguracji Zebrań Osiedlowych Członków Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zwróciliśmy się do Przewod-

niczących wszystkich Rad Osiedli SSM, by podzielili się swoimi opiniami 
i dokonali własnej oceny 2010 roku – zdjęcia patrz str. 18.
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fakcjonował, ale ten najgorszy okres, 
jest już na szczęście za nami.

Na koniec warto pochwalić się rów-
nież organizowanymi na naszym osie-
dlu imprezami dla dzieci. Są to „Dzień 
Dziecka” oraz „Spotkanie z Mikoła-
jem”. Wciąż rosnące zainteresowanie 
tymi wydarzeniami, a także radość na-
szych pociech wskazują, że są to ini-
cjatywy godne naśladowania.

Osiedle „Centrum”
Andrzej Jagiełło prze-

wodniczący RO: Rada Osie-
dla kładzie nacisk szcze-
gólnie na wygląd, jak i po-
rządek naszego osiedla. 
Wszystko, co w planie na 
2010 rok założyliśmy, uda-
ło się zrealizować, za wy-
jątkiem spraw, o których by-
ła już mowa podczas ostat-
niego zebrania RO, a mia-
nowicie m. in. sprawa wyty-
czenia miejsc parkingowych 
przy ul. Powstańców 54C 
oraz remontu drogi dojaz-
dowej w tym rejonie (infor-
macje w liczbach o wykonaniu pla-
nu remontów za 2010 rok przedsta-
wiliśmy w „MS” 4/2011). Równocze-
śnie do najważniejszych zrealizowa-
nych spraw zaliczyłbym: wygospo-
darowanie miejsc parkingowych przy 
ulicach: Hutniczej i Jedności, Ko-
muny Paryskiej 5, 13 oraz niedaw-
no oddany do użytku, choć ukończo-
ny już w zeszłym roku, parking przy 
ul. Kolejowej. W tym przypadku po-
goda pod koniec roku nie pozwoli-
ła na zakończenie prac przy drodze 
dojazdowej do niego. Poza niezwy-
kle ważną kwestią osiedlowych par-
kingów, na uwagę zasługują roboty 
związane z malowaniem klatek scho-
dowych w kilku budynkach jak rów-
nież remonty dachów i kominów.

Do najważniejszych zadań Rady 
Osiedla należała też ocena wyko-
nywanych prac, a także dokonywa-
nie, wspólnie z administracją przeglą-
dów stanu osiedla. Poza tym zależało 
nam, by posiadane środki finansowe 
były odpowiednio dysponowane. Sta-
raliśmy się reagować na pojawiające 
się problemy. Kontynuowaliśmy i bę-
dziemy nadal kontynuować spotkania 
z dłużnikami, gdyż naszym zdaniem, 
przynosi to pożądane efekty.

Zbliża się kolejne Zebranie Człon-
ków SSM. Przyjęte na poprzednim ze-
braniu wnioski, moim zdaniem, uda-
ło się w pełni zrealizować. Na koniec 

warto wspomnieć o dobrej współpra-
cy Rady Osiedla z administracją, dzię-
ki której udaje się bezkonfliktowo zała-
twiać poszczególne sprawy oraz pro-
blemy, jakie dotykają osiedle „Cen-
trum”.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Adam Górecki, przewodniczący 

RO: Na wstępie chciałbym podkreślić, 

jak ważną rolę odgrywa współpraca 
między Radą Osiedla, administracją, 
a jednocześnie poprzez administra-
cję współpraca z Zarządem SSM i Ra-
dą Nadzorczą. Na tej podstawie opie-
rały się decyzje, które podejmowano 
względem naszego osiedla.

W 2010 roku Rada Osiedla zbierała 
się regularnie na zebraniach plenar-
nych. Były ponadto trzy spotkania Pre-
zydium RO, natomiast raz w tygodniu 
miał miejsce dyżur naszego człon-
ka oraz przedstawiciela administracji. 
Tym samym wszelkie skargi, wnioski 
czy propozycje zgłaszane nam przez 
lokatorów, były na bieżąco rozpatry-
wane. Jednym z podstawowych za-
dań Rady było opiniowanie i zatwier-
dzenie Planu remontowego, jak rów-
nież kontrola nad prawidłowym jego 
wykonaniem.

Do spraw, jakim poświęciliśmy spo-
ro uwagi zaliczają się: kwestia zieleni 
na osiedlu, głównie wysokiego drze-
wostanu, który to temat szerzej poru-
szałem podczas ostatniego zebrania 
RO („MS” 4/2010, str. 7), budowa no-
woczesnego boiska wielofunkcyjne-
go przy ulicy Wojciecha Korfantego 
oraz zagospodarowanie terenu przy 
ul. Hermana Wróbla pod nowe bu-
dynki mieszkalne i garaże.

Poza wyżej wymienionymi, intereso-
wały nas wszystkie tematy, jakie doty-
czyły bezpośrednio naszego osiedla. 

Nie pominęliśmy również dyskusji na 
temat zeszłorocznej podwyżki opłat 
czynszowych. Na październikowej se-
sji rady osiedla Zarząd SSM przed-
stawił nam sprawę. My wniosek za-
akceptowaliśmy. Zaproponowaliśmy 
przy okazji, by w przyszłości tego ty-
pu regulacje czynszów były rozpatry-
wane w cyklu do dwóch lat. Stopnio-

we podwyżki byłyby zdecydo-
wanie bardziej akceptowalne 
dla mieszkańców, niż jedno-
razowa waloryzacja.

Osiedle „Chemik”
Jan Dudek, przewodniczą-

cy RO: W 2010 roku odby-
ło się 7 zebrań plenarnych 
i trzy spotkania Prezydium. 
Przy Radzie Osiedla działa-
ją dwie komisje problemowe: 
Komisja Gospodarki Zasoba-
mi Mieszkaniowymi pod prze-
wodnictwem Zbigniewa Ro-
goża oraz Komisja Działal-
ności Społecznej, na czele 
z Wandą Stolarczyk. Spoty-
kają się one częściej, w za-

leżności od potrzeb wynikających 
z problemów naszych mieszkańców 
zgłaszanych nam lub administracji, 
celem zaopiniowania lub rozpatrzenia 
w trybie pilnym wnoszonych zażaleń.

Do jednych z najważniejszych zadań 
Rady Osiedla należą: współdziałanie 
z Zarządem Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej i Radą Nadzor-
czą SSM przy ustalaniu planów re-
montowych oraz kontrola nad działal-
nością administracji osiedla w zakre-
sie realizacji tychże planów.

Prace remontowe przewidziane 
w harmonogramie na 2010 rok zosta-
ły wykonane w 90%. Z powodu bra-
ku środków finansowych nie uda-
ło się nam dokończyć budowy skwe-
ru przy Rynku Bytkowskim od stro-
ny pawilonu handlowego „Gral”, roz-
począć robót przy modernizacji trak-
tu pieszego Alei Szkolnej i dokoń-
czyć traktu pieszego prowadzącego 
od wspomnianego już Rynku Bytkow-
skiego, w stronę „Renomy”. Kosztem 
powyższych robót, wykonaliśmy poza 
planem: instalację grzewczą w ryn-
nach i rurach spustowych w budyn-
kach przy ulicach Walerego Wró-
blewskiego 39-41, Niepodległo-
ści 58 oraz 61-63, a także roboty ma-
larskie w klatkach schodowych w bu-
dynkach przy ul. Walerego Wróblew-
skiego 59 i 61-63.

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

ciąg dalszy na str.16

„Michałkowice”, docieplono dom i wyremontowano 
balkony przy ul. Przyjaźni 42.
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Z wielką troską podchodzimy do pro-
blemów związanych z zaległościami 
w opłatach czynszowych, zarówno 
mieszkań, jak i lokali użytkowych. Aby 
zahamować zjawisko rosnącego za-
dłużenia, należy w porę przeprowa-
dzać rozmowy z tymi mieszkańcami 
o jego przyczynach, co też na bieżąco 
staramy się czynić.

Na zebraniach Rady Osiedla naj-
częściej dyskutowaliśmy o zgłasza-
nych przez lokatorów awariach. Wie-
le zmartwień przysparzały i przyspa-
rzają nam usterki na dachach nieru-
chomości osiedla, które w miarę moż-
liwości są na bieżąco usuwane. Przy-
dałyby się kapitalne remonty dachów, 
jednak wciąż brakuje na to środków fi-

nansowych. Sądzę, że z problemem 
dachów uporamy się, gdy zakończo-
ny zostanie proces zwrotów należno-
ści za okna. Wówczas znajdą się pie-
niądze zarówno na kapitalne remonty 
dachów jak i kominów.

Osiedle „Węzłowiec”
Wiesław Jaźwiec, przewodniczą-

cy Rady Osiedla: Generalnie zało-
żone na 2010 rok przedsięwzięcia 
remontowo-modernizacyjne zosta-
ły zrealizowane. Prowadziliśmy sze-
reg prac związanych z poprawą es-
tetyki zarówno osiedla jak i budyn-
ków i ich wnętrz. Przybyło odnowio-
nych klatek schodowych, chodników 
i miejsc parkingowych. Potrzeb by-
ło wiele i dostosowywaliśmy ich wy-
konanie do możliwości finansowych. 

Na uwagę zasługuje doprowadzenie 
do eksmisji jednego z mieszkańców, 
który nie spełniał norm życia spo-
łecznego, czego dowodem były licz-
ne skargi innych zamieszkałych. Tro-
chę to trwało, ale ta eksmisja win-
na uzmysłowić wszystkim niesubor-
dynowanym, że należy uwzględniać 
fakt zamieszkania w wielorodzinnym 
budynku i dostosować swe zachowa-
nia do powszechnie przyjętych zasad 
współżycia.

Bardzo dobrze oceniam współpracę 
z osiedlową administracją. Doceniam 
starania i zaangażowanie kierowni-
ka i pracowników administracji w roz-
wiązywanie problemów mieszkańców 
osiedla „Węzłowiec”

Rafał Grzywocz, pes

Wycisz mieszkanie – warto zawalczyć o wnętrze mieszkania

P r o j e k t a n t  w n ę t r z  z a p r a s z a
Na łamach „MS, tworzymy no-

wą rubrykę, skierowaną 
dla wszystkich potrzebujących rad 
związanych z urządzaniem wnętrz, 
doborem mebli, kolorów, funkcjo-
nalnego planowania przestrzeni.

Jeśli tylko damy sobie chwilę na re-
fleksję, to okaże się, że temat dotyczy 
wszystkich. Naszym zamiarem jest, 
byście Państwo PT Czytelnicy czyn-
nie tworzyli kształt rubryki, zadając 
pytania, czy poruszając nurtujące ich 
problemy.

