
5
248/2014

Na  
stronach:

O Walnym słów kilka
Co słychać w RO?

Dzieje się, oj dzieje
 Osiedle „Młodych” - młodnieje

Zapraszam do udziału w Zebraniach
Rada Nadzorcza, Zarząd i Rady Osiedli

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
zapraszają na Zebrania Osiedlowe SSM.

RN SSM zwraca się do Państwa z apelem o szero-
ki i aktywny udział w Zebraniach. SSM to nasza sa-
morządowa organizacja mieszkaniowa. Jesteśmy Spół-
dzielnią o ponad 56-letnim dorobku, mamy pra-
wie 12.500 mieszkań, w których mieszka oko-
ło 30.000 mieszkańców, czyli znacząca część 
obywateli Siemianowic Śl. Nasze osiągnięcia 
są zauważane przez innych. To zasługa wszyst-
kich zamieszkałych. Spółdzielnia jest hono-
rowana rozlicznymi wyróżnieniami, tytułami. 
W tym roku otrzymaliśmy tytuł Jakość Roku 
2013 w największym konkursie promującym 
jakość w Polsce. Otrzymanie tytułu to wyraz 
uznania przede wszystkim dla tworzących jed-
ną wielką wspólnotę mieszkańców oraz dla Za-
rządu, działaczy samorządowych poświęcają-
cych swój wolny czas w pracach Rady Nadzor-
czej i Rad Osiedli oraz rzeszy pracowników SSM.

Nasze osiedla, co każdy może dostrzec a sądzę i potwier-
dzić, są coraz ładniejsze. Widać wiele ocieplonych budyn-
ków o pięknych elewacjach. Kolejnych przybywa, gdyż pra-
ce takie prowadzone są pełną parą na osiedlach „Węzło-
wiec” i „Bańgów”. Remontujemy dachy z wykorzystaniem 
technologii pap termozgrzewalnych. Sukcesywnie moder-
nizujemy windy.

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

ciągowe. Dokonujemy zmiany oświetlenia parkowego. Re-
montujemy drogi i chodniki, przy budynkach przybywa zie-
leni, wykonujemy nowe miejsca parkingów.

Nie zapominamy także o najmłodszych mieszkańcach 
i z myślą o dzieciach i młodzieży tworzymy nowe miejsca 
do gry i zabaw. Jako jedna z nielicznych spółdzielni budu-

jemy domy i sukcesywnie oddajemy do użytku 
nowe mieszkania. Obecnie ruszyła przy współ-
pracy z Urzędem Miasta długo oczekiwana re-
witalizacja tzw. Placu Pomnikowego w osiedlu 
„Młodych”. Już słychać głosy, że będzie to mini-
ryneczek dla osiedla.

To wszystko, co robimy i co Państwo obserwu-
jecie na co dzień, kosztuje, a nas nikt nie dotu-
je. Środki pochodzące wyłącznie z wnoszonych 
przez nas opłat są ograniczone i uniemożliwia-
ją przyspieszenie robót czy też zwiększenie ilo-
ści zadań. Stąd z ogromną troską musimy pod-
chodzić do wspólnego mienia. Ogół zamieszka-
łych tak czyni, za co im dziękujemy. Niestety, we 

znaki dają się wandale bezmyślnie niszczący to, co nasze, to, 
co wspólne, to, co powinno nas cieszyć i służyć długo bez ko-
nieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych 
na zbędne naprawy.

Podczas Zebrań Rady Osiedli i osiedlowe administracje 
przedłożą swoje sprawozdania za miniony rok i sprawozda-
nia z wykonania wniosków. A wstydzić nie mają się czego. 
Sądzimy, że na Zebraniach podzielą się Państwo swoimi 

uwagami nie tylko o bieżących problemach.
Troszczmy się razem o nasze wspólne mienie, 

umacniajmy wzajemny szacunek i dobrosąsiedzkie relacje
– wszak mieszkamy pod wspólnym dachem.

 Z upoważnienia Rady Nadzorczej
 (-) Wiesław Jaźwiec

Siemianowice Śląskie, maj 2014 rok. Przewodniczący RN SSM

W najbliższą sobotę, 10 maja na Rynku w Bytkowie odbędzie się Zielona Sobótka.
Chcesz się pobawić – przyjdź. Szczegóły str. 5

U w a g a  m i e s z k a ń c y  B a ń g o w a  –  z e b r a n i e  2 2  m a j a !
W ubiegłym wydaniu „MS” błędnie podano termin Zebrania Osiedlowego.

Odbędzie się ono: 22. maja, w czwartek, o 1700 w Szkole Podstawowej nr 16 w Bańgowie.
Terminy wszystkich Zebrań Osiedlowych SSM przypominamy na str. 5
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NOWE
DOMY
SIEMIANOWICE ŚL.

BYTKÓW
ul. Józefa Bema

(wjazd od ul. Marcina Watoły)

tel. 32 6091-496
502 445 574
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W budynku przy ul. Okrężnej 7 zatkaniu 
uległa instalacja kanalizacyjna. W trak-

cie jej udrażniania okazało się, iż powodem 
awarii była szklana butelka oraz sporej wielko-
ści ręcznik.

Skąd się tam wzięły i jak to możliwe nie dowiemy 
się nigdy. Nie jest to, co prawda przejaw dewastacji 
wprost... ale koszty za wezwanie WUKO i wyczyszcze-
nie ktoś musi ponieść. Jak Państwo sądzicie: KTO?

Dewastacja obudowy śmietnika w rejonie budyn-
ku przy Władysława Jagiełły 41C, to już przykład 

ciąg dalszy na str. 5

Dlaczego niszczysz 
swoje?
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

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

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.
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28 kwietnia na posiedzeniu 
plenarnym spotkała się Ra-

da Nadzorcza Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej.

W porządku obrad znalazły się:
- ocena wyników gospodarczo-finan-

sowych SSM za I kwartał 2014 r.
- ocena realizacji planu rzeczowo-

-finansowego remontów SSM 
w I kwartale br.

- informacja o przeprowadzonych 
czynnościach w związku z przygo-
towaniami do tegorocznego Walne-
go Zgromadzenia Członków Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

- ocena przebiegu „Akcji zima 2014” 
wraz z podjęciem uchwały,

- sprawy Członkowsko-Mieszkaniowe 
– rozpatrywanie wniosków o wykre-
ślenie z członkostwa Spółdzielni.
Podczas omawiania poszczególnych 

punktów każdorazowo Rada zapozna-
wała się z opiniami Komisji RN: Rewi-
zyjnej – stanowisko prezentował Wie-
sław Gola – przewodniczący, Gospo-
darki Zasobami Mieszkaniowymi – re-
lacjonował jej szef Zbigniew Rogoż 
i Organizacyjno-Samorządowej opinię 
przedkładał Piotr Majnusz.

Rada nie wniosła żadnych uwag do 
wyników gospodarczo-finansowych, 
a w przypadku realizacji planu rzeczo-
wo-finansowego Przewodniczący Ko-
misji Gospodarki Zasobami Mieszka-
niowymi w imieniu Komisji postulo-
wał, by zadania niewykonane w danym 
kwartale były opatrzone krótką infor-
macją o przyczynach niezrealizowania.

Walne Zgromadzenie
Kilkanaście punktów liczyła infor-

macja o przygotowaniach do Walne-
go Zgromadzenia Członków Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
W informacji zawarto szczegółowo 
rozpisane zadania i terminy: począw-
szy od opracowania treści zawiado-
mienia o terminach i porządku obrad 
części Walnego Zgromadzenia, po-
przez powołanie Komisji do przyjmo-
wania i weryfikacji zgłoszeń kandyda-
tów do Rady Nadzorczej po przygo-
towaną informację o możliwości zgła-
szania kandydatów do Rady Nadzor-
czej, która będzie zamieszczona na 
tablicach ogłoszeń w administracjach 
Spółdzielni, jak również w gablocie in-
formacyjnej w budynku Zarządu Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Ponadto w informacji zawarto da-
ne o wyłożeniu do wglądu materiałów 
na WZ i uprawnieniach Członków.

Informację uzupełniono m.in. o za-
łączniki związane z wyborami do RN. 

Są to wzory:
- oświadczenia kandydata o wyraże-

niu zgody na kandydowanie do Ra-
dy Nadzorczej SSM,

- oświadczenia kandydata na członka 
do Rady Nadzorczej SSM o nie pro-
wadzeniu działalności konkurencyj-
nej wobec Spółdzielni,

- listy poparcia dla kandydata na 

Członka Rady Nadzorczej SSM.
Członkowie zamieszkali w osie-

dlach SSM obradować będą w WZ 
podzielonym na następujące części:
I część – 23. 06., „Bańgów”, „Centrum”  

oraz Członkowie Oczekujący
II część – 24. 06., os. „Michałkowice”

III część – 25. 06., os. „Chemik” 
IV część – 26. 06., os. „Tuwima”

V część – 27. 06., os. „Węzłowiec”
VI część – 30. 06., os. „Młodych”

Szerzej o ustawowych i statutowych 
zapisach z terminami związanymi oraz 
o uprawnieniach spółdzielców i kandy-
dowaniu do RN SSM, czytaj w mate-
riale: O Walnym słów kilka str. 6.

Ocena Akcji Zima
W kilkustronicowym dokumencie za-

pisano:
„Akcja Zima” przebiegała prawidłowo 

pod względem zimowego utrzymania 
dróg, parkingów i chodników. Nie za-
notowano żadnych zgłoszeń dotyczą-
cych złego stanu ciągów komunikacyj-
nych administrowanych przez SSM, co 
niewątpliwie związane jest ze sprzyja-
jącymi warunkami atmosferycznymi, tj. 
dodatnimi temperaturami oraz brakiem 
opadów śniegu.

Dalej przedstawiono stan realizacji 
montażu instalacji grzewczych w ryn-
nach i rurach spustowych. W ocenie 
podkreśla się ogromną skuteczność 
instalacji. Czytamy w niej m.in.:

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa w bieżącym roku kończy realiza-
cję planu montażu instalacji grzewczych 
w rynnach dachów i rurach spusto-
wych. Rozpoczęty pilotażowo w 2009 r. 
program okazał się niezwykle skutecz-
ny. Dokuczliwe i groźne dla bezpie-
czeństwa zdrowia i życia mieszkańców 
SSM oraz ich majątków oblodzenia ry-
nien, rur spustowych oraz fragmentów 
elewacji dzięki systemowi kabli grzew-

czych montowanych na budynkach zo-
stały niezwykle skutecznie usunięte. Po 
sprawdzeniu funkcjonowania tego sys-
temu na budynku przy ul. Walerego 
Wróblewskiego 61-63 został opraco-
wany i przyjęty program montażu sys-
temu instalacji grzewczych obejmujący 
wszystkie budynki, na których występo-
wał problem oblodzeń.

Podsumowując realizację ww. planu 
stwierdza się, że na dzień 14. 04. 2014 r. 
zamontowano system kabli grzewczych 
na 42 budynkach SSM, na 3 budynkach 
prace będą zakończone w bieżącym ro-
ku. Ze względu na wysoką efektywność 
systemu grzewczego w następnych la-
tach programem zostały objęte kolejne 
budynki na os. Chemik przy ul. Alfon-
sa Zgrzebnioka 51, 52 oraz Walerego 
Wróblewskiego 69, 71, 73.

Odnosząc się do zasadności wpro-
wadzenia systemu stwierdzono:

Zapewnienie bezpieczeństwa miesz-
kańcom, jak również ich mienia by-
ło nadrzędnym celem wdrożenia sys-
temu. Należy dodać, że po zainstalo-
waniu ww. systemu znacznie zmniej-
szyły się nakłady finansowe na usuwa-
nie oblodzeń przy użyciu zwyżek, bądź 
pracy alpinistów. Ograniczono również 
środki finansowe, które dotychczas 
przeznaczone były na odszkodowania 
z tytułu zalewania mieszkań, usuwanie 
uszkodzeń rynien, rur spustowych i ob-
róbek blacharskich oraz ścian elewacji 
budynków.

Do oceny dołączono harmonogram 
usuwania skutków zimy. Niby jej nie 
było, a w harmonogramie ujęto kilka-
dziesiąt uszkodzeń dróg, chodników, 
podestów do budynków etc. Więk-
szość prac już wykonano

Dłużnicy
Spotkania z dłużnikami, to najmniej 

lubiane punkty, jakie Rada musi roz-
patrywać. Podczas takich spotkań czę-
sto członkowie Rady zapoznają się 
z ogromnymi problemami zaproszo-
nych i muszą podjąć decyzję, bo staw-
ką jest nie tylko los pojedynczej oso-
by, rodziny ale też i los ogromnej rze-
szy innych członków.

Na posiedzenie Rady Nadzorczej 
zaproszono 3 osoby. Łączna kwota 
ich zadłużenia wynosiła: 54 615,58 zł. 
Po wnikliwym rozpatrzeniu dokumen-
tacji i wysłuchaniu przybyłych: 2 osoby 
wykreślono z rejestru członków, a od 
1 przyjęto zobowiązanie do uregulo-
wania należności.

Obrady prowadził Wiesław Jaźwiec, 
przewodniczący Rady Nadzorczej 
SSM. pes

Obradowała Rada Nadzorcza 
Siemianowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej

Walne, wyniki, 
dłużnicy
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ciąg dalszy ze str. 2

Przypominamy terminy Zebrań Osiedlowych SSM
Osiedle „Centrum”

19. 05. (poniedziałek) godz. 1700

Klub „Centrum”, ul. Powstańców 54
Osiedle „Chemik”

19. 05. (poniedziałek) 1700

DK „Chemik”, ul. Niepodległości 51
Osiedle im. Juliana Tuwima

20. 05. (wtorek) godz. 1700

DK „Chemik”, ul. Niepodległości 51

Osiedle „Michałkowice”
 21. 05. (środa) godz. 1700

Pałac Rheinbabenów  
- „Zameczek w Michałkowicach”

ul. Oświęcimska
Osiedle „Młodych”

21. 05. (środa) godz. 1700

DK „Chemik”,  
ul. Niepodległości 51

Osiedle „Węzłowiec”
22. 05. (czwartek) godz. 1700

DK „Chemik”, 
 ul. Niepodległości 51
Osiedle „Bańgów”

22. 05. (czwartek) godz. 1700

Szkoła  
Podstawowa nr 16

w Bańgowie

Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy...
...10 maja, sobota.  
Rynek Bytkowski  

– Zielona Sobótka!
Pierwsza w tym roku impreza z cy-

klu Sobótek na Rynku Bytkowskim 
odbędzie się 10 maja br. i podzielo-
na będzie na cztery części.

Od 800 będą wystawione 
stoiska z kwiatami, roślina-
mi ogrodowymi i balkono-
wymi. Można będzie nie tylko 
kupić je, ale i uzyskać facho-
we porady na temat sadzenia 
i pielęgnacji roślin.

Od 1100 przewidziano za-
bawę dla dzieci przy mu-
zyce z licznymi niespo-
dziankami. Jednocześnie, 
skoro mowa o Sobótce... 
zielonej – w tym samym 
czasie prowadzona będzie 
akcja uświadamiająca mieszkań-
ców o segregowania odpadów ko-
munalnych i czystości w mieście 
w ogóle.

1200  to godzina rozpoczęcia otwarte-
go turnieju boule na boisku tuż obok 
bytkowskiego Rynku. Nie ma granic 
wiekowych – grać mogą wszyscy.

Po przerwie obiadowej, od 1600 
startuje koncert życzeń. Każdy bę-

dzie mógł zaproponować piosen-
kę, która ma być grana na Ryn-
ku. O oprawę muzyczną zadba ze-
spół TEX.

...oraz na najważniejsze 
imprezy kulturalne SSM
Ustalono już konkretne terminy, w ja-

kich odbędą się trzy sztandarowe im-
prezy organizowane lub współorganizo-
wane przez Siemianowicką Spółdziel-

nię Mieszkaniową. Bliższe in-
formacje o programach znane 
będą niebawem. I tak: 

- 28 czerwca br. (sobota) 
– Powitanie Lata na Rynku 
Bytkowskim.

- 30 sierpnia br. (sobota) 
–  Piknik Osiedlowy w Bań-
gowie – krąg taneczny przy 
ulicy M. Skłodowskiej-Curie.

- 6 września br. (sobota) 
–  Święto Bytkowa na Ryn-
ku Bytkowskim.

Warto zapisać sobie te da-
ty w kalendarzu. Organizato-

rzy zapewniają, że będzie bardzo, bar-
dzo ciekawie. Nie zabraknie bowiem 
gwiazd polskiej, śląskiej i siemianowic-
kiej estrady. rg

Nie bądź obojętny - za likwidowanie dewastacji 

TY też płacisz!!!
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dewastacji wprost. Tam – patrz fotki 
str. 2 – ktoś zadał sobie trud i poobijał 
rogi cegieł. Zdumiewające, że się ko-
muś chciało, a jednak. Pikanterii doda-
je fakt, iż śmietnik był w budowie. Tym 
samym stanowisko to będzie budowa-
ne niejako podwójnie. A skoro podwój-
nie to i za podwójne pieniądze. Tak, 
więc zamiast dwóch stanowisk po-
wstanie jedno. No, ale widać stać nas. 

To sarkastyczne stać nas piszemy, ale 
wcale nam nie do śmiechu, bo to nie-
potrzebne przecież wydatki. Gdy pisze-
my o dewastacjach często zastanawia-
my się, co komu z niszczenia przychodzi 

i nijak nie potrafimy ani zrozumieć pobu-
dek, ani sobie tego wytłumaczyć. Może 
jakiś „niszczyciel” zada sobie trud i nam 

oraz szerokiej rzeszy Czytelników wy-
jaśni powody? Czekamy na e-mail, list.

Chętnie poczytamy. pes

Dlaczego niszczysz swoje?
A na osiedlach:

„CENTRUM”
- ul. Powstańców – plac zabaw, 

zniszczono część ogrodzenia.
„MICHAŁKOWICE”

- ul. Władysława Sikorskiego 4B 
–  wykonano napisy na elewacji.

im. Juliana TUWIMA”
- ul. Wojciecha Korfantego 2A, B –  na 

parterze urwano 2 czujki oświetlenia,

- ul. W. Korfantego 17A – skradzio-
no klosz oprawy oświetlenia,

- ul. Okrężna 2 – skradziono 4 klosze 
opraw oświetlenia na piętrach,

- ul. H. Wróbla 6B – zniszczono 
skrzynkę na reklamy.

„Węzłowiec”
- ul. Władysława Jagiełły 41C – de-

wastacja nowo wznoszonej obudowy 
śmietnika.
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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  s ł ó w  k i l k a
Walne Zgromadzenie to najwyższa statutowa władza Spółdzielni. Ta forma oceny działalności nakłada na każ-

dego spółdzielcę ogromną osobistą odpowiedzialność za podejmowane decyzje i wymaga zaznajamiania się 
z wszelkimi materiałami dotyczącymi funkcjonowania Spółdzielni, czyli zakłada ogromne, rzetelne i świadome za-
angażowanie Członków w życie Spółdzielni.

Chcąc w pełni merytorycznie oraz 
odpowiedzialnie uczestniczyć w Wal-
nym Zgromadzeniu i podejmować de-
cyzje, należy samodzielnie zapoznać 
się z materiałami, jakie będą przed-
miotem obrad. To świadome 
uczestnictwo nakazuje też 
obowiązkowe podporządko-
wanie się zasadom zawartym 
w przyjętym Statucie oraz 
Regulaminie obrad. By nieco 
ułatwić podejmowanie decyzji 
podczas WZ, na łamach na-
stępnego wydania „MS” opu-
blikujemy pełne Sprawozda-
nie Rady Nadzorczej z dzia-
łalności w 2013 r. i obszerne 
fragmenty Sprawozdanie Za-
rządu SSM. Zastrzegamy, że 
publikacje te nie mogą być 
usprawiedliwieniem w sytu-
acji nie zapoznania się z wy-
łożonymi do wglądu komplet-
nymi materiałami, jakie będą przed-
miotem obrad. „MS” siłą rzeczy nie jest 
w stanie zamieścić całości dokumen-
tów a jest to opasłe tomisko.

Sześć części
Jak już informowaliśmy Rada Nad-

zorcza SSM tegoroczne Walne Zgro-
madzenie podzieliła na sześć części. 
Dwa osiedla „Bańgów” i „Centrum” oraz 
Członkowie Oczekujący obradują w jed-
nym terminie – 23 czerwca i otwierają 
tegoroczne WZ. Pozostałe osiedla ob-
radują oddzielnie a ostatnia część odbę-
dzie się 30 czerwca, kiedy to obradować 
będą zamieszkali w os. „Młodych”

Wszystkie części WZ obradować 
będą w Domu Kultury „Chemik”. Po-
czątek 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 porządkiem 
obrad, gdyż o ich przyjęciu decyduje 
suma oddanych głosów na wszystkich 

częściach WZ. Podnoszenie na sa-
li obrad kwestii wprowadzenia dodat-
kowych punktów jest bezcelowe, bo 
nie można działać wbrew prawu. Tym 
samym ustawa wprowadzając insty-

tucję Walnego, a szczególnie podzie-
lonego na części, uniemożliwia dys-
kusję i składanie jakichkolwiek wnio-
sków niebędących przedmiotem ob-
rad. Możliwość kierowania wniosków 
Członkowie SSM będą mieli wkrótce 
podczas Zebrań Osiedlowych Człon-
ków, jakie odbędą się w dniach 19 do 
22 maja br. Sądzimy, że wielu ze Spół-
dzielców skorzysta z tej możliwości.

Procedowanie WZ,
uczestnictwo w obradach

– informacji kilka
Procedowanie WZ, czyli postępo-

wanie zgodnie z określoną procedu-
rą, regułami rozpoczyna się już w mo-
mencie przygotowania zawiadomień 
o zwołaniu Walnego. Dostarczone do 
Członków SSM powiadomienia – na 
co najmniej 21 dni przed terminem po-
siedzenia pierwszej części Walnego 
Zgromadzenia – muszą zawierać:
- termin i miejsce obradowania Walne-

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

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

- informację o prawie Członka do za-
poznania się z tymi dokumentami.

W SSM zawiadomienia o WZ, zo-
staną dostarczone do Spółdziel-
ców na przełomie maja – czerwca. 
Wszystkie sprawozdania i projekty 
uchwał będą też w statutowym ter-

minie wyłożone do wglądu 
w siedzibie Zarządu w go-
dzinach urzędowania Spół-
dzielni.

Ważne: Zgodnie z paragra-
fem 8 Regulaminu WZ oraz 
zapisami Statutu, Członko-
wie Spółdzielni mają pra-
wo do składania projektów 
uchwał i zamieszczania ich 
w porządku obrad najdalej na 
15 dni przed terminem I czę-
ści WZ. Zgłaszane projek-
ty uchwał muszą być zgod-
ne z obowiązującym prawem 
i muszą być poparte (podpi-
sane), przez co najmniej 10 
Członków z podaniem ich: 

imienia i nazwiska, adresu oraz nu-
meru członkowskiego. Z kolei wszelkie 
uchwały, jakie mają być podejmowa-
ne w tym składane na podstawie żą-
dań Członków powinny być wykłada-
ne, na co najmniej 14 dni przed termi-
nem 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 wy-
łożonych 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.
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Musimy – podkreślamy raz jeszcze 
–  wszyscy pamiętać, że Walne Zgro-
madzenie jest zobowiązane podejmo-
wać jedynie uchwały przyjęte w po-
rządku obrad (par. 18 Statutu), któ-
ry 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.
Kandydować do Rady Nadzorczej 
może każdy Członek Spółdzielni, 

a ilość kandydatów jest nieograniczona. 

Zbędnym jest dodanie, że winny to 
być osoby niezadłużone i godne za-
ufania. Zgodnie z § 17 ust. 15 Sta-
tutu Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej kandydatów należy 
zgłaszać najpóźniej do 30 dni przed 
I częścią Walnego Zgromadzenia 
do specjalnie powołanej komisji, 
która przyjmuje zgłoszenia w sie-
dzibie Zarządu. Osoby ubiegające 
się o mandat Członka RN SSM muszą 
obowiązkowo na piśmie wyrazić zgo-
dę na kandydowanie i podać adres 
i numer członkowski oraz spełnić wy-
magania zawarte w Prawie spółdziel-
czym, tj złożyć oświadczenie o nie-
prowadzeniu bądź zawieszeniu dzia-
łalności konkurencyjnej wobec Spół-
dzielni. Zgłoszenie kandydata musi 
być wsparte imienną listą z pisem-
nym poparciem, co najmniej 30 Człon-
ków SSM. Na liście muszą być poda-
ne: imię i nazwisko popierającego, ad-
res zamieszkania, numer członkow-
ski i podpis. Z zebranych zgłoszeń, po 
sprawdzeniu ich prawidłowości, spo-

rządzona zostanie alfabetyczna lista 
kandydatów, którą uczestnicy każdej 
części WZ otrzymają przed głosowa-
niem.