Odpowiadać na pytania, a tym sa-
mym prowadzić kącik, będzie specjali-
sta ds. aranżacji wnętrz, z długoletnim 
doświadczeniem nabytym m.in. w jed-
nym z największych w kraju salonów 
BLACK RED WHITE.

Równolegle, w Domu Kultury „Che-
mik” uruchomiony zostanie

Punkt Porad i Konsultacji,
gdzie co piątek będzie można poroz-

mawiać bezpośrednio z dekoratorem 
wnętrz. Dodatkowo też w „Chemiku” 
ruszą Warsztaty Kreatywności – za-
pisy od 10 maja – czytaj strona obok.

Pomysł, by wprowadzić kącik podsu-
nęło życie i pojawienie się dekoratora, 
który zajmie się takimi poradami. Wie-
lu z nas miało problem z urządzaniem 
domu, mieszkania. Nie miało pewno-
ści, jaki wybrać kolor, czy położyć ta-
petę a jeśli tak to czy na wszystkich 
ścianach, czy może na jednej? – Co 
zrobić by mieszkanie, mimo że takie 
samo jak u sąsiada, okazało się jed-

nak większe, inne? – Mała córeczka 
i dorastający syn w jednym pokoju? to 
dla wielu niemożliwe do pogodzenia, 
a jednak? Udowodnimy, że można.

Jak zmienić ustawienie mebli? Zro-
bić nowe na bazie starych? Jakie ob-

razy? Czy w pokoju wystarczy jedno 
źródło światła, czy może więcej? Jeśli 
tak to... jakie lampy wybrać?

Dobre samopoczucie jest najważ-
niejsze. Warto zawalczyć o swoje 
wnętrze.

Mieszkanie winnno być azylem dla 
każdego z nas. Winno zapewnić spo-
kój i relaks. Barwy, światło, dźwięk ma-
ją kojąco wpływać na nasze emocje.

Warto przy pracach remontowych, 
adaptacyjnych pamiętać o akustycz-
ności wnętrz.

Okna nowej generacji „załatwiły” lep-
szy komfort zamieszkania i izolacji od 
świata zewnętrznego – głośna ulica, 
plac zabaw, szczekanie psa, to już nie 
problem. Zamykamy okno i już. 

Jednak, co zrobić by poprawić aku-
stykę wewnątrz pomieszczenia?

Projektując je należy zwrócić uwagę 
na sufit, który winien spełniać również 
funkcję dźwiękochłonną. Najlepsze pa-
rametry osiągają sufity podwieszane 
z płyt kartonowo-gipsowych, wypełnio-
ne np. wełną mineralną bądź szklaną. 

Decyzja o stworzeniu takiego sufi-
tu jest tym bardziej łatwa, iż będziemy 
mogli przy jednym bałaganie rozwią-
zać niestandardowo kwestię oświe-
tlenia i ukrycia np. brzydkiego sufitu 
– wielka płyta. Możemy, więc połączyć 
funkcjonalność z dekoracyjnością.

Podobną rolę spełniają ściany. Pa-
miętajmy, że jeśli nadajemy im nowy 
kształt np. budujemy z kartono-gipsu 
wnęki, półki zawsze wypełniajmy wol-
ną przestrzeń materiałami izolującymi. 
Styropian też jest dobry.

Także rodzaj materiału użytego na 
podłodze ma wpływ na jej właściwo-
ści izolacyjne. Deski drewniane, wy-
kładzina dywanowa i tak ostatnio lu-
biane panele podłogowe też mogą 
poprzez izolację wyciszyć pomiesz-
czenie. Komfort akustyczny możemy 
kształtować w różny sposób. Należy 
tylko o tym pamiętać zaczynając pro-
jektować wnętrze.

Akustyczność naszych wnętrz to 
pierwszy temat, jaki poruszyliśmy 
w nowej rubryce.

Mamy nadzieję, że kolejne podsuną 
już sami Czytelnicy. Liczymy na nad-
syłanie ciekawych propozycji. AK

P o d s u m o w u j ą c  2 0 1 0  r o k …
ciąg dalszy ze str.15
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Mieszkania czekają
Do stanu widocznego na 

zdjęciu jeszcze daleko, 
ale czas biegnie szybko i wkrótce 
(IV kwartał br.) nowy dwupiętrowy 
dom przy ulicy Hermana Wróbla zo-
stanie oddany do użytku. Budynek 
powstaje w miejscu o dogodnej loka-
lizacji charakteryzującej się: - niedu-
żą odległością do przedszkola i szko-
ły, - bliskością placów zabaw i urzą-
dzeń sportowych, - dobrą infrastruk-
turą handlową, w pobliżu 
kilka supermarketów i do-
brym usytuowaniem pod 
względem komunikacji 
miejskiej.

Nowy dom to 9 miesz-
kań – 6 dwupokojowych 
o metrażach od 55,99 m2 
do 56,93 m2 i 3 trzypokojo-
wych o powierzchni 85 m2. 
W budynku będzie 7 ga-
raży.

Obiekt wykonywany jest z materia-
łów tradycyjnych i będzie bardzo ener-
gooszczędny.

Wszelkich informacji technicznych 
udziela Marek Greiner, pełnomocnik 
Zarządu SSM do spraw technicznych, 
tel. 602-672-332.

Sprawy formalno-prawne, z moż-
liwością podpisania umowy przed-
wstępnej, Dział Członkowsko-Miesz-
kaniowy SSM, telefon: 32 6091-496.
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„Chemik”, ul Niepodległości 57-59 zagospodarowano skwer rekreacyjno-wypoczynkowy.  
Tak było rok temu... a tak jest.

os. im. J. Tuwima, boisko wielofunkcyjne przy ul. Wojciecha Korfantego  
– tak jest, a tak było rok temu.

„Centrum”, oddano do użytku parking  
przy ul. Komuny Paryskiej 5.

„Michałkowice”, parking przy ul. Wyzwolenia 6.

„Bańgów”, w ubiegłym roku wyremontowano m.in. 
balkony przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19.

„Węzłowiec”, remont dachu ostatniego, tj. 5 segmentu 
w budynku przy ul. Władysława Jagiełły 33D.

P o d s u m o w u j ą c  2 0 1 0  r o k …
Opinie szefów RO - czytaj str. 14 - 16
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Na terenie trwających obecnie inten-
sywnych prac związanych z budową 
nowych obiektów, mieściło się boisko, 
na którym można spokojnie rzec, wy-
chowało się kilka pokoleń młodzieży. 
Lata leciały, a obiekt stawał się coraz 
bardziej wysłużony. Przyszła więc po-
ra, aby coś z tym zrobić. Zdecydowa-
no, że nowe boisko wielofunkcyjne za-
planowane w Michałkowicach, powin-
no mieścić się właśnie tutaj, przy ulicy 

Przyjaźni pomiędzy budynkami o nu-
merach: 40, 42, 46, 48 i 50. Co ważne, 
nie będzie ono przeznaczone wyłącz-
nie do gry w piłkę nożną. Oczywiście 
futbol będzie dominującą dyscypliną 
sportową, jednak regulamin korzysta-
nia z obiektu jasno określi, w które dni, 
jaki sport będzie można uprawiać. A do 

wyboru, oprócz wspomnianej piłki noż-
nej, będziemy mieli jeszcze siatków-
kę, koszykówkę, a nawet tenis ziemny.

Obiekt – projekt przedstawiliśmy 
w „MS” 5/2011 – zaplanowano w formie 
ogrodzonego, utwardzonego placu o na-
wierzchni poliuretanowej (powierzchnia 
zagospodarowanego obszaru wraz z pla-
cem zabaw – 1.650 m2). Będzie on całą 
dobę monitorowany, w trosce o bezpie-
czeństwo osób na nim przebywających 
oraz samego boiska i bezpośredniego 

otoczenia. Niejako przy okazji zyska oko-
lica, bo przy budynkach wykonywane są 
nowe chodniki – patrz foto str. 1.

Nowoczesne, wielofunkcyjne boisko 
sportowe przy ul. Przyjaźni nie będzie 
pierwszym tego typu w zasobach Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej. W zeszłym roku oddano do użyt-

ku boisko na osiedlu im. Juliana Tu-
wima, przy ul. Wojciecha Korfante-

go. W 2009 roku podobną inwestycję 
zrealizowano na osiedlu „Chemik”, 
przy ul. Walerego Wróblewskiego.

Jeśli chodzi o plac zabaw – nie po-
damy na razie szczegółów tej inwe-
stycji. Niech dla Państwa i Waszych 
pociech zostanie to niespodzianką na 
„Dzień Dziecka”. Rafał Grzywocz

K o l e j n e  b o i s k o  
n a b i e r a  k s z t a ł t u

Niedługo zamiast rozkopanego terenu będziemy mieli nowe, ładne boisko.

Parking przy ulicy Kolejowej

Parking był już właściwie gotowy pod 
koniec ubiegłego roku, jednak w trak-

cie prac przy budowie drogi dojazdo-
wej do niego przyszła bardzo wczesna 

zima i dokończenie robót trzeba było 
odłożyć do wiosny. W ubiegłym mie-
siącu wyłożono kostką brukową dro-
gę dojazdową, zamontowano oświe-

tlenie i w końcu oddano całość użyt-

Pod koniec marca dokonano symbolicznego otwarcia parkingu przy uli-
cy Kolejowej na osiedlu „Centrum”. To największy taki obiekt w osie-

dlu. Może on pomieścić nawet kilkadziesiąt samochodów. Zagospodaro-
wano w sumie około 900 m2 terenu.

Symboliczne otwarcie parkingu – ul. Kolejowa.

Prace przy dojeździe  
– tuż przed otwarciem – ul. Kolejowa.

ciąg dalszy na str.20

ciąg dalszy ze str. 19
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ku mieszkańców. Opinie o inwesty-
cji mieszkańców z okolicznych budyn-
ków są podzielone:

- To dobra inwestycja. Za-
nim powstał parking było tu 
ciasno. Kierowcy stawali czę-
ściowo na chodnikach i na 
poboczach. Oprócz parkingu 
poszerzono też drogę. Będzie 
teraz więcej miejsca – stwier-
dził Paweł Kocur.