Odpowiedzialność  
Członków Rady Nadzorczej

Zamierzający pracować w Radzie 
Nadzorczej winni wiedzieć, że za swą 
pracę otrzymują stosowne wynagro-
dzenie, które reguluje ustawa. Jego 
wysokość dookreśliło WZ przyjmując 
Regulamin Rady Nadzorczej. Kandy-
daci winni też wiedzieć, że spoczy-
wa na nich ustawowo wprowadzo-
na osobista odpowiedzialność kar-
na i majątkowa za podejmowane de-
cyzje, której skutki przyniosą szko-
dę Spółdzielni. Bycie w Radzie to nie 
przywilej, a gotowość do wyrzeczeń 
oraz do pracy na rzecz dobra wspól-
nego, jakim jest Spółdzielnia, to po-
święcenie własnego wolnego czasu na 
pracę w RN i jej Komisjach i odpowie-
dzialność za ogromny majątek i spra-
wy życiowe Członków.

Piotr Sowisło

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

POCZYTAJ ZAPOZNAJ SIĘ STOSUJ POCZYTAJ ZAPOZNAJ SIĘ STOSUJ

Do tego, że gra w boule na nie-
wielkim boisku obok Ryn-

ku Bytkowskim w osiedlu 
„Chemik” przyjęła się w na-
szym mieście, nikogo nie 
trzeba specjalnie przekony-
wać. Z roku na rok w peta-
nque gra coraz więcej sie-
mianowiczan – rzucają do-
rośli, rzucają i dzieci. 

W tym roku zdecydowano, 
że turnieje boule odbywać 
się będą, nie raz a dwa ra-
zy w miesiącu, oczywiście za-
kładając, że będzie ku temu 
odpowiednia pogoda. 

Ewa Dinges, która razem 
z grupą przyjaciół zajmuje się 
organizacją turniejów podkre-
śla, iż czuje się niejako zobo-
wiązania do tego, by kontynuować to, 
co razem ze ś.p. Jerzym Dingesem 

– jej mężem, sprowadzili do Bytko-
wa kilka lat temu. – Myślę, że boules 

na stałe wpisały się w życie Bytkowa. 
Nasze turnieje organizujemy również 

przy okazji imprez na Rynku Bytkow-
skim. Wtedy też mamy najwięcej gra-
jących. Chciałabym, aby i w tym roku 
frekwencja dopisała a mieszkańcy mo-

gli aktywnie spędzać czas na 
świeżym powietrzu, kiedy tyl-
ko będą mieli na to ochotę, 
nie tylko biorąc udział w so-
botnich turniejach, ale i po-
życzając boule i grając ot tak 
w wolnej chwili, dla siebie, 
z przyjaciółmi – skomentowa-
ła Ewa Dinges.

Inauguracyjny turniej odbę-
dzie się 10 maja br. przy oka-
zji Zielonej Sobótki na Rynku 
Bytkowskim. Będzie to turniej 
otwarty dla wszystkich. Trze-
ba przyjść i spróbować – nie 
ma innego wyjścia, chcąc do-
wiedzieć się o co w tym cho-
dzi. Kolejne turnieje odbędą 

się w czerwcu. Ostatni zaplanowano 
na 11 października br. rg

Znów rzucają kulkami

Terminarz turniejów  
na boisku do gry 

w boule-petangue
w Bytkowie na rok 2014

7 czerwiec (sobota) od 12.00 – turniej otwarty 
29 czerwiec (sobota) od 12.00 – turniej otwarty

5 lipiec (sobota) od 12.00 – turniej otwarty 
26 lipiec (sobota) od 12.00 – turniej otwarty

2 sierpień (sobota) od 12.00 – turniej otwarty
30 sierpień (sobota) od 12.00 – turniej otwarty

6 wrzesień (sobota)  od 12.00 – turniej otwarty
27 wrzesień (sobota) od 12.00 – turniej otwarty

11 październik (sobota) od 12.00 – turniej otwarty 

Bridge 60+ - aktywność umysłowa dla zdrowia
W ubiegłym miesiącu Jan Dudek 

–  przewodniczący Rady Osiedla 
„Chemik” sygnalizował, że na jednym 
z zebrań RO pojawiła się propozycja 
stworzenia grupy do brydża towarzy-

skiego w ramach programu „Bridge 
60+ - aktywność umysłowa dla zdrowia 
oraz działalności kulturalno-oświato-
wej Spółdzielni. Teraz powiedział nam, 
że zgłosiło się już kilka osób chętnych 

do gry. Kolejni zainteresowani mogą 
zapisywać się telefonicznie lub osobi-
ście w administracji osiedla „Chemik”.

Rada Osiedla zajmie się częścią or-
ganizacyjną.
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Co słychać w Radach Osiedli?
Podczas pierwszych tegorocznych posiedzeń Rad Osiedli funkcjonujących w Siemianowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej omawiano – oprócz spraw aktualnych – między innymi wykonanie zeszłorocznych planów re-
montowych i kierunki działania na rok bieżący. O podzielenie się z Czytelnikami tematyką zebrań poprosiliśmy 
tym razem przewodniczących RO z osiedli: „Młodych”, „Michałkowice”, Węzłowiec” oraz „Tuwima”. W poprzed-
nim wydaniu „MS” swoje posumowania przedłożyli szefowie Rad z osiedli: „Bańgów”, „Centrum” i „Chemik”.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Adam Górecki – przewodniczą-

cy RO: Najważniejsze jest, aby opra-
cowane i przyjęte plany remontowa-
ne na rok bieżący realizować i przede 
wszystkim dotrzymywać terminów. 
Przyglądając się zadaniom z pierw-
szego kwartału tego roku, jako Rada 
Osiedla oceniamy, iż przebiegają one 
bez problemów, opóźnień. Co ważne, 
odnawiane są kolejne klatki schodowe 
osiedla. Ważne jest również to, by do-
brze zarządzać środkami finansowymi 
i nie wpaść w zadłużenie. To się uda-
je. To jest moim zdaniem jedno z głów-
nych zadań Rady Osiedla – aby wspól-
nie z administracją potrafić utrzymać 
to, co sobie założono. 

Oczywiście musimy mieć też na 
względzie ewentualne awarie. Admi-
nistracja przyjmuje takie zgłoszenia 
i stara się rozpatrywać je na bieżą-
co. Przy każdej okazji podkreślam, że 
nie wolno odkładać takich przypadków 
na później. „Mała dziurka – niewielkie 
koszty, duża dziura – wielkie koszty”.

Wiemy, czego chcemy i jakie są potrze-
by naszego osiedla. Cały czas 
zachęcamy mieszkańców, aby 
dzielili się z nami swoimi spo-
strzeżeniami. Jesteśmy otwar-
ci na sugestie. Niebawem, 20 
maja br., będziemy mieli Zebra-
nie Osiedlowe Członków Spół-
dzielni. Zapraszamy na to spo-
tkanie. Podyskutujemy, zbierze-
my uwagi, które nasi mieszkań-
cy zgłoszą. 

Na posiedzenia Rady wpły-
wały w pierwszym kwartale 
roku zapytania, uwagi miesz-
kańców, ale dotyczyły one ra-
czej bieżącej działalności, re-
montów, które można było 
załatwić niemalże „od ręki”.

Problemy zapewne jeszcze będą. 
W tej chwili Tauron Ciepło wchodzi 
z robotami na tzw. „Stary Tuwim”, jed-
nak część prac związanych z zakła-
daniem rurociągu będzie przebiegała 
przez nasze osiedle. Już widzę, że bę-
dziemy mieli przez pewien czas pro-
blem z poruszaniem się po osiedlu, 
między innymi przy dojeździe do garaży 

przy ulicy Okrężnej. Myślę jednak, że 
mieszkańcy wykażą zrozumienie.

Na Radzie Osiedla rozmawiamy też 
o wszystkich sprawach, jakie dzieją się 
lub dotyczą Spółdzielni. Z zadowole-
niem przyjmujemy wyróżnienia, jakimi 
nagradzana jest Siemianowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa. Cieszy nas, że 
nie czytamy jakichś donosów, nega-
tywnych artykułów w prasie lokalnej, 
regionalnej na jej temat. Jeśli już jest 

gdzieś wymieniana, to pokazuje się ją 
jako dobry przykład, wzór Spółdzielni, 
która dobrze „gospodarzy”. Cieszy, że 
również Rada Osiedla jest współauto-
rem tych sukcesów. Daje to pewną sa-
tysfakcję z działalności społecznej. Ta-
kie są odczucia członków naszej Rady.

Perspektywy? Oby nam się nic nie 
zawaliło. Aby założone plany, jak nie 
w 100%, to w 99% były zrealizowa-
ne. Nie rzucamy się na głęboką wo-
dę. Musimy dysponować środkami fi-
nansowymi takimi, jakie mamy do dys-
pozycji. Mamy na względzie to, że jest 
grupa budynków osiedla licząca sobie 
już ponad 40 lat. Musimy o nie zadbać.

Nasze osiedle staje się osiedlem 
coraz bardziej bliskim Katowicom. 
Wiele osób pracujących w tym mie-
ście wojewódzkim chciałoby u nas 
zamieszkać. Bo blisko, bo dobra ko-
munikacja, bo rozwinięta sieć skle-
pów. To jedno ze spokojniejszych, ci-
chych osiedli. To wszystko daje pre-
stiż osiedlu „Tuwima”.

Osiedle „Michałkowice”
Dariusz Bochenek – przewodni-

czący RO: Na każdym z te-
gorocznych posiedzeń Rady 
Osiedla omawialiśmy istot-
ne dla naszego osiedla za-
gadnienia, problemy. Podsu-
mowaliśmy wykonanie planu 
rzeczowo-finansowego za rok 
2013 i mamy pewną nadwyż-
kę finansową – niewielką, ale 
jednak. Spożytkujemy ją na 
100% w roku bieżącym. Ra-
da Osiedla pozytywnie odnio-
sła się do sposobu gospoda-
rowania środkami przez na-
szą administrację. 

Dokonaliśmy szczegółowej 
analizy tematu zwrotu pienię-
dzy za wymianę okien. Jest 

to jeden z najważniejszych i najwięk-
szych aktualnie problemów naszego 
osiedla. Wciąż jesteśmy mocno w ty-
le w tej kwestii. Staramy się, aby jed-
nak możliwie szybko zwroty te były re-
alizowane. Oczywiście „górka” ta ma-
leje – z każdym kolejnym rokiem ilość 
wniosków jest mniejsza do zrealizowa-
nia. W tym roku najprawdopodobniej 

Os. „Michałkowice” - przy ulicy Przyjaźni 44 
postawiono znak zakazu zatrzymywania się

Os. „Tuwima” - roboty ziemne 
komplikują nieco dojazd do garaży 
przy Okrężnej (na zdjęciu garaże 

widoczne w tle)
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nastąpi przyspieszenie, skrócenie cza-
su oczekiwania. Niemniej jednak minie 
jeszcze trochę czasu, kiedy wyjdziemy 
w tej sprawie „na zero”.

Poruszyliśmy też kwestię utwardze-
nia stanowiska kontenerowego na od-
pady przy ulicy Przyjaźni 44/Krakow-
skiej – to zostało zrobione - a także 
sprawę dodatkowego oznakowania te-
go samego rejonu osiedla. Powodem 
był fakt, iż mieszkańcy zaczęli parko-
wać przy boisku, wzdłuż budynku przy 
Przyjaźni 44-46 oraz naprzeciw ga-
raży przy tej ulicy, co znacznie utrud-
niało wyjazd samochodów. Postawili-
śmy tam znak zakazu zatrzymywania 
się. Niestety, często zdarza się tak, że 
mieszkańcy sami sobie utrudniają ży-
cie, nie licząc się ze swoim sąsiadem, 
współlokatorem.

Kolejnym problemem jest sprawa fa-
talnego wyglądu elewacji niektórych bu-
dynków przy ulicach Leona Kruczkow-
skiego i Walentego Fojkisa i glonów, 
jakie pokrywają ściany tychże domów. 
Po kilku latach od docieplenia okaza-
ło się, że niektóre ściany zielenieją. Co 
ważne, nie ma to wpływu na bezpie-
czeństwo, zdrowie mieszkańców czy też 
poziom ochrony termicznej budynków. 
Wygląda to jednak fatalnie, jeśli cho-
dzi o estetykę. Spółdzielnia musi i chce 
zmierzyć się z tym problemem. W ma-
ju usuwane będą glony z segmentu „D” 
budynku przy ulicy Leona Kruczkow-
skiego 8. Czas pokaże, na ile skutecz-
na będzie zastosowana metoda.

Rozmawialiśmy ponadto nad możli-
wością rozszerzenia osiedlowego mo-
nitoringu o kolejne kamery. Obecnie 
monitoringiem w naszym osiedlu obję-
te jest boisko wielofunkcyjne przy uli-
cy Przyjaźni, poszczególne budynki 
jednak – nie. Jest duża trudność obję-
cia monitoringiem osiedla „Michałkowi-
ce” jako osiedla stricte spółdzielczego. 
Nie jest ono bowiem zwarte, jak choć-
by osiedla „Bańgów” czy „Węzłowiec”. 
Jest również niejednorodne, co do 
własności. Na Radzie Osiedla zgodnie 
stwierdziliśmy – zresztą za aprobatą 
Mariana Odczyka, zastępcy prezesa 
SSM ds. technicznych – że temu pro-
blemowi bliżej przyjrzymy się w sierp-
niu, wrześniu, kiedy zaczniemy dysku-
tować nad budżetem na przyszły rok. 
Mamy zrobione pewne wstępne kalku-
lacje finansowe, co do tego, jaką ilość 
środków finansowych powinniśmy na 
ten cel przeznaczyć, mamy pojęcie, 
gdzie takie kamery mniej więcej po-

winny się znaleźć. Sprawę będziemy 
rozpatrywać nieco później.

W naszych dyskusjach przewija się 
często temat gospodarki odpadami 
w „Michałkowicach” i w naszym mie-
ście w ogóle. Wygląda to wszystko 
coraz bardziej estetycz-
nie – przybywa kontene-
rów do segregacji odpa-
dów, są one zabudowy-
wane, jednakże dostrze-
gamy, że otwory w tych 
pojemnikach są jednak za 
małe, co skutkuje zapew-
ne niekiedy ogólnym ba-
łaganem wokół śmietni-
ka. Dotyczy to szczegól-
nie pojemników na pla-
stik i papier. Pojemniki są 
znormalizowane, takie sa-
me w całym kraju. Nie mamy możliwo-
ści, jak na razie tego zmienić.

O kwestii czystości w naszym osie-
dlu dyskutujemy na niemal każdej Ra-
dzie Osiedla. Dużym problemem są 
zanieczyszczane trawniki, szczegól-
nie te wokoło domów. Poza „zwykły-
mi” śmieciami, wyrzuca się na nie pe-
ty – wygląda to bardzo nieestetycznie 
i świadczy niedobrze o wyrzucających. 
Mówiliśmy o zdecydowanej potrzebie 
zwiększenia ilości koszy na śmieci. 
W tym roku jeszcze ich przybędzie.

Wśród wyzwań na ten rok widzę 
kwestię rozważenia możliwości mo-
dernizacji, przepięcia kotłowni znajdu-

jącej się przy ulicy Przyjaźni 8 – bu-
dynków Przyjaźni 8-26, Kościel-
na 34-36, do sieci głównej c.o. Nie-
dawno rozpoczął się proces uciepłow-
nienia „Starego Tuwima”. Ze spółką 
Tauron Ciepło dyskutujemy przy oka-
zji i o „Michałkowicach”. Mam zapew-
nienie, że są takie plany modernizacyj-
ne. To spowodowałoby przede wszyst-
kim obniżenie stawek ciepła we wspo-
mnianych budynkach. Zobaczymy jak 
będzie w najbliższych kilku, może kil-
kunastu miesiącach.

Osiedle „Węzłowiec”
Wiesław Jaźwiec – przewodniczą-

cy RO: Na styczniowym posiedzeniu 
tematykę naszego spotkania zdomino-
wało podsumowanie wykonania Planu 
Rzeczowo-Finansowego w 2013 ro-
ku. Rada Osiedla pozytywnie odniosła 
się do tego zagadnienia. Założony kil-
kanaście miesięcy temu plan, nie tyl-
ko został w pełni zrealizowany, ale wy-
konano poza nim dodatkowe, nie pla-
nowane – awaryjne, jak mogę to okre-
ślić – prace remontowe. Oczywiście na 
ten cel musieliśmy ponieść konkret-
ne środki finansowe, ale nie mogliśmy 
zwlekać z realizacją. Do tych niezapla-
nowanych robót należy między inny-
mi remont elewacji ściany szczytowej 

południowej budynku przy 
Władysława Jagiełły 1C, 
gdzie odspoiła się war-
stwa ociepleniowa, a tak-
że wykonanie stanowisk 
pod pojemniki na odpady 
– wiąże się to oczywiście 
z nową, tzw. ustawą śmie-
ciową. Były to takie adresy 
jak: Władysława Jagiełły 
3A, 11D, 25D, 29A, 33A, 
39. Zagospodarowanie 
stanowisk kontenerowych 
w „Węzłowcu” jest jednym 

z ważniejszych, aktualnych tematów, 
jakimi zajmujemy się razem z osie-
dlową administracją. Nasi konserwa-
torzy z kolei w ubiegłym roku wymie-
nili też awaryjnie kilka pionów wod-
nych a elektrycy „doświetlili” niejako 
osiedle, wymieniając część lamp par-
kowych – w rejonie parkingu i budyn-
ku Walerego Wróblewskiego 26-32. 
Rada Osiedla na zebraniu oceniła po-
zytywnie działalność administracji, po-
nieważ środki finansowe na realizację 
planu zostały w pełni dobrze wykorzy-
stane, bez przekroczenia przyznane-
go funduszu.

ciąg dalszy na str. 10

Os. „Węzłowiec” - w zeszłym roku 
poza planem wykonano elewację 

budynku przy Wł. Jagiełły 1C
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Do Rady Osiedla wpływają wnio-
ski od mieszkańców oraz różne skar-
gi między innymi w kwestii konfliktów 
międzysąsiedzkich. Próbujemy sprawy 
te rozwiązywać – w obecności miesz-
kańców, z udziałem przedstawicieli 
policji również. Ostatnio takie spotka-
nie miało miejsce w połowie 
lutego. Słusznie, że miesz-
kańcy zwracają się z pomocą 
przy załatwianiu takich spraw 
do osiedlowej Rady, od tego 
przecież jesteśmy.

Na zebraniach omawiamy 
także roboty bieżące, prowa-
dzone w różnych częściach 
naszego osiedla. Odnawiane 
są kolejne klatki osiedla, ele-
wacje budynków. W tym roku 
jednym z najważniejszych za-
dań są docieplenia budynków 
i remont balkonów budynków 
domów przy ulicy Władysła-
wa Jagiełły 33, 35, 37. To 
kolejne docieplane domy na 
tzw. drugim etapie osiedla. Prace te 
są kosztowne, ale niezbędne, bo nio-
są za sobą oszczędności dla miesz-
kańców i poprawę estetyki „Węzłow-
ca”. Będziemy więc robotom tym się 
przyglądać.

W marcu wstępnie omówiliśmy nad-
chodzące Zebranie Osiedlowe Człon-
ków Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Wszystkie wnio-
ski z zeszłorocznego zebrania zostały 
rozważone, wszystkie możliwe do zre-
alizowania zostały wykonane. Szcze-
góły zostaną przedstawione na wspo-
mnianym zebraniu.

Członkowie Rady Osiedla uczest-
niczyli też w pozimowych przeglą-
dach osiedla. Na podstawie proto-
kołów opracowany został harmono-
gram prac, jakie administracja reali-
zuje. Zima w tym roku nie była tak do-
tkliwa, jak bywało przed laty, ale mi-
mo wszystko szereg uszkodzeń na-
wierzchni czy kratek ściekowych odno-
towaliśmy do wykonania.

Na kwietniowym spotkaniu Rada 
Osiedla między innymi podsumowa-
ła wykonanie planu rzeczowo-finanso-
wego za pierwszy kwartał tego roku, 
omówiła wspomniane pozimowe prze-
glądy oraz sprawy zgłoszone przez 
współlokatorów a dotyczące nieprze-
strzegania Regulaminu porządku do-
mowego Spółdzielni przez niektórych 
mieszkańców.

Osiedle „Młodych”
Jerzy Kurzawa – przewodniczący 

RO: W roku 2014 Rada Osiedla już 
trzykrotnie obradowała, analizując bie-
żące sprawy wniesione przez admini-
strację osiedla „Młodych” oraz podej-
mowała czynności wynikające ze Sta-
tutu SSM. 

Analizowaliśmy przede wszyst-
kim bieżące wykonywanie planu re-
montów. W pierwszym kwartale te-
go roku wykonano szereg zaplano-
wanych remontów. Do najważniej-
szych z nich należą: remonty parte-
rów wraz z położeniem płytek klin-
kierowych oraz wymianą drzwi przy 
Placu Józefa Skrzeka i Pawła Wój-
cika 6A-B, remont parteru i ma-
lowanie klatek schodowych domów 
przy ulicy ZHP 2, 10, wymiana drzwi 
przy Niepodległości 26-28, 22-24. 
Rozpoczęto również remont parteru 
w budynku przy ul. Niepodległości 28. 
Zaznaczam, iż to tylko kilka z wie-
lu wykonywanych aktualnie remontów 
i napraw. Jednocześnie trwają wiosen-
ne przeglądy instalacji technicznych.

Administracja osiedla „Młodych” wy-
kazuje duże zaangażowanie w prak-
tycznym wdrożeniu ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminie – 
budowane są nowe utwardzone kost-
ką brukową miejsca pod pojemniki na 
odpady selektywnie zbierane.

Realizując zadania statutowe Rada 
Osiedla dokonała oceny pracy admi-
nistracji. Nasza opinia była jednomyśl-
na -pracownicy administracji wykonują 
swoje zadania bez zastrzeżeń, o czym 
świadczy wygląd naszego otoczenia. 

Współpraca kierownictwa admini-
stracji z Radą Osiedla przebiega zna-
komicie – wszystkie ustalenia są reali-

zowane na bieżąco a przepływ infor-
macji pomiędzy administracją a Radą 
jest wzorowy.

Z innych bieżących spraw, pragnę 
podzielić się pozytywną informacją 
z mieszkańcami osiedla „Młodych”. 
Jak z pewnością zostało to już zauwa-
żone, tak zwany „Plac Pomnikowy” 

w naszym osiedlu jest rewita-
lizowany. Jeszcze w zeszłym 
roku na sierpniowym zebra-
niu, Rada Osiedla przegłoso-
wała koncepcję zagospoda-
rowania placu. 

W kwietniu tego roku roz-
poczęła się więc budowa. Nie 
tylko sam plac zmieni się nie 
do poznania, ale i jego oto-
czenie. W planach jest wy-
budowanie boiska wielofunk-
cyjnego, na którym zagramy 
w piłkę nożną, siatkową, ko-
szykówkę, tenisa. Docelowo 
przewidujemy też teren do 
rekreacji i odpoczynku – ka-
wiarnię, bar małej gastrono-

mii. Ze szczegółami planu rewitalizacji 
można się zapoznać w osiedlowej ad-
ministracji. Warto podkreślić, że reali-
zacja tej inwestycji to efekt kilkuletniej 
dyskusji i negocjacji – zadania pod-
jęła się Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa oraz Urząd Miasta. Na-
leżało wypracować system finansowa-
nia dwustronnego ze strony SSM oraz 
budżetu Miasta. Negocjacje zakończy-
ły się pełnym sukcesem. Administra-
cja osiedla „Młodych” finansuje skwer, 
wymianę ławek, renowację trawników, 
fontannę ogrodową, SSM – budowę 
kawiarni oraz baru małej gastronomii, 
Urząd Miasta z kolei boisko wielofunk-
cyjne. Realizujemy to przedsięwzięcie 
w nowej formie: uproszczonego part-
nerstwa prywatno-publicznego.

Reasumując pragnę powiedzieć, iż 
jestem ogromnie zadowolony z tego, 
że moje wnioski składane do Budżetu 
Miasta w sprawie finansowania tej in-
westycji zostały przez Prezydenta Mia-
sta Jacka Guzego zaakceptowane, za 
co serdecznie dziękuję.