- Nie jestem specjalnie za-
dowolona z parkingu. Zabra-
no dzieciom boisko. Trzeba 
było zrobić dla nich jakiś plac 
zabaw czy zagospodarować 
miejsce, gdzie mogłyby się 
pobawić. Gdzie one mają spędzać 
wolny czas? Poza tym, sporo jest tu-
taj osób starszych i przydałby się ja-
kiś skwer wypoczynkowy. Co do par-
kingu, to zobaczymy czy się sprawdzi 
i czy będzie użytkowany – powiedzia-
ła Mirosława edest.

- Według mnie nowy parking to do-
bre rozwiązanie. Wcześniej samocho-
dy trochę tarasowały przejazd do dal-
szej części osiedla. Parkowano też na 
takim prowizorycznym parkingu. Cie-

kawi mnie też jeszcze jedna spra-
wa. Mianowicie, na ile jego oświetle-
nie wpłynie na złodziei węgla grasują-
cych na pobliskim torowisku. Może to, 

że będzie jasno w tym rejonie, odstra-
szy nieco potencjalnych sprawców? 
– zastanawia się pan Adam, mieszka-
niec Kolejowej.

Na otwarciu parkingu obecni by-
li: Jolanta Sobek – z-ca prezesa Za-
rządu SSM ds. członkowsko-mieszka-
niowych, Marek Greiner – pełnomoc-
nik Zarządu ds. technicznych, elżbie-
ta Hołowczak, przedstawiciel „Michał-
kowic” w Radzie Nadzorczej SSM, 
Wojciech Chlebek – kierownik ADM 

os. „Centrum”, Alfred Panicz – czło-
nek Rady Osiedla „Centrum” oraz Ry-
szard Sklorz – szef firmy wykonują-
cej inwestycję.

- Bardzo dobrze się stało, 
że buduje się coś nowego. 
Ludzie chcieli tego parkingu 
i miejmy nadzieję, że przypad-
nie on do gustu mieszkańcom 
– stwierdził Alfred Panicz.

- To dobrze zagospodaro-
wany teren. To odpowiedź na 
potrzeby tego osiedla. Życzy-
my wszystk im kierowcom mi-
łego użytkowania – podsu-
mowała otwarcie Elżbieta Ho-
łowczak.

A w Michałkowicach…
W tym samym czasie w Michałkowi-

cach przy ul. Pocztowej 1 i Kościel-
nej 12 dobiegały końca prace zwią-
zane z utwardzaniem terenu o po-
wierzchni około 300 m2 (w tym dro-
ga dojazdowa), gdzie wkrótce znaj-
dzie się miejsce dla 10 samochodów. 
Potrzeby wszystkich osiedli pod miej-
sca parkingowe wciąż są spore. Te-
mat ten praktycznie na okrągło jest 
dyskutowany.

Rafał Grzywocz

Parking przy ulicy Kolejowej

Gotowy parking przy ul.Kolejowej  
prezentuje się imponująco.

ciąg dalszy ze str.19

A na osiedlach zanotowano:
„BAŃGÓW”

- ul. Marii Skłodowskiej-Curie 
(II etap) – zniszczono domek na pla-
cu zabaw.

„MŁODYCH”
- Plac Skrzeka i Wójcika 5A, 7A; 

ul. Niepodległości 22, 30; ul. ZHP 7, 
9, 11 – skradziono krzywki w dźwigach 
osobowych. Koszt zakupu i monta-
żu jednej krzywki kształtuje się w gra-
nicach 1.500 zł. Administracja każdą 
kradzież zgłosiła pisemnie do Komen-
dy Miejskiej Policji. 

„CeNTRUM”
Skradziono krzywki w dźwigach oso-

bowych budynków położonych przy 
ulicach: Karola Świerczewskiego 
48A, B; Powstańców 46A, 54B;

- ul. Hutnicza 3 do 5 – graffiti na 
ścianach budynków.

os. im. Juliana TUWIMA
Skradziono krzywki w dźwigach oso-

bowych w budynkach przy ulicach: 
Wojciecha Korfantego 1C, 2C; Okręż-
na 2, 15; Hermana Wróbla 6A, 7B;

- ul. W. Korfantego 9b – pękła (sama 

z siebie raczej nie) szyba w drzwiach 
wejściowych do budynku.

- ul. W. Korfantego 2A, B – pożar 
w dylatacji od strony balkonów;

- ul. W. Korfantego 2B – zniszczono 
klamki w drzwiach wejściowych;

- ul. H. Wróbla 4B – zniszczono 
skrzynkę na reklamy,

„WĘZŁOWIeC”
- ul. Władysława Jagiełły 41 – graffiti 

na ścianach garaży zarówno nowych 
i starych usytuowanych za wymienni-
kownią. Piotr Sowisło

S t r a t y  i  n i e s m a k …ciąg dalszy ze str.2
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Anonimy, śmieci, ciepło i...
Wnoszę pod rozwagę kilka tematów.
1. Bardzo dobrze, że Pan występuje 

z wnioskiem likwidacji anonimowości 
w korespondencji. Twierdzę, że bo-
jaźń i strach są poniżające. Uważam 
jednak, że ta zasada, a nawet obowią-
zek, powinna być uszanowana przez 
dwie strony – czyli osoby piszące i py-
tające, jak też osoby odpowiadają-
ce, czy wyjaśniające dany problem, 
sprawę. Oczywiście dziennikarzy pi-
szących artykuły oraz różne informa-
cje, też obowiązuje zasada jawności 
– czyli podpisanie nazwiskiem czytel-
nym. Bo czytając poszczególne wyda-
rzenia miesięcznika „MS” stwierdzam, 
że ok. 95% informacji, artykułów oraz 
odpowiedzi jest anonimowa. Czyżby 
bojaźń oraz strach były aż tak silne?

2. Odrębna sprawa to rozlicze-
nie kosztów poboru energii ciepl-
nej dla potrzeb centralnego ogrze-
wania. Grzejniki zostały wyposażo-
ne w urządzenia nazywające się po-
dzielnikami ciepła i to bardzo dobrze, 
bo miały spowodować obniżenie kosz-
tów ogrzewania. Natomiast rozlicze-
nie kosztów c.o. nadal odbywa się 
na podstawie powierzchni użytkowej 

mieszkania. Dokładnie określając, to 
53% kosztów oblicza się nadal z po-
wierzchni mieszkania, a 47% kosztów 
na podstawie wskazań podzielników. 
Czyżby te urządzenia tj. podzielniki 
były tylko elementami dekoracyjnymi 
dla grzejników? Jeżeli rozliczeniowa 

służba techniczna naszej Spółdzielni 
nie chce wykorzystać tych podzielni-
ków w stylu procentowym, to proponu-
ję ich likwidację. Bo dlaczego musimy 
ponosić koszty tych urządzeń dekora-
cyjnych, a ściśle określając koszty za-
kupu, montażu, odczytów. Ten pro-
blem był poruszany już w latach ubie-
głych i nadal brak zdrowego rozsądku!

3. Kolejna sprawa to wywóz odpad-
ków komunalnych, śmieci. Budynki 
wyposażono w zbiorniki o pojemności 
ok. 1,2 m3 każdy. Firma wywozi od-
padki codziennie, to bardzo dobrze, 
a szczególnie w dni gorące. Jest tylko 
jeden problem, że zbiorniki są wypeł-
nione w sposób luźny w około 25 do 
35% pojemności. Natomiast firma wy-

wożąca, liczy sobie pojemność nomi-
nalną, czyli 100% napełnienia. A my 
mieszkańcy płacimy za wywóz powie-
trza! Jedynie w poniedziałki, po sobo-
cie i niedzieli oraz w dniach roboczych 
poświątecznych, zbiorniki są całkowi-
cie załadowane. W tej sytuacji wno-
szę o rozwiązanie i uregulowanie tego 
problemu przez służbę techniczną na-
szej Spółdzielni. Tym bardziej, że co 
roku podwyższana jest opłata za wy-
wóz odpadków, śmieci.

4. Czwarta i ostatnia sprawa, to 
oświetlenie parkowe, tereny osiedlo-
we. Rano słońce świeci i lampy też 
jeszcze świecą. Wieczorem podobnie, 
słońce jeszcze świeci, a lampy też już 
świecą. A my mieszkańcy płacimy za 
zużytą energię elektryczną oraz ża-
rówki i ich wymianę. Służba technicz-
na naszej Spółdzielni tak bardzo zaję-
ta jest sprawami rządowymi, że brak 
jej czasu na bieżącą regulację cza-
su świecenia! Natomiast Rada Nad-
zorcza w tak licznym składzie pochło-
nięta jest interesami własnymi, że za-
twierdza ochoczo każdą podwyżkę 
składników czynszu, to bardzo dziwna 
rzecz!!?? Rada Nadzorcza, tak bar-

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. 24

Szanowni P.T. Czytelnicy

Informujemy, że anonimami, szczególnie z uwagami 
personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmować 

się nie będziemy. Uważamy, że tak, jak przedstawiamy 
się nieznajomym podczas pierwszego spotkania, co na-
leży do dobrego tonu, tak należy przedstawić się, pisząc 
czy też telefonując do nas. Prosimy też o zwięzłe przedsta-
wienie nurtującej sprawy i przemyślane zdania, większą od-
powiedzialność za słowo, które nie będzie naruszało czyje-
goś dobrego imienia i nie będzie odebrane jako pomówienie. 
Maksyma, jaką należy się kierować, jest jedna: słowo jaskół-
ką wyleci, a wołem wraca, słowo... może zabić.

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

Prosimy też o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że 
mają nie być publikowane, bo takich dopisków nie bę-
dziemy respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie więk-
szej liczby osób, które również nurtują podobne wątpliwo-
ści i które w sąsiedzkich pogaduszkach o takich proble-
mach debatują. Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na 

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

Przypominamy również, by w przypadkach, gdy niezbęd-
ne jest przekazanie danych osobowych w celu wyjaśnienia 
indywidualnej sprawy, obowiązkowo podawać cały adres 
i dopisać zdanie o wyrażeniu zgody na odtajnienie swych 
danych i przekazanie ich odpowiednim komórkom organi-
zacyjnym Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

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

To cieszy. Informujemy jednak, że zdjęcia te nie zawsze, ze 
względu na ich techniczną jakość, nadają się do publikacji. Wy-
magania druku są bezwzględne i zdjęcie musi być prawidłowo 
naświetlone, nieporuszone i ostre. Dodatkowo musi być wyko-
nane w odpowiedniej rozdzielczości. Większość fotografują-
cych nie zwraca uwagi na rozdzielczość lub świadomie wybie-
ra najmniejszą, bo takie zdjęcie zajmuje najmniej miejsca na 
karcie pamięci. Tym samym taka fotografia, by była dobrej ja-
kości w druku, często miałaby wymiar znaczka pocztowego. 
Prosimy mieć te uwagi na względzie i ustawić odpowiednie pa-
rametry w swoim aparacie lub nie liczyć na publikację.