Faktem jest, iż rozwaga prezesa 
SSM, pana Zbigniewa Lekstona oraz 
pozytywne zaangażowanie Prezyden-
ta Miasta pana Jacka Guzego zaowo-
cowały tą inwestycją. Na zakończe-
nie przytoczę znane wszystkim słowa 
„zgoda buduje”, dziękując wszystkim, 
którzy przyczynili się do rozpoczęcia 
tej inwestycji. rg 

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

ciąg dalszy ze str. 9

Os. „Młodych” - to ostatnie miesiące gry na jednym 
z dwóch „starych” boisk

Segregując śmieci  
– oszczędzasz Swoje pieniądze  

i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!
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Termin Budynek, adres

12. 05.
poniedziałek

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

Warszawy 1; Alfonsa Zgrzebnioka 25

13. 05.
wtorek

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

Alfonsa Zgrzebnioka 27, 29, 31, 33

14. 05.
środa

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

Alfonsa Zgrzebnioka 35, 37, 39

15. 05.
czwartek

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

Alfonsa Zgrzebnioka 41, 43, 45

16. 05.
piątek

Leona Kruczkowskiego 8, Władysława 
Sikorskiego 1a, b, c; Kościelna 36d, e, f, 

 Przyjaźni 8;  
Alfonsa Zgrzebnioka 47, 51a,b

17. 05.
sobota

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

19. 05.
poniedziałek

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

20. 05.
wtorek

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

21. 05.
środa

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

22. 05.
czwartek

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

Termin Budynek, adres

23. 05.
piątek

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

24. 05.
sobota

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

26. 05.
poniedziałek

Władysława Łokietka 16a, b;  
Grunwaldzka 18;  

Wojciecha Korfantego 16a, b

9. 06.
poniedziałek

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

10. 06.
wtorek

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

11. 06.
środa

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

12. 06.
czwartek

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

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

13. 06.
piątek

Władysława Jagiełły 39a-e;  
Okrężna 7, 8;  

Walerego Wróblewskiego 63g-i; 
Niepodległości 64a-c, 66a-b

14. 06.
sobota

Władysława Jagiełły 41a-d;  
Niepodległości 66c-i; Okrężna 13, 15

Segregując śmieci  
– oszczędzasz Swoje pieniądze  

i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!

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 często sięgającym paru miesięcy 

z myślą o tych, co planują jakieś wyjazdy, przedstawiamy 
harmonogram odczytów podzielników kosztów ogrzewania.

Zawiadamiamy, że odcZyty wykonywane będą tylko w godZinach 
popołudniowych, pocZątek ok. 1600,  a w soboty od 1000.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym regu-
laminem rozliczeń centralnego ogrzewania przewidziano 
tylko: 

JEDEN TERMIN ODCZYTU PODSTAWOWY  
ORAZ JEDEN DODATKOWY.

Po tym czasie nie będą organizowane żadne inne termi-
ny dla osób, które nie udostępniły mieszkań w obydwu wy-
znaczonych datach. Również reklamacje dotyczące rozlicze-
nia ryczałtowego z powodu nieobecności lokatora nie będą 
uwzględniane. 

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

Dzieje się, oj dzieje
W kwietniu w kilku spółdzielczych osiedlach rozpoczęły się największe i zarazem najbardziej czasochłonne 

przewidziane na ten rok remonty. „Węzłowiec”, „Bańgów” – ruszyły docieplenia budynków, na „Młodych” 
z kolei – na jego głównym placu, robotnicy weszli z zagospodarowywaniem terenu pod skwer wypoczynkowy. 
Zintensyfikowano również prace pod kątem gospodarki odpadami komunalnymi – pilnie - wytyczane są nowe sta-
nowiska kontenerowe, a odświeżane już istniejące. 

Osiedle „Bańgów”
Przy trzech z czterech zaplanowa-

nych w tym roku do docieplenia bu-
dynkach stoją rusztowania. Są to ade-
sy: Marii Skłodowskiej-Curie 7-15, 
Karola Szymanowskiego 1-9 oraz 
4-14. Prace remontowe rozpoczęto 
od balkonów. Osiedlowa administracja 
apeluje przy okazji o obecność miesz-
kańców podczas przeglądów tychże 
balkonów, co sprawi, że roboty pójdą 
sprawnie i bez przestojów. Robotnicy 
na wspomnianych budynkach wymie-
niają również okna w klatkach scho-
dowych. 

Konserwatorzy odświeżają wszyst-
kie stanowiska kontenerowe w osie-
dlu – malowane i białkowa są ściany, 
a według potrzeb naprawiane blasza-
ne konstrukcje dachowe. Białe ściany 
śmietników i świeża zieleń – i już wy-
gląda estetyczniej. Żeby jeszcze na 
niektórych śmietnikach i wokół nich nie 
poniewierały się kartony, butelki, to... 
może kiedyś i oby jak najprędzej.

Jeszcze ornitologiczny news: w osie-
dlu pojawiła się stara znajoma – pu-
stułka. Dla niej będzie budka lęgowa 
przy Marii Skłodowskiej-Curie 19. 
Dla jej sąsiadek, niekoniecznie kole-
żanek – kawek, budki zawieszone są 
dalej, na szczycie budynku przy Marii 
Skłodowskiej-Curie 23.

Osiedle „Michałkowice”
W ostatnich tygodniach zakończyły 

się estetyzacje kilkunastu klatek osie-
dla – oddawano kolejno klatki przy uli-
cy Wyzwolenia 10 i 10A, Walentego 
Fojkisa 3 i 5 (sześć klatek) a ostat-
nio Kościelnej 36. W tym roku, zgod-
nie z planem remontów będą jeszcze 
kolejne.

Najwcześniej najprawdopodob-
niej ruszą roboty malarskie w budyn-
ku przy ulicy Kościelnej 12 i 12A, bo 
osiedlowi konserwatorzy pod koniec 
kwietnia zajęli się modernizacją insta-
lacji elektrycznej w tych klatkach.

Konserwatorzy wymieniają także we-
dług potrzeb kolejne piony wodne. Na 
wniosek mieszkańców montowane są 
gdzieniegdzie nowe ławki – docelowo 
dziesięć. Cztery stoją już w rejonie bu-
dynku przy ulicy Przyjaźni 24-26.

Osiedle „Centrum”
W osiedlu „Centrum” ukończono 

w kwietniu kilka istotnych zadań. Do 
nich należą: remont balkonów przy 
Ryszarda Gansińca 4 oraz malowa-
nie i estetyzacja parterów przy Kole-
jowej 4 i Karola Świerczewskiego 
50B. Na tym ostatnim adresie trwa-
ją jeszcze roboty stricte kosmetyczne.

To jednak nie koniec. Rozpoczął się 
remont tarasów domu przy ulicy Pia-
skowej 8. Będzie również wykona-
ne dodatkowe docieplenie części bu-
dynku. W tym roku zaplanowane są 
również prace wewnątrz – wymienio-
ne zostaną okna i pomalowana bę-
dzie klatka.

Dzięki przestawieniu pojemników na 
odpady wtórne i wybrukowaniu nowe-
go dla nich miejsca, w rejonie budynku 
przy Komuny Paryskiej 5 przybędzie 
trochę miejsca do parkowania. I jesz-
cze pozostając przy kwestii śmietni-
ków: przy adresach Jedności 1 i Po-
wstańców 46A wyrównano zapadają-
cą się kostkę brukową pod kontenera-
mi na odpady.

Administracja po konsultacjach 
z członkami Rady Osiedla stara się, 
by w osiedlu znalazło się miejsce dla 
klombów, które są niemałą ozdobą 
każdego trawnika. Pod koniec kwietnia 

przygotowano ziemię do posadzenia 
kwiatów i krzewów ozdobnych w rejo-
nie budynku przy ulicy Ryszarda Gan-
sińca 7. Obejście tego domu jest już 
w kwiatach – teraz pora na trawnik.

W maju szykują się duże roboty przed 
wieżowcami przy ulicy Karola Świer-
czewskiego 48 i Powstańców 46A. 
Remontowane będą tam bowiem drogi 
dojazdowe. Kilka tygodni temu podob-
ne prace wykonano już przy ulicy Karo-
la Świerczewskiego 46, gdzie oprócz 
drogi, wybrukowano też parking.

Osiedle „Węzłowiec”
To był najintensywniejszy, najbar-

dziej roboczy miesiąc od początku ro-
ku. Zgodnie z planem rozpoczęły się 
roboty dociepleniowe na trzech ko-
lejnych budynkach II etapu osiedla. 
Obecnie robotnicy pracują na ruszto-
waniach ustawionych na segmentach 
domów przy ulicach Władysława Ja-
giełły 33A, 35A i 37A. W tym rejonie 
osiedla realizowane są i inne zada-
nia. W ocieplonych jeszcze w zeszłym 
roku budynkach, tj. Władysława Ja-
giełły 29 i 31, w miejsce starych okien 
piwnicznych montowane są luksfery. 
Inna ekipa remontowa za to zajęła się 
w ostatnich tygodniach chodnikami łą-
czącymi budynki przy Władysława Ja-
giełły 29, 35 oraz 31 – w sumie wyło-
żono kilkaset metrów kostki brukowej. 
Nieco dalej, w pobliżu budynku przy 
Władysława Jagiełły 41C rozpoczęły 
się prace związane z obudową śmiet-
nika na odpady komunalne. Stanowi-
sko kontenerowe zlokalizowane bę-
dzie trochę dalej niż dotychczas, ale 
dzięki temu uzyska się więcej miejsca 
do parkowania samochodów. 

Jeszcze jednym godnym odnotowa-
nia zadaniem, jakie wykonano w kwiet-
niu w tej części osiedla jest zabezpie-
czenie trawników przed rozjeżdżaniem 
poprzez ustawienie słupków oporo-
wych i kamieni. A te postawiono przed 
budynkiem przy ulicy Wł. Jagiełły 29A 
oraz obok garaży przy ulicy Wł. Ja-
giełły 41 – są przecież jeszcze miesz-
kańcy, którzy chcą mieć kawałek zie-
lonego pod domem, przy garażu i to 
oni wnioskowali, aby coś z tym proble-
mem zrobić.
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Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze 
i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!

Okazale prezentuje się docieplona 
elewacja ściany wschodniej budynku 
przy ulicy Jana Polaczka 4. Niedawno 
prace zostały odebrane. Teraz jeszcze 
zagospodarowywany jest teren zielo-
ny wokół tego budynku oraz sąsiadu-
jącego – J. Polaczka 6A, B. Na skwe-
rach posadzono między innymi berbe-
rys purpurolistny, tawułę różnokoloro-
wą oraz hortensję anabel.

Na finiszu praktycznie są roboty es-
tetyzujące pięć klatek schodowych bu-
dynku przy ulicy Grunwaldzkiej 5. Ak-
tualnie na posadzkach wejść do bu-
dynków kładzione są jeszcze płytki 
mrozoodporne, antypoślizgowe. Nie-
długo i tu postawią kropkę.

Z innych prac warto wspomnieć jesz-
cze o wykonaniu izolacji nasad na ko-
minie budynku przy ulicy Władysława 
Jagiełły 2A, wymianie kolejnych lamp 
parkowych, tym razem w rejonie bu-
dynków przy Walerego Wróblewskie-
go 26A i 32, a także modernizacji obu-
dowy studzienek kanalizacyjnych i kra-
tek ściekowych na wyremontowanych 
drogach osiedlowych przy Władysła-
wa Jagiełły 7-9, 11-13 i 15 (garaże), 
które zrobiono w ramach przysługują-
cej gwarancji.

Osiedle im. Juliana Tuwima
W osiedlu „Tuwima” wykonuje się 

szereg prac w różnym zakresie ro-
bót. Do zakończonych można wpisać 
już odnowione klatki schodowe budyn-
ku przy ulicy Hermana Wróbla 2 i re-
mont dźwigu osobowego w budynku 
przy ulicy Wojciecha Korfantego 1A. 
Z kolei przy Hermana Wróbla 7A kon-
serwatorzy ADM wykonali i wymienili 
drzwiczki zamykające główny wyłącz-
nik dźwigu osobowego oraz zabezpie-
czenia wentylatorów w budynku. Uwa-
gę zwraca też nowy śmietnik wybudo-
wany w rejonie budynku przy H. Wró-
bla 21 na potrzeby mieszkańców no-
wych domów, oddanych do użytku 
w ostatnich latach. Zakończono tak-
że remont klatek schodowych w bu-
dynku przy H. Wróbla 2A, B, C, D, E 
zaś pod 2D wymieniono drzwi do wę-
zła c.o. W tym roku zaplanowano też 
roboty na innych stanowiskach kon-
tenerowych – Okrężna 13, Wojcie-
cha Korfantego 3-4, Hermana Wró-
bla 2-3 i 4-5.

Z trwających nie sposób nie wspo-
mnieć o pracach w zakresie wymia-
ny balustrad balkonowych w budynku 
przy ulicy Leśnej 13. Do tego docho-
dzą jeszcze roboty dekarskie na gara-
żach osiedlowych zgodnie ze złożony-
mi wcześniej pisemnymi wnioskami ich 
użytkowników, a także prace przy mo-
dernizacji windy w kolejnym budynku – 
przy Okrężnej 5.

W osiedlu za sprawą wichury, z ja-
ką mieliśmy do czynienia 19 kwietnia, 
trzeba też było uporać się z powalony-
mi przez wiatr drzewkami owocowymi 
przy ul. Wojciecha Korfantego 9B i ul. 
Hermana Wróbla 6A oraz z zatkaną 
kanalizacją budynku przy ul. Okręż-
nej 7. W trakcie jej udrażniania okaza-
ło się, iż powodem awarii była szkla-
na butelka oraz sporej wielkości ręcz-
nik. Skąd się tam wzięły i jak to możli-
we nie dowiemy się nigdy.

Osiedle „Młodych”
Najważniejsza informacja dotyczy 

oczywiście zagospodarowywania daw-
nego placu pomnikowego – o tym 
szerzej piszemy w innymi miejscu 
„MS”. To nie jedyne zadanie, jakie reali-
zuje się aktualnie w osiedlu „Młodych”. 
Z ważniejszych zadań odnotujmy trwa-
jący remont parteru oraz wejścia do bu-
dynku przy ulicy Niepodległości 26.

Administracja sukcesywnie zleca wy-
mianę starych osiedlowych ławek na 
przykład przy takich adresach jak: Ale-
ja Młodych 7, Plac Józefa Skrze-
ka i Pawła Wójcika 6, Niepodległo-
ści 24.

W kwietniu zakończyło się malowa-
nie klatki schodowej połączone z re-

montem parteru kolejnego budynku 
przy ulicy ZHP – „dziesiątki”.

W ostatnich tygodniach załatwiono 
też sprawę uszkodzeń dróg i chodni-
ków i wszelkich usterek, jakie pozosta-
wiła po sobie zima.

Osiedle „Chemik”
W osiedlu „Chemik” nadal najwięcej 

robót dotyczy odświeżania kolejnych 
klatek schodowych, zgodnie z założo-

nym na bieżący rok Planem Remontów. 
W kwietniu pracujących robotników wi-
dać było w klatce przy Walerego Wró-
blewskiego 53B, gdzie nadal odnawia-
ne są ściany, modernizowany jest par-
ter i porządkuje się sieć teletechnicz-
ną, a także w bloku przy ulicy Alfon-
sa Zgrzebnioka 51A – tu od pewnego 
czasu trwa modernizacja parteru.

Osiedlowi konserwatorzy wymieniają 
według potrzeb piony i poziomy wod-
ne. W kwietniu założono nowy poziom 
wodny w budynku przy Niepodległo-
ści 60C, D, E, F.

Po zimowych przeglądach osiedla 
wyszło, że jest potrzeba nie tylko za-
łatania niektórych dziur w drogach, ale 
również wyrównania kostki brukowej 
w niektórych osiedlowych chodnikach. 
W kwietniu wyrównano więc chodnik 
przy placu zabaw i budynku przy ulicy 
Walerego Wróblewskiego 53.

Pod koniec kwietnego miesiąca 
oczyszczono i uruchomiono fontannę 
na Rynku Bytkowskim. Tryskać będzie 
przez kilka najbliższych miesięcy. Oby 
jak najdłużej.

Trwa pierwszy pokos trawy w tym roku.
Zdjęcia - patrz  str. 16-18

Rafał Grzywocz, pes

. „Węzłowiec”. Ul. Wł. Jagiełły 29A zamontowano słupki przeszkodowe
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Osiedle „Młodych” – młodnieje!
W kwietniu ruszyła długo oczekiwana inwestycja – zagospodarowanie głównego placu osiedla „Młodych”, 

tzw. „Placu Pomnikowego”. Zamiast „gołego”, wybetonowanego terenu, już niebawem mieszkańcy będą 
mieli ukwiecony skwer z fontanną i wieloma ławkami! A to nie wszystko, co zakładają plany.

Spotkaliśmy się z opiniami miesz-
kańców osiedla „Młodych”, że w osie-
dlu nic się nie dzieje, że traktuje się je 
raczej jako „sypialnię” aniżeli miejsce 
do jakiegoś aktywnego życia. Prawda 
czy nieprawda, niech każdy sam, we-
dług siebie oceni. W każdym bądź ra-
zie już niebawem jest duża szansa, by 
takich komentarzy było mniej, albo, że 
nie będzie ich już wcale. Zobaczymy.

Był pomnik, później festyny...
Zapewne większość mieszkańców 

pamięta, jak w latach 80. ubiegłego 
wieku na placu osiedlowym między 
budynkami przy ulicach ZHP, Jana 
Stęślickiego i Alei Młodych posta-
wiono pomnik Janka Krasickiego – 
młodego działacza komunistycznego, 
który zginął w czasie II wojny świa-
towej, wykreowanego w PRL jako je-
den z symboli patriotyzmu i walki o so-
cjalizm. Cały plac wówczas również 
wybetonowano. Niedługo po „Okrą-
głym Stole” i przemianach systemo-
wych w Polsce zdecydowano o jego 
usunięciu, choć nie brakowało wów-
czas głosów, że jest to posunięcie nie-
słuszne, bo zdążył się on już wkompo-
nować w krajobraz osiedla. I tak plac 
zaczął świecić pustką.

W późniejszych latach w miejscu 
tym organizowano festyny osiedlowe. 
W ostatnim czasie nic się jednak wo-
kół niego nie działo i następowała po-
wolna jego degradacja. 

Od kilku lat problem: „jak, kiedy i za 
co zagospodarować plac pomnikowy” 
był na ustach Zarządu Spółdzielni, Ra-
dy Osiedla i samych mieszkańców. 
Wreszcie w ubiegłym roku zapaliło się 
„zielone światło” dla inwestycji i ku za-
gospodarowaniu tego terenu uformo-
wała się prosta droga.

Zakasano rękawy od kwietnia 
– będzie skwer, pawilon, nowy 

chodnik...
Już parę tygodni robotnicy pracu-

ją nad zagospodarowaniem placu 
pod skwer wypoczynkowy. Usunięto 
część asfaltowej nawierzchni - do-
celowo w całości zostanie wymienio-
na. Powstający skwer będzie miał na-
wierzchnię z kostki brukowej o wzo-
rze wachlarzowym i kolistym w kolo-
rze szarym i grafitowym. Będzie dużo 
zieleni – trawniki wraz z podniesiony-
mi rabatami ograniczonymi murkami. 

W rabatach będą rosły różnorodne ro-
śliny ozdobne, gdzieniegdzie sąsia-
dujące z dekoracyjnymi kamieniami. 
Swoistym „oczkiem” tego skweru bę-
dzie ogrodowa fontanna. Wzdłuż cią-
gów pieszych będą zamontowane ław-
ki i oświetlenie. – Mam nadzieję, że 
wróci do osiedla życie. Skwer, tak my-

ślę, powinien stać się miejscem spo-
tkań mieszkańców osiedla „Młodych”. 
„Chemik”, Węzłowiec” mają Rynek 
Bytkowski. My doczekamy się wresz-
cie takiego własnego ryneczku – sko-
mentowała Monika Sępioła, miesz-
kanka osiedla. 

Z kolei Tadeusz Boberski mówił, że 
to właśnie tu, w Bytkowie jest centrum 
dzisiejszych Siemianowic Śląskich. In-
westycja na pewno potrzebna i przede 
wszystkim dla młodych. Jak już będzie 
taki ładnie zrobiony plac, mogłaby od 
czasu do czasu zagrać tu jakaś orkie-
stra miejska albo zespół bigbitowy. Na 
pewno byłoby miło.

Pozytywnie o nowej inwestycji wy-
powiadają się i inni zaczepieni przez 
nas mieszkańcy, spacerujący w pobli-
żu częściowo odgrodzonego placu bu-
dowy. - Zarządca chce, by było przy-
jemnie i to nas, mieszkańców cieszy. 
Bo co mamy robić na emeryturze, jak 
nie przysiąść sobie na ławce, na po-
wietrzu, pogadać? – ocenił Romuald 
Zdanowicz. - Ja jestem takim właści-
wie ławkowiczem i na pewno mi ta-
ki skwer bardzo będzie odpowiadał. 
Trzeba nasze osiedla upiększać. Po-
trzeby zawsze były i będą – powie-
działa pani Małgosia z ulicy ZHP.

Praktycznie przy samym skwerze 
powstanie również wolnostojący, par-
terowy pawilon handlowo-usługowy, 
na który złożą się: kawiarnia, bar ma-

łej gastronomii i sklep sportowy. W let-
nie miesiące przewidziano nawet miej-
sca pod wiatą i parasolami, gdzie moż-
na będzie przysiąść, napić się, zjeść.

Wokół skweru i pawilonu zostanie 
wykonana renowacja trawników i pielę-
gnacja rosnących drzew i żywopłotów.

Jeszcze jednym ważnym elementem 

planu zagospodarowania tego terenu 
jest wyłożenie kostką brukową chodni-
ka, łączącego skwer z Aleją Młodych, 
biegnie wzdłuż budynków 10-15.

- Wszyscy w Radzie Osiedla bardzo 
pozytywnie odnoszą się do tej inwesty-
cji, zresztą nie ma się czemu dziwić. 
Wiele starań włożono w to, aby teren 
ten wreszcie zagospodarować. Teraz 
obserwujemy jak to osiedle zmienia 
się na naszych oczach – podsumował 
Jerzy Kurzawa – przewodniczący Ra-
dy Osiedla „Młodych”.

Ta część osiedla „Młodych” w ciągu 
kilku tygodni, miesięcy zmieni się nie-
mal nie do poznania. To nie tylko nowy 
skwer wypoczynkowy, pawilon wraz 
z jego „dobrodziejstwami”, nowy chod-
nik. To także w niedalekiej perspekty-
wie budowa nowego boiska wielofunk-
cyjnego, finansowanego ze środków 
z budżetu Miasta.

Kilka lat temu oddano do użytku no-
woczesny plac zabaw przy ulicy Jana 
Stęślickiego, sąsiadujący z dawnym 
„placem pomnikowym”. Nieco później, 
nieopodal wykonano parking dla samo-
chodów osobowych przy ulicy Szarych 
Szeregów, odciążający komunikacyj-
nie tę część osiedla. Rok 2014 to kolej-
ne, ważne inwestycje w osiedlu „Mło-
dych”. Będzie gdzie odpocząć a nieco 
później i gdzie...normalnie pograć czy 
uprawiać więcej dyscyplin sportowych.

Rafał Grzywocz

Jeszcze w latach 70. nie było między innymi głównego placu 
osiedlowego, budynku przy Alei Młodych 10-15...
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Osiedle „Młodych” – młodnieje!
Trwają prace przy zagospodarowaniu skweru wypoczynkowego



16 MOJA SPÓŁDZIELNIA 5/2014

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

Os. „Tuwima”. Odnowiono klatki schodowe przy H. Wróbla 2A, B, C, D, E

Os. „Bańgów”. Odświeżono ściany  
śmietnika usytuowanego w rejonie  

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1

Os. „Bańgów”. Docieplają  
- ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7

Os. „Węzłowiec”. Przy J. Polaczka 4A, B, C i 6A, B  
zagospodarowano tereny przed i za budynkami

Os. „Młodych”. Trwa modernizacja 
parteru i wejścia do budynku 

– Niepodległości 26
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Dzieje się, 
oj dzieje

Os. „Węzłowiec”. Władysława Jagiełły 37A, 35A, 33A – rozpoczęto roboty dociepleniowe

Os. „Chemik”. Płytki naścienne będą 
ozdoba parteru budynku  

przy W. Wróblewskiego 53B

Os. „Węzłowiec”. Finiszuje estetyzacja 5 klatek schodowych  
przy Grunwaldzkiej 5. Wisienką jest kładzenie płytek na posadzkach 

wejściowych

Os. „Michałkowice”. Skrzynki 
elektryczne w klatkach  

przy Kościelnej 12 i 12A będą 
zmodernizowane

Os. „Bańgów”. Rozpoczęły się remonty 
balkonów na kolejnych budynkach

Czytaj 
-  str.  12
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Dzieje się, oj dzieje

Os. „Tuwima”. Widok po wichurze...
Os. „Tuwima”. Nowa zabudowa kontenerów  

na śmieci – H. Wróbla 19-21

Os. „Centrum”.  
Przy R. Gansińca 7  
będą nowe klomby

Os. „Węzłowiec”. Zakończono 
kapitalny remont  

chodnika w rejonie budynków  
Wł. Jagiełły 29, 31 i 35 

 os. „Chemik”. Na Rynku Bytkowskim  
fontanna już tryska

Os. „Tuwima”. Śmietnik 
przy H. Wróbla 21 będzie 

zamykany

Os. „Michałkowice”. Nowe ławki 
sprawdzają również najmłodsi
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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

Sprzątanie klatek 
schodowych

Witam!
Ten problem był poruszany na ła-

mach gazetki już wielokrotnie. Cho-
dzi mianowicie o uchylanie się nie-
których lokatorów od obowiązku my-
cia klatek schodowych (na bieżąco 
i po remontach). Niestety, leni i osób 
bez elementarnej kultury przybywa 
i jak się okazuje SSM nie ma tak na-
prawdę ustalonego, skutecznego spo-
sobu działania wobec takich lokato-
rów. Jestem po interwencyjnej wizy-
cie w administracji Michałkowice wła-
śnie w ww. sprawie i jak powiedzia-
ła mi pracująca tam pani, Administra-
cja może jedynie wysłać upomnie-
nie, bądź poprosić o interwencję Straż 
Miejską??? I tyle? O żadnym zlece-
niu sprzątania np. firmie i obciążeniu 
kosztami uchylającego się od sprzą-
tania lokatora (taki sposób był opisy-
wany na łamach) mowy być nie może, 
bo Spółdzielnia nie ma żadnej formal-
nej umowy z taką firmą i takie działa-
nie nie jest możliwe? Jednocześnie 
pani ta potwierdziła, że takich lokato-
rów i skarg na nich wciąż przybywa. 
Może czas, aby podejść do proble-
mu poważnie i raz na zawsze ustalić  

sposób skutecznego działania w ta-
kich sytuacjach?