Redakcja „MS”

Słowo jaskółką...
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dzo zajęta jest sprawami wagi rządo-
wej, że brak jej czasu na dopilnowa-
nie by Zarząd Spółdzielni naszej prze-
strzegał i stosował zasadę gospodar-
ności!?

Z wyrazami szacunku i poważania 
– Antoni Olczyk.

ZARZĄD SSM: Poruszony przez 
Pana problem rozliczania kosztów 
ciepła dostarczanego m.in. na po-
trzeby centralnego ogrzewania oraz 
struktury rozliczenia był już wielo-
krotnie, i to obszernie, wyjaśniany 
na łamach „MS”. Niemniej odniesie-
my się do zagadnienia ponownie. 
Częścią składową kosztów podle-
gających rozliczeniu jest pozycja 
OPŁATA STAŁA uzależniona od ilo-
ści mocy zamówionej niezbędnej 
do zapewnienia właściwego ogrze-
wania budynku, budynków i to na-
wet w silne mrozy – nie wchodzimy 
w szczegóły. Udział tej opłaty w ca-
łości kosztów ogrzewania danego 
budynku waha się od 30 do 40 %. 
Logicznym zatem jest, że kosz-
ty te nie mogą być rozliczone we-
dług podzielników kosztów ogrze-
wania, a muszą być odniesione do 
metrów kwadratowych powierzch-
ni użytkowej mieszkania. Dodat-
kowo ten sam sposób rozliczania 
musi uwzględniać energię ciepl-
ną zużytą do ogrzewania pomiesz-
czeń nieopomiarowanych, tj. łazien-
ka, klatka schodowa a także ciepło 
przewodzone przez piony i poziomy 
c.o. Pozostała część kosztów rozli-
czana jest za pomocą urządzeń za-
montowanych na grzejnikach w ce-
lu umożliwienia mieszkańcom wpły-
wania na wysokość ponoszonych 
opłat za ogrzewanie. Jak zatem wi-
dać p.k.o. nie są jedynie urządze-
niami dekoracyjnymi lecz pełnią 
istotna rolę w przyjętym sposobie 
rozliczania c.o.

Również wielokrotnie na łamach 
„MS” informowaliśmy, że stan na-
pełnienia kontenerów nie ma żad-
nego wpływu na koszt wywozu nie-
czystości stałych, gdyż rozlicze-
nie pomiędzy SSM, a firmą wywożą-
cą odpady jest dokonywane według 
ryczałtu wynoszącego 1,5 m3/osobę 
na rok niezależnie od tego czy kon-
tener jest przepełniony czy pusty. 
Jak więc widać Pana stwierdzenie, 
jakoby mieszkańcy płacili za wywóz 
powietrza jest mocno przesadzone.

Oświetlenie parkowe na terenie 
osiedla sterowane jest za pomocą 
zegarów czasowych, które wyma-
gają okresowej ich regulacji. Rze-
czywiście w ostatnim czasie wystą-

piły pewne zakłócenia, co do cza-
su załączania i wyłączania, gdyż po-
wodem było przebywanie na zwol-
nieniu lekarskim dwóch elektry-
ków zatrudnionych w administracji. 
W celu wyeliminowania w przyszło-
ści ponownych zdarzeń, ADM pla-
nuje w najbliższym czasie dokonać 
wymiany sterowników oświetlenia 
ulicznego na zegary astronomiczne, 
które bez ludzkiej ingerencji (samo-
czynnie) będą dostosowywać się 
do zmieniających się pór dnia.

Pana uwagę o zajmowaniu się 
sprawami rządowymi – pozostawia-
my bez komentarza.

Od redakcji: Szanowny Panie
Dziękuję za wyrazy uznania 

i wsparcia w przeciwdziałaniu stricte 
anonimowym publikacjom i jestem zo-
bowiązany wyjaśnić, że nie ma anoni-
mowości w materiałach redakcyjnych 
czy odpowiedziach Zarządu i pisanie 
o bojaźni, strachu jest co najmniej nie 
na miejscu.

Wyraz Zarząd, parafki pod tekstami 
to nie jest coś magicznego i okrytego 
nimbem tajemnicy. Zarząd SSM two-
rzą bowiem: Zbigniew Lekston, pre-
zes Zarządu, Jolanta Sobek, wice-
prezes, Marian Odczyk, wiceprezes 
i ta trójka zgodnie z wymogami pra-
wa jest odpowiedzialna za funkcjono-
wanie Spółdzielni, w tym i za odpo-
wiedzi na łamach „MS”. Często oso-
bą odpowiadającą jest wyłącznie pre-
zes, innym razem któryś z wicepreze-
sów, bywa, że nad odpowiedzią po-
chyla się cała trójka i nie ma to zna-
czenia, bo odpowiedzi i odpowiedzial-
ność z nich wynikająca i tak wiążą ca-
ły Zarząd.

Redakcyjne przypominanie o podpi-
sywaniu e-maili, o przedstawianiu się 
w rozmowach telefonicznych postu-
lujemy od dobrych kilku lat i zapew-
niam, że nie jest to akt jednostronny. 
Każdy redakcyjny materiał ma swego 
autora, co jest potwierdzone chociaż-
by wspomnianymi tajemniczymi liter-

kami w zakończeniu, które są z jed-
nej strony parafą piszącego, a z dru-
giej wskazują, że jest to koniec tek-
stu, co ma znaczenie przy składzie. 
Najczęściej brak jakiegokolwiek ini-
cjału – biję się w piersi – dotyczy mo-
ich tekstów i zdjęć, bo w ferworze re-
dagowania często mi to umyka. Infor-
muję, że sygnowanie materiałów ta-
jemniczymi literkami najczęściej skró-
conymi wersjami nazwisk, bywa że 
połączonymi z imionami, nie jest wy-
mysłem „MS”, bo w każdej gazecie, 
w każdym czasopiśmie wszelkie krót-
kie formy dziennikarskie tak są podpi-
sywane. Byłoby czymś nienaturalnym, 
by pod dwoma, trzema zdaniami mia-
ło widnieć pełne nazwisko. Czasami 
dłuższe teksty też są sygnowane ini-
cjałami. By nie być gołosłownym pro-
ponuję wziąć do ręki jakikolwiek tytuł, 
poza czasopismami stricte naukowy-
mi, fachowymi chociaż różnie i w nich 
to bywa. Takie skrócone wersje pod-
pisu znajdzie Pan też na dokumen-
tach sądowych, jeżeli trzeba podpisać 
każdą stronę, w projektach uchwał, 
czy co istotniejszych innych doku-
mentach itd. itp.

Proszę Pana
Mogę zapewnić, że doskonale 

wiem, kto pisze dziennikarskie tek-
sty, bo byłoby anormalne, nazwijmy 
to „śmieszne”, gdybym nie wiedział. 
Wiem także, jaki Czytelnik nadsyła 
korespondencję i mam obowiązek za-
chować jego dane w tajemnicy, jeże-
li sobie tak zażyczy. Takie listy nie są 
wtedy anonimowe. Nie ma od tego 
odstępstwa.

Dodatkowo wyjaśniam, że dzienni-
karz ma także prawo do zachowania 
anonimowości, co gwarantuje art. 15 
Prawa prasowego i obowiązkiem na-
czelnego redaktora jest tę anonimo-
wość np. przez akceptowanie pisania 
pod pseudonimem, zapewnić. Jednak 
ta anonimowość też jest z góry okre-
ślona i każdy naczelny doskonale wie 
kto pisze.

Szanowny Panie. Za wszystkie tek-
sty – w tym za listy do redakcji i od-
powiedzi – w jakimkolwiek periodyku 
w pierwszej kolejności odpowiada re-
daktor naczelny, i nawet gdyby żaden 
nie był podpisany, to osoba odpowie-
dzialna i ponosząca prawne konse-
kwencje jest znana.

Z uszanowaniem
- Piotr Sowisło

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 26

ciąg dalszy ze str. 22
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Ratujcie drzewka 
i czekamy na okna

Witam,
Piszę, żeby zwrócić uwagę na stan 

pięknych czerwonolistnych drze-
wek ozdobnych, rosnących przy uli-
cy Grunwaldzkiej 3d od strony bal-
konów. Drzewka te przepięknie kwit-
ną wiosną i równie efektownie wyglą-
dają przez cały sezon, niestety dwa 
z czterech drzewek poważnie zacho-
rowały. Zwracałam się już z tym pro-
blemem do Spółdzielni zeszłego lata, 
ale bez skutku. Drzewka zaatakowała 
pleśń lub inna choroba grzybowa, któ-
ra szybko przenosi się z jednej rośliny 
na drugą. W zeszłym roku chore by-
ło tylko jedno drzewko – teraz widać, 
że drugie też już obumarło. Należało-
by je jak najszybciej wyciąć, aby chro-
nić pozostałe zdrowe rośliny. Napraw-
dę szkoda zaniedbać ponownie ten 
problem, gdyż wtedy z pewnością zgi-
ną wszystkie. Prosiłabym o interwen-
cję w tej sprawie.

Druga rzecz to okno na korytarzu 
pomiędzy 2 a 3 piętrem w budynku 
przy ulicy Grunwaldzkiej 3d. W ze-
szłym roku na łamach gazetki obie-
cano włączyć wymianę okna do pla-
nu remontów i wymienić je do końca 
I kwartału 2011 r… Mam nadzieję, że 
Spółdzielnia nie zmieniła w tej spra-
wie zdania.

Serdecznie pozdrawiam
Lokatorka

ZARZĄD SSM: Dziękujemy Pani 
bardzo za zwrócenie uwagi o stanie 
pięknych drzewek, tj. wiśni purpu-
rowej. Administracja osiedla „Wę-
złowiec” w trybie pilnym zleci odpo-
wiedniej firmie wykonanie i przed-
stawienie opinii dendrologicznej 
oraz sposobu przeciwdziałania cho-
robie tych drzew.

Wymiana okna na klatce schodo-
wej zostanie wykonana najdalej do 
końca czerwca br.

Dziękujemy
Państwo Wanda i Henryk M. zam. 

ul. Wróbla 73 (dane do wiadomości 
redakcji), dziękują ADM, a szczegól-
nie p. Bratek oraz ekipie remontowej 
– p. Sawickiemu i Żdkowi za szybką, 
sprawną wymianę rury pionowej w ich 
łazience. 

ZARZĄD SSM: Jak zwykle z zado-
woleniem przyjmujemy takie formy 
dostrzeżenia pracy służb SSM.