Druga kwestia, jaką chciałam poru-
szyć to wygląd skwerku przed budyn-

kiem Pocztowa 8. W tej chwili, po wy-
mianie rur, wycince wierzb (wjazdy sa-
mochodów ekipy sprzątającej), placyk 
wygląda jak pobojowisko z glinianym 
klepiskiem. Czy administracja planu-
je w najbliższym czasie jakieś prace 
mające na celu poprawę wyglądu te-
go miejsca?

Czytelniczka
- dane do wiadomości Redakcji

Zarząd SSM: Problem niewywią-
zywania się części lokatorów z obo-
wiązku sprzątania klatek schodo-
wych jest nagminnie poruszany 
na łamach „MS”. Niejednokrotnie 
piętnowaliśmy takie zachowania. 
Z przesłanego przez Panią e-maila 
wynika, że w Administracji os. Mi-
chałkowice” udzielająca odpowiedzi 
Pani przekazała niepełną informację 
o możliwościach wyegzekwowania 

przez SSM obowiązku sprzątania 
klatki schodowej. Zgodnie z par. 3 
pkt 4 Regulaminu porządku domo-
wego, jaki obowiązuje w Spółdziel-
ni (patrz strona internetowa SSM): 
W przypadku uporczywego uchylania 
się któregoś z użytkowników od obo-
wiązków określonych w pkt. 2a-f po 
dwukrotnym pisemnym wezwaniu Ad-
ministracji Osiedla, Spółdzielnia ma 
prawo zlecić wykonanie tych czynno-
ści firmie świadczącej tego typu usługi 
i obciążyć użytkownika poniesionymi 
kosztami. Udzielająca niepełnej in-
formacji została pouczona o możli-
wościach, jakie posiada SSM.

Teren przed budynkiem przy 
ul. Pocztowej 8 naruszony został 
wskutek konieczności wymiany nie-
sprawnych rur kanalizacji deszczo-
wej i najpóźniej do 15 maja br. zo-
stanie przywrócony do stanu pier-
wotnego.

Nie chcemy ulotek 
w skrzynkach pocztowych

Ulotkarzu analfabeto naucz się czy-
tać! Jeśli pisze nie wrzucać ulotek do 
skrzynek, znaczy to nie wchodź do 
klatki schodowej, ciągnąc drzwi nie 

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

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

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

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

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

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

cały adres i dopisać zdanie o wyrażeniu zgody na odtajnie-
nie swych danych i przekazanie ich odpowiednim komórkom 
organizacyjnym 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. 
Wymagania druku są bezwzględne i zdjęcie musi być 
prawidłowo naświetlone, nieporuszone i ostre. Dodat-
kowo musi być wykonane w odpowiedniej rozdzielczości. 
Większość fotografujących nie zwraca uwagi na rozdziel-
czość lub świadomie wybiera najmniejszą, bo takie zdjęcie 
zajmuje najmniej miejsca na karcie pamięci. Tym samym 
taka fotografia, by była dobrej jakości w druku, często mia-
łaby wymiar zaledwie znaczka pocztowego. Prosimy mieć 
te uwagi na względzie i ustawić odpowiednie parametry 
w swoim aparacie lub nie liczyć na publikację.

Redakcja „MS”

Anonimom 
nie...

ciąg dalszy na str. 22
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Zwykle w ruchu, tym razem...
...na siedząco. W sali „Chemika”, 

który dzięki SSM na co dzień gości 
ogniska TKKF, tego popołudnia poja-
wiła się liczna grupa – prawie 70 pań 
– uczestniczek Terapii Ruchowej, by 
wspólnie z jej inicjatorami świętować 
swój jubileusz. Już od dekady ćwiczą 

w sali gimnastycznej, pływają, rzeczo-
wo na temat swojego zdrowia, w tym 
ciała i kondycji rozmawiają, wyjeżdża-
ją. Są pod stałą kontrolą lekarza. Mó-
wią, że warto, bo czują się po prostu 
lepiej, młodziej, piękniej...

Wspominano, więc było tak:
Przed kilkudziesięciu laty TKKF „Rytm” 

prowadził w mieście inicjatywę pod na-
zwą „Akcja Serce” w ramach której oso-
by powyżej 45 roku życia były badane, 
przede wszystkim pod kątem wydolno-
ści serca. Kiedy owa akcja skończyła 
się, ludzie w niej uczestniczący właści-
wie od razu domagali się, by ją kontynu-
ować. - To „Akcja Serce” okazała się być 
zalążkiem do powstania „Terapii Rucho-
wej...”. Zwróciliśmy się do Ministerstwa 
Sportu z propozycją zorganizowania za-
jęć ruchowych dla osób, które ukończyły 
55 lat. Uzyskaliśmy poparcie i w tamtym 
czasie, tych dziesięć lat temu, ośrodków 
o takim profilu powstało w Polsce w su-
mie 35. Do dziś wszystkie funkcjonu-
ją – streszczał Ryszard Seręga – pre-
zes Miejskiego Towarzystwa Krzewie-
nia Kultury Fizycznej. W naszym mie-
ście byliśmy pierwsi – podkreślał.

Głównym założeniem ośrodka – jak 
sygnalizował w swojej wypowiedzi pre-
zes MTKKF – była od samego począt-
ku aktywizacja ruchowa osób powy-

żej 55 roku życia poprzez gimnasty-
kę i inne formy usprawnienia ruchowe-
go. W marcu 2004 roku z inicjatywy te-
go stowarzyszenia i przy wydatnej po-
mocy Szpitala nr 1 – Oddziału Rehabi-
litacyjnego w Siemianowicach Śląskich 
udało się takie zajęcia zorganizować. 
Kadrę tworzyli wówczas wspomniany 

Ryszard Seręga a także Małgorza-
ta Jarosławiecka i Jerzy Becker – le-
karze oraz Dorota Kopeć i Zofia Za-
rychta –  rehabilitantki tego 
oddziału. Pierwsza grupa 
ćwiczących liczyła sobie 25 
osób – pań i panów. Dziś 
są to już tylko kobiety. Pa-
nowie – pół żartem, pół se-
rio – nie wytrzymywali tem-
pa ćwiczeń... Na początku 
zajęcia odbywały się w sa-
li rehabilitacyjnej szpitala nr 
1, przyszpitalnym basenie 
i od samego początku rów-
nież w Domu Kultury „Che-
mik”, gdzie wykłady prowa-
dzili lekarze i psychologowie. 

Kiedy w 2006 roku grupa osób 
z Ośrodka po raz pierwszy uczestni-
czyła w kilkudniowych, aktywnych za-
jęciach w Sierakowie dla pań z całej 
Polski, prowadzonych głównie na świe-
żym powietrzu, od tego momentu za-
częto regularnie organizować podob-
ne, 7-10 dniowe wyjazdy rekreacyjno-
-wypoczynkowe raz w roku, przeważ-
nie do nadmorskich ośrodków. Z kolei 
kilka razy w ciągu roku planowane i re-
alizowane są wycieczki krajoznawcze 
– a więc ruch na świeżym powietrzu 
plus walor poznawczo-dydaktyczny.  

Od dziesięciu lat organizatorką wyjaz-
dów jest Janina Goj, nazywana przez 
uczestniczki zajęć „Dobrym Duchem” 
zespołu. - Nie dość, że dobrze orga-
nizuje, opracowuje wyjazdy, do tego 
społecznie, to jeszcze nas mobilizu-
je, dopinguje – mówią o niej koleżanki.

Jak podkreślała Dorota Kopeć 
– wieloletnia instruktorka ośrodka, ce-
lem zajęć prowadzonych w różnej for-
mie, czy to w sali gimnastycznej, na 
basenie czy też na wyjazdach, jest 
przede wszystkim edukacja prozdro-
wotna, poprawa aktywności psycho-
fizycznej, słowem – ogólna poprawa 
zdrowia uczestniczek poprzez samo-

doskonalenie i samokontrolę. Ćwicze-
nia mają wzmocnić mięśnie grzbietu, 
brzucha, kończyn górnych i dolnych 

itd. Panie pracują między 
innymi z woreczkiem, gu-
mą i piłką szwajcarską.

W ciągu dekady ośrod-
kowi terapii ruchowej uda-
ło się nawiązać współpra-
cę z Akademią Wycho-
wania Fizycznego w Ka-
towicach i Górnośląską 
Wyższą Szkołą Handlo-
wą – Wydziałem Tury-
styki i Promocji Zdrowia. 
Uczestniczki dzięki niej 
mieli możliwość wzięcia 

udziału w programach badawczych 
zainicjowanych przez te placówki 
–  testach zdrowotnych i sprawnościo-
wych w szpitalach w Jaworznie, Będzi-
nie oraz na obiektach należących do 
GWSH w Katowicach.

W zajęciach uczestniczyły bądź na-
dal uczestniczą nie tylko siemianowi-
czanki, ale również mieszkanki Piekar 
Śląskich, Mysłowic, Czeladzi, Sosnow-
ca a nawet Psar.

Dziękowano...
Na spotkaniu w Domu Kultury „Che-

mik” wiele ciepłych słów skierowano pod 
adresem placówek i osób, z którymi  

Ruch jest życiodajny
W tym roku, działającemu pod skrzydłami Miejskiego Towarzystwa 

Krzewienia Kultury Fizycznej w Siemianowicach Śląskich ośrodko-
wi „Terapii ruchowej dla osób po 55 roku życia” stuknęło dziesięć lat. Z tej 
okazji 10 kwietnia, w Domu Kultury „Chemik” odbyło się okolicznościowe 
spotkanie. Były wspomnienia, podziękowania, wyróżnienia.
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ośrodek „Terapii ruchowej...” stale 
współpracuje. Podziękowano więc dy-
rekcji Szkoły Podstawowej nr 3 w Sie-
mianowicach Śląskich, która udostęp-
nia salę gimnastyczną, Pływalni Miej-
skiej oraz kierownictwu „Chemika”. 

Prezes MTKKF dziękował też po-
szczególnym osobom –  tym, które kie-
dyś współpracowały z ośrodkiem, jak Je-

rzemu Beckerowi –  lekarzowi, Joan-
nie Ciapali czy nieżyjącej Zofii Zarych-
cie –  dawniej prowadzącym zajęcia re-
habilitantkom oraz aktywnym do dzisiaj: 
Małgorzacie Jarosławieckiej –  lekar-
ce, Dorocie Kopeć – instruktorce ćwi-
czeń, Joannie Goj – organizatorce za-
jęć, Marii Noworolnik – skarbniczce.