Rezygnacja z pakietu 
podstawowego

Dzień dobry,
W związku z podniesieniem opłaty 

za pakiet minimalny dla użytkowników 
Spółdzielni dostarczany przez UPC 
chciałbym zrezygnować z usługi Ante-
ny zbiorczej.

Czy mógłbym się dowiedzieć, jakie 
przepisy regulują tę kwestię?

Dziękuję i pozdrawiam.
Szymon W. – dane do wiad. red.

ZARZĄD SSM: W celu rezygna-
cji z instalacji tzw. AZART i tym sa-
mym rezygnacji z korzystania z pa-
kietu podstawowego należy złożyć 
stosowny wniosek w ADM osiedla. 
Na tej podstawie Spółdzielnia wy-
stąpi do UPC o dokonanie fizyczne-
go odcięcia dostarczanego sygnału 
telewizyjnego.

Plac zabaw przy Gansińca 
i... sąsiedzi zapomnieli?

Witam!
Chciałabym zwrócić uwagę na plac 

zabaw przy ul. Gansińca. Jest to chy-
ba jedyny w Siemianowicach tak za-
niedbany plac. Na innych osiedlach 
powstają nowoczesne, zgodne z prze-
pisami unijnymi, place zabaw. U nas 
postawiono kilka lat temu 1 huśtawkę, 
1 konika, 2 sprężynowe bujaki i ma-
ły domek. Obiecano nam także zjeż-
dżalnie, na którą czekamy do tej po-
ry. Owy plac zabaw nie jest miejscem 
bezpiecznym dla dzieci. Sprzęty są 
zniszczone, niekonserwowane, a ich 
jakość pozostawia wiele do życzenia. 
Z piaskownicy został wybrany piasek, 
a pozostawiony dół bez żadnego za-
bezpieczenia stwarza dodatkowe za-
grożenie dla dzieci. Warto nadmienić, 
że z tego placu korzystają także inne 
dzieci mieszkające w sąsiedztwie.

Obecnie pogoda sprzyja częstym 
wyjściom z dziećmi na podwórko, ale 
tak na prawdę nie mają one gdzie się 
tu bawić. Dodatkowo gra w piłkę, krzy-

ki i bieganie dzieci przeszkadza sąsia-
dom. Zupełnie tak, jakby sami nie mie-
li kiedyś dzieci, a teraz wnuków. Po-
nadto, niektórzy sąsiedzi zapominają 
chyba, że mieszkają na osiedlu a nie 
w domku jednorodzinnym i po ich in-
terwencji administracja sadzi żywo-
płot, który zabiera miejsce dzieciom 
do zabawy. Jest to dla mnie i innych 
osób posiadających dzieci oburzające! 
Przecież wszyscy jednakowo ponosi-
my opłaty czynszowe, dlaczego więc 
jedni mają większe prawa od innych?

Nie jestem jedyną matką z dziećmi 
na naszym osiedlu i chciałabym, aby 
moje dzieci oraz innych mieszkańców 
miały bezpieczne i funkcjonalne miej-
sce do zabaw. Tym bardziej, że więk-
szość rodziców to osoby pracujące za-
wodowo, które nie mają czasu na co-
dzienne bieganie ze swoimi pociecha-
mi do parku po męczącym dniu pracy.

Anna Rusin
ZARZĄD SSM: Plac zabaw przy 

ulicy Ryszarda Gansińca zostanie 
poddany przeglądowi i renowacji 
najdalej do końca maja br. Na Dzień 
dziecka, tj. 1 czerwca, nie powinien 
on budzić już zastrzeżeń. Dodatko-
wo do tego terminu zostanie on do-
posażony w zjeżdżalnię i uzupeł-
niony zostanie piasek, który został 
usunięty ze względu na konieczną 
wymianę.

Te znaki są nielogiczne
Witam.

Chciałbym się odnieść do kompe-
tencji człowieka odpowiedzialnego za 
oznakowanie dróg na osiedlu przy uli-
cy Gansińca.

W związku ze zmianą organizacji ru-
chu przy Urzędzie Skarbowym, wy-
tyczono drogę, która biegnie ulicą 
Spokojną i skręca w ulicę Gansińca. 
Pierwszą zmianą na tym skrzyżowa-
niu było ustawienie znaku B-2 ozna-
czającego „zakaz wjazdu” i tabliczki 
za wyjątkiem mieszkańców poszcze-
gólnych bloków, a tym samym infor-
mującym o drodze jednokierunkowej 
w październiku roku ubiegłego. Każdy, 
kto wjeżdżał w tą ulicę przodem był 
narażony na otrzymanie mandatu, za 
jazdę pod prąd. W chwili obecnej ma-
my następny ciekawy zestaw znaków, 
jako pierwszy jest znak B-18 i 1,5 t na 

ciąg dalszy ze str. 24
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nim, czyli zakaz wjazdu samochodów 
o masie całkowitej (DMC i pozycja F-2 
w dowodzie rejestracyjnym) przekra-
czającej 1,5 tony, dość ciekawa histo-
ria, bo np:

- Fiat Seicento DMC(masa całkowi-
ta) 1,2 t,

- Chevrolet Aveo DMC 1,5 t,
- Ford Focus DMC 1,7 t,
- Honda Civic DMC 1,6 t,
- Toyota Land Cruiser DMC 2,9 t,
- Fiat Punto 1,2l DMC 1,4 t,
- Citroen Xsara DMC 1,8 t,
- Suzuki Swift DMC 1,5 t,
- Ford Mondeo DMC 2 t.
W tym przypadku mogą na ulicę wje-

chać samochody małolitrażowe kla-
sy niższej (A, B) Samochody klasy C 
i wyższej, które są samochodami oso-
bowymi nie mogą wjechać, a kierow-
cy w nich popełniają wykroczenie dro-
gowe, karane mandatami. Po minię-
ciu tymczasowego wjazdu do Urzę-
du Skarbowego mamy znak B-1 za-
kaz ruchu w obu kierunkach i tablicz-
kę za wyjątkiem mieszkańców budyn-
ków przy ulicy Gansińca. I tu pytanie 
do pomysłodawcy umieszczenia ta-
kiego znaku:

Jak na tą ulicę mają wjechać samo-
chody rodzin i znajomych mieszkań-
ców ulicy, a co z ruchem rowerów, 
które przejeżdżają tą ulicą, aby nie je-
chać ulicą Świerczewskiego, a także 
z dojazdem do parkingu domu, który 
ma numer z ulicy Świerczewskiego?

Rozumiem, że chodziło o wyelimi-
nowanie parkowania interesantów 
Urzędu Skarbowego i odwiedzających 
cmentarz w Święto Zmarłych, ale od 
lat inni kierowcy tutaj wjeżdżają odwie-
dzając bliskich i co z nimi?

Z poważeniem Janusz Wyderka.
ZARZĄD SSM: Zmiana organiza-

cji ruchu przy ulicy Spokojnej zo-
stała wprowadzona na okres przej-
ściowy na skutek awarii, jak mia-
ła miejsce przed Urzędem Skarbo-
wym. Oznakowania drogi wykonał 
na swój koszt Urząd Miasta przyj-
mując sugestię Spółdzielni o ogra-
niczeniu tam ruchu ciężkich pojaz-
dów. Podzielamy pogląd, że ogra-
niczenie do 1,5 t jest zdecydowa-
nie na wyrost, gdyż naszym zamia-
rem było wprowadzenie ogranicze-
nia dla pojazdów o ładowności po-
wyżej 1,5 t. Liczymy, że UM w naj-
bliższym czasie dokona zmiany te-
go oznakowania.

Również mało logiczny jest po-
stawiony na wniosek mieszkańców 
znak B-1 z tabliczka „nie dotyczy 
mieszkańców” i z polecenia Zarzą-
du SSM znak ten zostanie usunięty.

Autobus raz jeszcze
Witam, chciałam w pełni poprzeć sta-

nowisko „zaniepokojonej” L.S. w spra-
wie zmiany trasy autobusu linii 190. 
Jestem mieszkanką ulicy Grunwaldz-

kiej i uważam, że większą niedogod-
nością dla mieszkańców są przejeż-
dżające z dużą prędkością samocho-
dy osobowe, których właściciele uczy-
nili sobie z tej ulicy skróty omijając 
skrzyżowanie przy wieży telewizyjnej. 
Obecnie autobus 190 jest jedynym po-
jazdem na tej drodze zachowującym 
bezpieczną prędkość. Dlatego sko-
ro likwidujemy autobus może zamknij-
my drogę dla samochodów pędzących 
„sznurem” i uniemożliwiającym miesz-
kańcom przejście na drugą stronę uli-
cy?? Pragnę zauważyć również, że 
autobus 190 przejeżdżając przez osie-
dle Tuwima jedzie dużo węższą ulicą 
niż ulica Grunwaldzka, dosłownie „pod 
oknami” mieszkańców tego osiedla, 
niejednokrotnie mając problemy z wy-
minięciem się z pojazdem nadjeżdża-
jącym z przeciwka, a jakoś nikomu ta-
ka sytuacja nie przeszkadza?

Chciałam też zwrócić uwagę na fakt, 
że dotychczasowa lokalizacja przy-
stanku umożliwiała pasażerom wy-
godne i szybkie przesiadanie się do 
innych linii autobusowych np. w kie-
runku Katowic oraz „złapanie” innego 
autobusu w razie „awarii” innych auto-
busów jeżdżących do Chorzowa i Sie-
mianowic. Rozumiem, że posiadacze 
samochodów i mieszkańcy ulicy Grun-
waldzkiej niekorzystający z komunika-
cji miejskiej „nie czują” tego problemu 
i przeszkadza im cicho i powoli prze-
jeżdżający autobus, ponieważ nie są 
w stanie sięgnąć wzrokiem lekko da-
lej niż za czubek maski swojego sa-
mochodu...

A pod petycją w tej sprawie z przy-
jemnością wraz z rodziną podpiszę się.

Łączę pozdrowienia. W. S.
(Dane personalne tylko do wiadomo-

ści redakcji!)

ZARZĄD SSM: Kwestia ta była 
wielokrotnie już wyjaśniana i obec-
nie zagadnienie jest bezprzedmio-
towe. Przypominamy, że likwida-
cja trasy autobusu nr 190 jadącego 
ul. Grunwaldzką była zawarta w sto-
sownej uchwale podjętej przez Ze-
branie Mieszkańców w maju 2010 r. 
i jej intencją było też przywrócenie 
progów zwalniających. Wypowiedzi 
takie należało artykułować w trakcie 
tego Zebrania, tj. przed podjęciem 
decyzji. Przypomnimy raz jeszcze, 
że przejazd Grunwaldzką od począt-
ku był zaplanowany jako czasowy.

Będą inne linie
Witam!

W najnowszym numerze gazetki 
mieszkańców znalazłem projekt no-
wego boiska przy ulicy Przyjaźni. Ko-
rzystając z okazji, że jeszcze jest ono 
w planach chciałbym zaproponować 
zmianę układu linii na boisku do ko-
szykówki zgodnie z nowymi, wprowa-
dzonymi w 2010 przepisami. Szcze-
gółowe informacje o nowym układzie 
linii znajdują się w przepisach, a tu 
http://kurian.blox.pl/2010/07/Zmiany-
-w-przepisach-2010.html znajduje się 
streszczenie najistotniejszych zmian. 
Poprawki, jak widać, nie są duże i nie 
powinny pociągnąć za sobą dodatko-
wych kosztów, więc warto byłoby już 
dostosować się do nowych przepisów.

Pozdrawiam Kurian
ZARZĄD SSM: Dziękujemy za za-

interesowanie i błyskawiczną reak-
cję i zapewniamy Pana, że przy na-
noszeniu linii do na boisku do ko-
szykówki zostaną uwzględnione 
wszystkie istotne zmiany określone 
nowymi przepisami.

Zapomniane 
Michałkowice

Witam.
Od dłuższego czasu obserwuję jak 

inne osiedla rozwijają się a Osie-
dle Michałkowice zostało zapomnia-
ne pod każdym względem. Natomiast 
wszelkie roboty budowlane, remon-
ty, powstawanie nowych miejsc par-
kingowych, odnowy placów zabaw jak 
również powstawanie nowych palców 
zabaw itd. są wykonywane jedynie 
na Bytkowie i ewentualnie w centrum 
Siemianowic. Mianowicie:

- place zabaw – na całe Michał-
kowice jest jeden w miarę normalny 

ciąg dalszy ze str. 26
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W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

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

plac zabaw a reszta nie nadaje się do 
użytku publicznego, są zaniedbane, 
nie spełniają wymogów bezpieczeń-
stwa zagrażając zdrowiu a nawet ży-
ciu dzieci, nie są ogrodzone, służą ja-
ko wybieg dla psów itd.,

- chodniki – na chodnikach można 
złamać nogi i nie tylko, można rzec, że 
chodniki są w opłakanym stanie,

- parkingi – jeśli chodzi o parkingi 
to również można powiedzieć, że nie 
ma a już na pewno nie na tyle ile sa-
mochodów, więc ludzie stają na traw-
nikach, pod zakazami, ale nie ma się 
co dziwić, bo niby gdzie mają par-
kować. A miejsca na parkingi są wy-
starczy tylko chęć na ułatwienie życia 
mieszkańcom.

Reasumując są to podstawowe po-
trzeby, aby w miarę funkcjonowało ży-
cie na osiedlach, żyjemy w XXI wie-
ku i aż wstyd żeby tak to wszystko wy-
glądało. Dzieci są przyszłością naro-
du a nawet nie ma gdzie z nimi wyjść, 
bo place zabaw praktycznie nie istnie-
ją a na trawnikach leżą psie odcho-
dy w dodatku nie ma nawet, po czym 
chodzić, bo chodniki są dziurawe, nie 
wspominając już o drogach asfalto-
wych gdzie jest dziura na dziurze.

Mam nadzieję, że zostanie to poru-
szone na najbliższym posiedzeniu Ra-
dy lub Zarządu i Osiedle Michałkowice 
zacznie w końcu odczuwać wejście do 
Unii Europejskiej.

Mieszkanka Osiedla Michałkowice.
Tyle list mieszkanki i w związku 

z pewnymi wątpliwościami popro-
siliśmy o dookreślenie niektórych 
kwestii.

Redakcja: Nie bardzo rozumiemy, 
jaki związek ma wejście do Unii ze 
Spółdzielnią, bo SSM w żaden spo-
sób nie może być wprost beneficjen-
tem środków unijnych. Uwagi Pani są 
do miasta czy Spółdzielni lub inaczej, 
do jakiej części osiedla odnosi Pa-
ni kwestie miejsc parkingowych, bo 
w „MS” o nowych parkingach w Mi-
chałkowicach piszemy dość często.

Witam
Moje uwagi są do miasta jak również 

i do spółdzielni, ponieważ tak jak napi-
sałam tylko w Bytkowie „coś się dzie-
je” przede wszystkim chodzi mi o pla-
ce zabaw, o parkingach napisałam 
przy okazji. To pismo wysłałam rów-

nież do UM - może będą mieli na uwa-
dze, chociaż poprawienie chodników. 
A jeśli chodzi o Unię to bardziej cho-

dziło mi o to, że jesteśmy w Unii a „nie 
wyglądamy” – i tak np. na placach za-
baw jest masakra, nie ma warunków 
dla dzieci, brud, psie kupy, urządze-
nia typu huśtawki, karuzele, piaskow-
nice nie nadają się do użytku. Chyba 
mnie Pan rozumie. A temat parkingów 
w Michałkowicach to chodzi mi o oko-
lice Stawowej i Wyzwolenia.

Pozdrawiam
ZARZĄD SSM: Nie podzielamy Pa-

ni poglądu o zapomnianym osiedlu 
„Michałkowice” – fakty temu zdecy-
dowanie przeczą:

- Nie jest prawdą jakoby w Michał-
kowicach, w zasobach administro-
wanych przez Siemianowicką Spół-
dzielnię Mieszkaniową, znajdował 
się jeden plac zabaw. Placów takich 
jest bowiem pięć i znajdują się pod 
adresami:

- Wyzwolenia 8, 9,
- Stawowa 11,
- Przyjaźni 8-22,
- Władysława Sikorskiego 4,
- w trakcie przebudowy i urządza-

nia jest plac zabaw przy ul. Przyjaź-
ni 42-46.

Ich stan – poza obecnie wykony-
wanym – jest naszym zdaniem za-
dowalający.

- Nowe chodniki w ub.r. powstały 
w rejonie budynków:

- Wyzwolenia 8, 10,
- Kościelna 36,
- Przyjaźni 42-46,
- Pocztowa 1 - Kościelna 12, 

a w br. wykonano już chodniki przy 
ul. Przyjaźni 42-44-46, natomiast 
chodnik wraz z parkingiem został 
zrobiony przy Pocztowej 1 – Ko-
ścielnej 12. Sądzimy, że Pani uwaga 
o możliwości złamania nogi – od-
pukać w niemalowane – nie w peł-
ni odnosi się do chodników admini-
strowanych przez Spółdzielnię.

Natomiast w przypadku parkin-
gów informujemy, że w tym ro-
ku już powstało 30 nowych miejsc 
przy ul. Wyzwolenia 6 i Kruczkow-

skiego 4-6. Natomiast na rok przy-
szły zaplanowano kolejną rozbudo-
wę parkingu przy ul. Wyzwolenia 6.

Zapewniamy Panią, że problem 
placów zabaw, parkingów i nie tylko 
tej infrastruktury jest w centrum za-
interesowania wszystkich organów 
Spółdzielni, do których Pani apeluje 
i w miarę możliwości finansowych 
występujące problemy są rozwiązy-
wane. Najlepszym przykładem jest 
aktualnie realizowane boisko wielo-
funkcyjne dla młodzieży i nowy plac 
zabaw dla młodszych dzieci przy 
ul. Przyjaźni 42-44.

Już teraz pozwolimy sobie za-
prosić Panią, wraz z pociechami, 
na otwarcie, które przewidziano na 
1 czerwca.

Liczymy, że w świetle przytoczo-
nych przykładów zmieni Pani zdanie 
jakoby osiedle „Michałkowice” było 
przez Spółdzielnię zapomniane.

Płot przy 
Boh. Westerplatte 4 

- najdalej do 30 czerwca
Witam serdecznie.

Mam do Was pytanie w sprawie, któ-
ra nurtuje nie tylko mnie. Mieszkam 
przy ul. Westerplatte 4. Ostatnio lo-
katorka spod nr... zaczęła wygradzać 
dla siebie ogródek. Nie byłoby w tym 
nic zdrożnego i nagannego – wszak 
należy dbać i upiększać swoje oto-
czenie, a zresztą namiastka ogród-
ka urządzonego przez tą lokatorkę już 
tam była – gdyby nie fakt, że obecnie 
wygrodzony teren jest znacznie więk-
szy, a wysokość ogrodzenia wyno-
si ok. 2 metry. Zważywszy na fakt, że 
słupy ogrodzenia są wbetonowane py-
tam, czy:

- udzielono pozwolenia na „budowę”?
- Spółdzielnia wyraziła zgodę na wy-

grodzenie terenu, a jeśli tak, to z kim 
to konsultowano?

- Spółdzielnia pokryje koszty w wy-
padku włamania do mieszkań na par-
terze? (ułatwienie dla złodziei).

Pytam również, co Spółdzielnia, jako 
Administrator i Przedstawiciel wszyst-
kich lokatorów, zamierza zrobić w wy-
padku odmowy rozbiórki tegoż ogro-
dzenia?

Wiem, że sprawę zgłaszano w Ad-
ministracji Osiedla „Młodych” i wiem, 

ciąg dalszy ze str. 28
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że na załatwienie tej sprawy zgod-
nie z prawem potrzeba nieco czasu, 
proszę więc moich pytań nie trakto-
wać jako skargę na działanie jakich-
kolwiek służb Spółdzielni, a jedynie ja-
ko sygnał występującej nieprawidło-
wości. Domyślam się dlaczego ogro-
dzenie jest tak wysokie i tak „gęste” 
(chyba ADM również) ale to nie mo-
ja „broszka”.

Inną sprawą jest nasadzenie przez 
ww. lokatorkę drzew tuż pod okna-
mi bloku. Już teraz drzewa te sięga-
ją niemal okien I piętra – co będzie za 
2-3 lata? Czy nasadzenie konsulto-
wano z Zakładem Zieleni? Generalnie 
nie jestem przeciwko upiększaniu oto-
czenia, nie chcę jednak, aby odbywało 
się to na zasadzie samowoli.

P.S. W okresie letnim zapraszam 
na „platformę widokową do ogródka. 
Oj, będzie o czym pisać.

Pozdrawiam – Mieszkaniec
ZARZĄD SSM: Wszelkie prace 

prowadzone z urządzaniem ogród-
ka przy ul. Bohaterów Westerplat-
te 4 są wykonywane bez zgody 
administracji os. „Młodych”. Od 
marca br. administracja czyni sta-
rania o zlikwidowanie tak wyso-
kiego ogrodzenia – niestety bez 
rezultatu.

Ostateczny termin jego usunię-
cia wyznaczono na 30 czerwca br. 
W przypadku nie dotrzymania ter-

minu ADM dokona rozbiórki a jej 
kosztami obciąży daną mieszkankę.

Od redakcji: Przyjmujemy zapro-
szenie na platformę widokową.

Wentylatory na budynku 
ul. Emilii Plater 21

Witam
Nie wiem czy problem był już poru-

szany, ale postanowiłem zgłosić spra-

wę głośnych wentylatorów znajdują-
cych się na dachu bloku przy ul. Emi-
lii Plater 21.

Wentylatory pracują cały czas powo-
dując uciążliwy szum dla mieszkań-
ców okolicznych domów.

Obecnie niedaleko bloku wybudowa-
no sporo domków i dobiegający hałas 
z dachu tego budynku na pewno da-
je się odczuć przez niejednego miesz-
kańca. 

Przy obecnej pogodzie większość 
okien jest na razie pozamykanych, 
ale w cieplejszym okresie (przy otwar-
tych oknach) taki jednostajny nieprzy-
jemny dźwięk będzie denerwować do-
mowników.

Mam zatem pytanie, czy można ja-
koś wyciszyć te wentylatory? Czy 
możliwe jest jakieś zmniejszenie obro-
tów, czy zamontowanie ekranów aku-

stycznych od strony osiedla domków 
jednorodzinnych?

Zdaję sobie sprawę, że pewnie taki 
jednostajny szum mieści się w grani-
cach normy, ale liczę na zrozumienie 
problemu, aby poprawić warunki życia 
w rejonie tego bloku.

Proszę o poruszenie tego tematu 
w dziale technicznym SSM i ewentu-
alne poinformowanie mnie o poczy-
nionych krokach.

Pozdrawiam Tomasz Nowaczyk
ZARZĄD SSM: Administracja os. 

„Michałkowice” wraz z firmą kon-
serwującą te urządzenia dokona 
szczegółowego przeglądu ich sta-
nu technicznego i na tej podstawie 
poczyni starania o ewentualnym 
zmniejszeniu ich uciążliwości.

Telewizja cyfrowa, 
a „AZART”

Przed miesiącem zapowiedzieliśmy 
przeprowadzenie rozmowy z przed-
stawicielem UPC. Jej podstawowym 
celem jest wyjaśnienie kwestii odbio-
ru sygnału telewizyjnego w związku 
z planowaną zmianą sygnału z analo-
gowego na cyfrowy. Katowicki oddział 
UPC nie mógł udzielić informacji, gdyż 
za kontakty z mediami odpowiedzial-
na jest wyłącznie centrala, co jest nor-
malną praktyką w takich firmach. Pyta-
nia do rzecznika prasowego przesłali-
śmy i czekamy na odpowiedzi.

- Redakcja

ciąg dalszy ze str. 30

DNI WYWOZU PRZEDMIOTÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
Z OSIEDLI SSM:

WTORKI: „Chemik”, im. J. Tuwima 
ŚRODY: „Młodych”, „Węzłowiec”

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

podanym dniem tak, aby okolice śmietników nie wyglądały jak totalne rupieciarnie.
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Czas na nowalijki
Mimo iż warzywa są non stop dostęp-

ne w marketach, to rzodkiewka i szczy-
piorek są bezdyskusyjnymi przedstawi-
cielami stricte gruntowych, wiosennych 
nowalijek. Można nimi przyozdabiać 
potrawy, można wykonywać z nich sa-
modzielne dania. Warto jak najczęściej 
wprowadzać je do menu.

Cebula w kożuszku – 3 wielkie cu-
krowe cebule, 2 szklanki mąki, 1 szklan-
ka mleka, 1 jajko, 2 ząbki czosnku, sól, 
pieprz, 1/4 l oliwy do smażenia, parę 

rzodkiewek i szczypiorek. Do miski wsy-
pujemy mąkę, dodajemy jajko i mleko. 
Mieszamy aż nie będzie grudek. Ciasto 
można przyprawić szczyptą soli i pie-
przu, a dla dodania pikanterii dwoma 
ząbkami drobno posiekanego czosnku. 
Cebule obieramy i kroimy w okazałe ta-
larki. 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.

Pasta z rzodkiewką i szczypior-
kiem – Pół pęczka rzodkiewek, pu-
dełko serka homogenizowanego albo 
ziarnistego, dwie młode cebulki, tro-
chę różnokolorowej papryki. Warzywa 
siekamy i mieszamy z serkiem. Moż-
na całość posolić i dodać odrobinę pie-
przu, ale niekoniecznie.

Przepyszna zapiekanka z ziemnia-
ków – 1 kg ziemniaków, 4-5 cebul śred-
niej wielkości, dwie szklanki startego, 
żółtego sera, kawałek wędzonego bocz-
ku - około 20 dag, dwie garście posieka-
nego szczypiorku, dwie szklanki mleka, 
sól, świeżo zmielony pieprz, szczypta 
chilli w proszku, odrobina oleju. Ziemnia-
ki obrać i ugotować. Ostudzić i pokroić 
w plastry. Cebule, boczek obrać, pokroić 
w plastry. Cebulę wraz z boczkiem pod-
smażyć na odrobienie oleju. Do garn-
ka wlać mleko, dodać dwie duże szklan-
ki startego sera żółtego i dwie garście 
szczypiorku. Ten mleczno-serowy sos 
posolić, popieprzyć i dodać chilli. Gdy 
ser rozpuści się w mleku – sos jest goto-
wy. Włożyć część ziemniaków do naczy-
nia żaroodpornego, na to włożyć boczek 
z cebulką i polać sosem. I tak aż do wy-
czerpania składników. Zapiekać w pie-
karniku nagrzanym do temperatury 180 
stopni przez około 20-30 minut. pes

Pod tym znakiem ro-
dzą się zazwyczaj lu-
dzie, którzy lubią pra-
cować, osiągają suk-
cesy i są dobrymi or-

ganizatorami, zarówno własnej pracy, 
jak i podlegających im zespołów ludzi. 
Praca musi jednak nie tylko ich intereso-
wać, ale przynosić korzyści materialne.

Pod znakiem Byka 
rodzi się wielu pra-
coholików. Byki pra-
cują dużo i wydajnie. 

Głównym motywem jest jednak zdoby-
cie pieniędzy, na których tak Bykowi 
zależy. Często podejmują więc zajęcie 
niespecjalnie interesujące, ale intratne, 
a pieniądze szybko niosą do banku.

Niestety, Bliźnię-
ta do szczególnie 
pracowitych się nie 
zaliczają i zawsze 

skłonne są zrezygnować z pracy, któ-
ra ich nudzi. Często robią tak ze szko-
dą dla siebie i potem żałują pochop-
nej decyzji. Większe sukcesy osiągają 
w pracy umysłowej niż fizycznej.

Raki nie należą do 
ludzi szczególnie lu-
biących pracować. 
Jeśli to tylko możli-

we wolą oddawać się swojemu ulubio-
nemu hobby, czytaniu, oglądaniu te-
lewizji, pracy na działce. Jeśli jednak 
czegoś się podejmą, zazwyczaj robią 
to dokładnie i starannie.

Pan Lew lubi pra-
cować i pod tym zna-
kiem rodzi się wielu 
pracoholików. Głów-

nym motywem jego działalności, nie 
są jednak pieniądze, chociaż bardzo 
je lubi, ale pragnienie sławy, sukcesu, 
władzy. Lwy zazwyczaj sprawdzają się 
na stanowiskach kierowniczych.

Prawie wszyst-
kie Panny są z na-
tury bardzo pracowi-
te. Nie zawsze jed-

nak idzie to w parze z sukcesem, nie 
są bowiem zbyt dobrymi organizato-
rami. Są dokładne, bywa że dużo cza-
su zajmuje im to, co inni zrobią bły-
skawicznie.

Z Wagą różnie to 
bywa. Czasem, jak to 
mówią „robota pali jej 
się w rękach”, a po-

tem ma długie okresy lenistwa, wtedy 
robi tylko to, co najbardziej konieczne. 
W tym okresie czeka na wsparcie, czy-
jąś pomoc czy wyręczenie.

Ludzie spod Skor-
piona są z natu-
ry pracowici i stano-
wi to podstawową ce-

chę ich charakteru. Najczęściej bywa-
ją też bardzo wymagający w stosunku 
do innych, którym trudno Skorpiono-
wi dorównać.

Strzelec pracu-
je spokojnie, nie lu-
bi bałaganu, niepo-
trzebnego pośpie-

chu, to, co ma zrobić wykonuje na 
bieżąco, nie znosi zaległości. Nie jest 
szczególnie wybredny i każde zajęcie 
go cieszy, jeśli zapewnia godne życie 
jemu i rodzinie.

Ludzie spod zna-
ku Koziorożca nie 
są, ani pracoholika-
mi, ani osobami le-

niwymi. Jeśli do czegoś dążą i można 
to przyśpieszyć, pracują bardzo wy-
dajnie. W przeciwnym przypadku spo-
kojnie wykonują to, co do nich należy.

Ryba ma okresy 
bardzo intensywnej 
pracy i takie, w któ-
rych lubi pozwalać 

sobie na leniuchowanie. Nie lubi pracy 
zespołowej, woli swe obowiązki wyko-
nywać samodzielnie i z nikim nie dzie-
lić ewentualnego sukcesu.

Wodnik potrafi bar-
dzo wydajnie praco-
wać i praca stano-
wi ważną dziedzinę 

w jego życiu, ale to, co robi musi go 
interesować. Jeśli nie wybierze odpo-
wiedniego zajęcia może nawet zmar-
nować sobie życie.

Pracoholik 
czy leniuch?
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Konkurent; 8. Kafel 

po Śląsku; 9. Nie katoda; 10. Wał pod 
torami: 11. Jeden z parków w Siemia-
nowicach Śląskich zwany „Plantami”; 
12. Barwny łuk na niebie. 13. Mniej 
więcej, w przybliżeniu; 14. Zarząd-
ca, dysponent; 16. Żadna nie hańbi; 
19. Tatarak; 20. Logika wypowiedzi; 
21. Relacja, doniesienie; 22. Pszczel-
nik lub „Górnik” w Siemianowicach 
Śląskich; 23. Pomornik, kupalnik; 
28. Pasza dla zwierząt; 31. Huta, któ-
rą w latach 1833-1835 zbudowano 
w naszym mieście; 32. Piołunówka; 
33. Oprawa obrazka; 34. Zorganizo-
wane działanie; 35. Sztuczne włók-
no; 36. Atrament w gwarze śląskiej; 
37. Wyspy koralowe.

PIONOWO: 1. Po deszczu na wadli-
wej jezdni; 2. Władza chana; 3. Złość, 
uraza; 4. Głupi postępek; 5. Kompu-
ter walizkowy; 6. Racja, dawka; 7. Po-
kaz, rewia; 14. Ulica na osiedlu Tu-
wima, która będzie rewitalizowa-
na; 15. Komplet Sportowy przy uli-
cy Olimpijskiej w Siemianowicach Ślą-
skich; 17. Pilnik do obróbki drewna; 
18. Jedna z pięciu dzielnic administra-
cyjnych w Siemianowicach Śląskich; 
24. Praca; 25. Słodkie życie, sielanka; 
26. Domek na działce; 27. Z ciotunią; 
28. Wschodni sport obronny; 29. Od-
nowa mieszkania; 30. Owoc gagatek.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 22 dadzą rozwiąza-

nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do dnia 19. V. 2011 r. – na adres 
SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 z do-
piskiem Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – krzyżówka nr 5/2011. Na-
grody za rozwiązaną krzyżówkę nr 
4/2011 z hasłem – Wszelkiego dobra, 
otrzymują: Magdalena LUBAŚ, zam. 
ul. Przyjaźni 50; Aniela LeDWOŃ, 
zam. ul. Alfonsa Zgrzebnioka 35;  

Danuta KURIANOWICZ, zam. ul. Wa-
lerego Wróblewskiego 49. Zwycięz-
com gratulujemy i zapraszamy (z do-
wodem osobistym) do działu GZM po 
odbiór nagród. Nagroda główna – nie-
spodzianka – została ufundowana 
przez Sukces s.c., Siemianowice Śl., 
ul. W. Wróblewskiego 67. Fundatorem 
pozostałych nagród jest Siemiano-
wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

J K L.
Blondynki grają w brydża.
- Pas.
- Pas.
- Dzwonek.
- To ja otworzę.

J K L

W klinice przebywa na kuracji odchu-
dzającej Pani Smith. Dostaje ogromny 
bukiet kwiatów z bilecikiem od narze-

czonego: „Życzę szybkiego powrotu do 
zdrowia, Najdroższa.”

Następnego dnia otrzymuje odpo-
wiedź:

„Dziękuję za kwiaty, kochanie. Były 
bardzo smaczne.”

J K L.
Żona mówi do męża:
- Boże, jaka z ciebie safanduła, je-

steś taka safanduła, że w konkursie na 
największą safandułę na świecie zajął-
byś drugie miejsce.

- Dlaczego drugie? - pyta mąż.
- Bo taka jesteś safanduła!

J K L.

Jasiu chodził do szkoły bardzo brud-
ny, więc jego nauczyciel napisał do ro-
dziców:

- Jasiu śmierdzi, Jasia trzeba myć.
Następnego dnia w dzienniczku oj-

ciec odpisał:
- Jasiu nie jest do wąchania. Jasia 

trzeba uczyć.

J K L.
- Jasiu - mówi Pani nauczycielka. - 

Czy wierzysz w życie pozagrobowe?
- Nie, a dlaczego?
- Bo przed szkołą stoi twój dzia-

dek, na którego pogrzeb zwolniłeś się 
wczoraj z lekcji.



35MOJA SPÓŁDZIELNIA 5/2011MOJA SPÓŁDZIELNIA 5/2011 35

ciąg dalszy ze str. 36
choćby na chwilę zapomnieć o „uro-
kach” życia w mieście. Każdy balkon 
i ogródek przydomowy jest swego ro-

dzaju wizytówką osiedla i jego miesz-
kańców. Kwiaty, choć nieme, mówią 
wiele pozytywnego o ich właścicie-
lach. Z satysfakcją przycho-
dzi podkreślić, że ta wyjątko-
wo pożyteczna pasja ogarnę-

ła sporo zamieszkałych i ma-
my w naszej Spółdzielni co-
raz więcej budynków, których szcze-
gólnie południowa strona wygląda... 
jak jedna wielka ściana kwiatów.

Im prędzej rozpoczniemy prace na 
balkonie, tym dłużej cieszyć się bę-
dziemy pięknem kwiatów. Zacznij-
my od wyrzucenia zeschniętych ze-
szłorocznych roślin i zdjęcia okrycia 
z tych, które przetrwały zimę i wiosen-
ny chłód. To również idealna pora na 
wymianę ziemi w skrzynkach. Najle-
piej kupić tzw. uniwersalną, gdyż na-
daje się do wszystkich kwiatów na bal-
konie. Mieszanka ta zawiera jednak 
zbyt dużo torfu i może szybko wysy-
chać podczas upalnej pogody. Dlate-
go lepiej by było, gdybyśmy dodali do 
niej gliniastej ziemi przywiezionej np. 

z pola. Dzięki temu takie podłoże dłu-
żej trzyma wilgoć i nie będziemy mu-
sieli zbyt często podlewać roślin. Jeśli 
natomiast nie mamy czasu na wymia-

nę ziemi w skrzynkach, pamiętajmy, 
by starą glebę dobrze użyźnić, doda-
jąc do niej nawóz.

Do tak przygotowanych skrzynek 
można już „zaprosić” swoje ulubione 
kwiaty. Co roku pojawiają się nowe ro-
śliny. Są też odmiany, które od lat cie-
szą się dużą popularnością. Od lat 
powodzeniem cieszy się pelargonia 
„Bernardo”, która zakwita już wcze-
sną wiosną, a jej pełne, czerwono-
-malinowe kwiaty przypominające ró-
że od razu przyciągają wzrok. Miłośni-
ków begonii z pewnością zainteresu-
je „elserta” o dużych, zwisających po-
marańczowych kwiatach. Nie wyma-
ga nazbyt troskliwej pielęgnacji i wy-
starczy jej półcień. Wybór w ozdob-
nych roślinach jest spory i zachęcamy 
do odwiedzenia „Nomi”. Tam, w dzia-
le ogrodniczym, od maja do czerw-

ca, w sprzedaży znajdować się bę-
dą także inne odmiany begonii, pelar-
gonii oraz surfinie, fuksje, niecierp-
ki i niezbyt wymagające opieki sun-

daville – piękne pnącze pochodzą-
ce z Japonii oraz Ameryki Południo-
wej i Środkowej. Roślina kwitnie obfi-

cie i bez przerwy aż do pierw-
szych przymrozków, kwiaty 
w kolorze czerwonym różo-
wym lub białym.

Życzymy naszym pasjona-
tom wytrwałości w uprawia-
niu swojego skrawka ziemi, 
bo każdy taki przeobrażony 
kawałek terenu i zagospoda-
rowany balkon nie tylko cie-
szy oczy przechodniów i wła-
ściciela, ale też świadczy, że 
pojęcie dom wychodzi po-
za obręb własnych czterech 
ścian. Na zdjęciach prezen-
tujemy już zauważone barw-
ne zakątki i zieleń pielęgno-
wana przez administracje, 
a na osiedlach jej nie bra-
kuje.

Przypominamy, że nie-
ustannie czekamy na Pań-

stwa informacje o ogródkach przy-
domowych i ładnych balkonach. Bę-
dziemy je systematycznie prezento-
wać na łamach „MS”. Prosimy o in-
formację telefoniczną, listowną lub 
poprzez pocztę elektroniczną. pes

„Wiosenny konkurs”  
Zielonego Konkursu

Supermarket Nomi przygotował dla klientów bogatą 
ofertę roślin balkonowych. Klienci, którzy wezmą udział 
w konkursie i zostaną wytypowani jako zwycięzcy otrzy-
mają nagrody rzeczowe – nawozy do roślin balkono-
wych: 1 i 2 miejsce – o wartości 50 zł i trzy wyróżnie-
nia – o wartości 30 zł każde. Sponsorem nagród jest li-
der rynku nawozów i środków do pielęgnacji roślin, dzia-
łająca od 20 lat firma AGRECOL. Uczestnicy konkur-
su do 15 czerwca br. winni nadesłać na adres redak-
cji „MS” zdjęcia – tradycyjne, elektroniczne – swych bal-
konowych zakątków. Zgłoszenia z podaniem adresu i ze 
zdjęciami oraz dopiskiem „Wiosenny konkurs” nadsy-
łamy na adres: Redakcja „MS” ul. Boh. Westerplatte 
20, 41-106 Siemianowice Śl., e-mail: ssm@poczta.fm

Rozstrzygnięcie konkursu w lipcowym wydaniu „MS” 
– zapraszamy. Przesłane zgłoszenie jest równoznaczne 

ze zgodą na przetwarzanie danych  
do celów konkursu.

Wiosenny Konkurs Zielonego Konkursu

Osiedle „Tuwima” – nowy klomb, przy nowym chodniku 
w rejonie placu zabaw przy ul. Hermana Wróbla 7. Osiedle „Młodych” – Forsycje przy al. Młodych.
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5 nagród czeka

Wiosenny Konkurs Zielonego Konkursu
Niedawno ogłosiliśmy rozpoczę-

cie Zielonego Konkursu, w któ-
rym z roku na rok uczestniczy co-
raz większa rzesza mieszkańców. 
Jego założeniem jest propagowa-
nie ukwiecania balkonów oraz za-
kładania i pielęgnowania ogródków 

przydomowych. Ich kolorowy wystrój 
zmienia oblicza naszych osiedli i bez-
pośredniego otoczenia miejsc nasze-

go zamieszkania. Na zwycięzców, na 
zakończenie sezonu, czekają atrak-
cyjne nagrody. Jakie? – to zawsze jest 
niespodzianką.

Teraz, dla zachęcenia jeszcze nie-
zdecydowanych i wsparcia upra-
wiających od lat balkonowe kwiaty, 

wspólnie z Supermarketem „Nomi” 
w Siemianowicach Śląskich propo-
nujemy konkurs na dzień dobry 

i zapraszamy do udziału – nagrody 
czekają, szczegóły w tekście.

Korzyść z ukwieconym balkonów 
i ogródków przydomowych mamy 
wszyscy. Ich właściciele odczuwają 
sporą ulgę, gdy podczas letnich upa-
łów mogą odpocząć w towarzystwie 

ozdobnych roślin. Reszta mieszkań-
ców, podziwiając piękne kwiaty, może 

Osiedle „Centrum” – zieleniec przy  
ul. Ryszarda Gansińca 7.

Osiedle „Bańgów” – Władysława Reymonta 40.