Wyróżniano osoby
 najdłuższe stażem

Po rysie historycznym i podziękowa-
niach, ostatnią częścią wydarzenia by-
ło wręczenie okolicznościowych dy-
plomów za uczestnictwo w zajęciach 
przez dziesięć lat. Takich osób „nazbie-
rało się” w sumie piętnaście, łącznie 
z prowadzącą – Dorotą Kopeć. Dyplo-
my z rąk Ryszarda Seręgi i wspomnia-
nej instruktorki odebrały: Anna Fer-
dyn, Maria Gońska, Janina Goj, Jo-
lanta Hyrjak, Urszula Jaskólska, Ire-
na Krupanek, Zofia Madeja, Tere-
sa Niechoj, Maria Noworolnik, Maria 
Piętka, Jadwiga Sarwa-Mulczyk, Ga-
briela Świerc, Barbara Tracz, Krysty-
na Wichary. Na koniec zrobiono sobie, 
rzecz jasna, pamiątkowe zdjęcie.

W spotkaniu uczestniczyli: radny Zbi-
gniew Krupski i Kazimierz Krupiński 
– przewodniczący Miejskiej Komisji Re-
wizyjnej TKKF, a także Ryszard Klim-
czak – członek Zarządu MTKKF.

Ośrodek rozwija się, bo...
Przez 10 lat funkcjonowania ośrodka 

„Terapii Ruchowej dla osób po 55 roku 
życia” w zajęciach wzięło udział oko-
ło 200 osób. Dzisiaj to 96 pań ćwiczą-
cych aktywnych zawodowo, ale prze-
ważnie emerytek. Grupę podzielono 

na dwie podgrupy tak, by zajęcia moż-
na było swobodnie prowadzić, aby było 
dla każdego z ćwiczących odpowied-
nio dużo miejsca w sali czy na basenie. 
– Frekwencja na zajęciach nigdy nie 
spada poniżej pewnego poziomu. Ma-
my bardzo sprawną, zorganizowaną, 
dobrze poukładaną grupę. Panie, wi-
dać, z zaangażowaniem i energią pod-

chodzą do każdych zajęć. Ćwiczenia 
robią, każda, swoim tempem, na miarę 
swoich możliwości. Nie chodzi tu o licz-
bę powtórzeń a poprawne wykonanie 
konkretnego ćwiczenia. I trzeba przy-
znać, idzie im całkiem dobrze – ocenia 
instruktorka Dorota Kopeć.

Śmiało można przyznać, że dzięki te-
mu ośrodkowi wiele osób znalazło no-
wy cel w życiu, nowe zajęcie. Już nie tyl-
ko siedzenie przed telewizorem, kom-
puterem, dzień od posiłku do posiłku... 
W paniach ćwiczących wykształcił się 
pewien nawyk aktywności fizycznej. Nie-
którym z nich ćwiczenia w ramach „Te-
rapii Ruchowej” już nie wystarczają. Ak-
tywnie więc spędzają czas poza do-
mem. A wiek? Wiek tu nie gra roli, bo 
są i panie przed 60-tką i po 70-tce także 
– często byśmy nie powiedzieli, że ma-
ją tyle lat, ile jest wpisane w ich metryce.

- W pewnym wieku ruch jest zbawien-
ny. W domu byśmy powiedzieli: „We-
zmę się za siebie, będę ćwiczyła od po-
niedziałku”, i zazwyczaj to się odkłada 
i odkłada. Tutaj mamy motywację, wie-
my, że ćwiczenia są we wtorek czy śro-
dę popołudniu, zbieramy się i idziemy. 
Tu, poza ćwiczeniami, aktywnością fi-
zyczną, kwitnie również życie towarzy-
skie. Spotykają się w jednym miejscu 
osoby w różnym wieku, różnych za-
wodów, z bagażem doświadczeń ży-
ciowych i naprawdę jest o czym roz-
mawiać. Ważnym elementem jest też 
edukacja. Mówimy o fizjologii człowieka, 
zdrowym odżywianiu itp. To wszystko 
ma sens i przynosi efekty – ocenia Wan-
da Abłażewicz – jedna z ćwiczących.

Na zajęcia przychodzą panie z różny-
mi postanowieniami. Chcą być zdrowe, 
schudnąć – dobrze wyglądać a nawet 
po to, by pokonać własne lęki jak Kry-
styna Klimczak: - Co nie udało mi się 
przez lata gdzie indziej, udało mi się tu-
taj. Dzięki zajęciom na basenie pokona-
łam lęk głębokiej wody – problem, który 
miałam kilkadziesiąt lat. Na jednych z za-

jęć zobaczyłam babcię ze swoim małym 
szkrabem pływających w głębokiej wo-
dzie –  to zmotywowało mnie. Było trud-
no, ale pokonałam ten lęk. W samych 
zajęciach uczestniczę już kilka lat i czu-
ję się dobrze. Już samo wyjście z domu 
i pokonanie drogi od domu do sali jest 
czymś ważnym, bo musimy wykonać 
pewne czynności. Warto się ruszać. Nie 
ma co się wstydzić własnych ułomno-
ści. Ruch jest nam potrzebny, to zdrowie!

- Życie w bezruchu praktycznie nie 
istnieje. Ruch zawsze mi w życiu towa-
rzyszył. Samo wyjście z domu i przyj-
ście na zajęcia jest już pewnym osią-
gnięciem. Pamiętajmy – ruch jest ży-
ciodajny. Żaden lek nie zastąpi ruchu. 
Dopóki człowiek może, powinien być 
w miarę możliwości aktywny fizycznie. 
Od lekarza dowiedziałam się kiedyś, że 
mam poważny problem z kręgosłupem, 
dzisiaj dziwią się, że wyglądam, jak wy-
glądam i robię, co robię – biegam, upra-
wiam nordic walking, jestem aktywna. 
Dziękuję, że taki ośrodek tutaj funk-
cjonuje – mówi krzepiąco Magdalena 
 Hauke z osiedla „Chemik”.

Dzięki staraniom Miejskiego Towa-
rzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 
w Siemianowicach Śląskich, ośrodek 
„Terapii Ruchowej dla osób po 55 ro-
ku życia” objęty został niedawno trzy-
miesięcznym programem nauki pływa-
nia, który w całości finansuje Minister-
stwo Sportu i Turystyki. W wojewódz-
twie śląskim takie wsparcie uzyskały 
tylko dwa TKKF-owskie ośrodki – nasz 
siemianowicki oraz w Będzinie. 

Rafał Grzywocz
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psuj kolejnego zamka i nie rób syfu ty-
mi gazetami, bo cię nagram i upublicz-
nię twoją firmę! Jest skrzynka na ulotki 
na zewnątrz jołopie!

E. K. – dane do wiad. red.
Zarząd SSM: Zgadzamy się z Pa-

ni uwagami dotyczącymi wrzuca-
nia ulotek i gazetek reklamowych, 
ale zdecydowanie sprzeciwiamy się 
formie Pani wystąpienia (językowi), 
gdyż ubliża ona roznoszącym takie 
druki, a którzy de facto wykonują 
zleconą im pracę, z której następnie 
są ściśle rozliczani.

Ceny mieszkań
Witam!

Proszę o informację, czy 
SSM udzieli swojemu człon-
kowi ogólnych danych o ce-
nach sprzedaży lokali miesz-
kalnych o pow. 73 m2 i więk-
szych (spółdzielczego wła-
snościowego prawa) na 
osiedlu Wróbla/Korfantego 
w okresie tego roku i ostat-
niego? Chodzi o ogólne da-
ne dotyczące ceny transak-
cyjnej, terminu transakcji oraz 
numeru budynku, w którym 
usytuowany jest lokal. Jeżeli tak to, 
w jakim trybie musiałbym wystąpić 
o takie dane. 

Wraz z innym członkiem spółdzielni 
jesteśmy na etapie zamiany mieszkań 
i chcielibyśmy przyjąć do wzajemnych 
rozliczeń cenę godziwą dla obu stron, 
a wiemy, że większość spółdzielni ta-
kie dane przekazuje swoim członkom, 
stąd moja prośba.

Z góry dziękuję za odpowiedź,  
Marcin Kucharczyk

Zarząd SSM: Spółdzielnia nie jest 
upoważniona przez osoby zawie-
rające notarialne umowy o sprze-
daży mieszkania o przekazywaniu 
danych dotyczących wartości ta-
kich transakcji. Niezależnie uważa-
my, że byłoby to naruszenie tajem-
nicy handlowej zawieranej między 
dwoma stronami. Na wniosek pi-
semny zainteresowanej osoby SSM 
może jedynie podać dane, którymi 
dysponuje, a dotyczące osiedla, uli-
cy powierzchni mieszkania i wyso-
kości transakcji, ale bez podawa-
nia szczegółów, tj. danych imien-
nych w tym adresu czytaj numeru 
budynku.

Jak bezpiecznie dojść 
– pilne

Witam,
Piszę do Państwa, ponieważ w ostat-

nim numerze „Mojej Spółdzielni” spo-
ro Państwo pisali o nowej Biedronce 
na osiedlu Bańgów, jako spore osią-

gnięcie, a także duży krok w stronę 
wszystkich okolicznych mieszkańców.

Przyznam, że może i brakowało 
w naszej okolicy tego typu pawilonu 
handlowego, jednak z przykrością mu-
szę stwierdzić, iż przedmiotowa inwe-
stycja przerosła trochę miejscowe wła-
dze, a także osoby odpowiedzialne za 
odbiór przedmiotowej inwestycji, po-
nieważ nikt nie dopilnował, aby miesz-
kańcy okolicznego osiedla mieli moż-
liwość bezpiecznie przechodzić przez 
bardzo ruchliwą drogę do Biedronki.

W załączeniu przesyłam kilka zdjęć 
obrazujących miejsce łączące osie-
dle z Biedronką, może komuś uda się 
wskazać, którędy mają mieszkańcy 
wraz z dziećmi przebiegać (przecho-
dzić) przez drogę na zakupy, już nie 
wspomnę o drodze powrotnej, przed, 
czy też za przydrożnym krzyżem, 
symbolizującym tragiczne zdarzenie 
na tej drodze, z którego jednak nikt nie 
wyciągnął żadnych wniosków.

W załączniku znajduje się również 
zdjęcie pokazujące schody z osiedla, 
które, tak naprawdę prowadzą doni-
kąd, co pozostawiam bez komentarza. 
Według mnie na tak ruchliwej drodze, 
w sąsiedztwie osiedla gdzie jest bar-
dzo dużo dzieci, które na pewno będą 

często biegać do Biedronki, powin-
ny znaleźć się barierki zabezpieczają-
ce przed bezpośrednim wbiegnięciem 
„malucha” na jezdnię. Mam tylko na-
dzieję, że nie czekamy na kolejną tra-
gedię, aby później stwierdzić „mądry 
Polak po szkodzie”.

Reasumując, osoba, która wydała 
pozwolenie na przedmiotową budo-
wę, powinna w nim zawrzeć warun-
ki komunikacyjne, zarówno dla sa-
mochodów, jak i pieszych oraz w jaki 
sposób ma odbywać się komunikacja, 
już po oddaniu budynku do użytecz-
ności publicznej. W dzisiejszych cza-

sach inwestorzy budują ca-
łe skrzyżowania, aby dosto-
sować komunikację do no-
wych potrzeb, jednak w na-
szym bańgowskim przypad-
ku widać, że ktoś miał klapki 
na oczach.

Mam nadzieję, że przed-
miotowy tekst, a zarazem 
prośbą o szybką reakcję trafi 
w odpowiednie ręce.

Pozdrawiam – M. D.
PS Dane personalne

tylko do wiadomości redakcji.
Zarząd SSM: Pana słusz-

ne uwagi przekażemy do 
Urzędu Miasta, a niezależnie zain-
teresujemy nimi kierownictwo skle-
pu. Z chwilą otrzymania odpowiedzi 
przekażemy je na łamach „MS”

Co to za remont?
Witam!

Jestem mieszkanką waszego osie-
dla. Niedawno na naszej sieni wy-
konano remont... Remont, hmm, nie 
wiem jak to nazwać... Powiem krótko 
na parterze pięknie na ścianach płytki, 
mozaiki, na podłodze też płytki... a na 
pozostałych piętach, cóż nic, bieda...
Na dole Ameryka a u góry PRL. Po co 
w ogóle ten remont, dlaczego na do-
le mają pięknie, a my no cóż: jak by-
ło tak jest... Ktoś wejdzie do takiej klat-
ki i pierwsze wrażenie jest super a po-
tem już tak pięknie nie ma.

Moje pytanie: czy kiedyś to dokoń-
czycie???

Mieszkanka
Zarząd SSM: Przyjęty i systema-

tycznie realizowany w Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej pro-
gram modernizacji parterów prze-
widuje wyłożenie płytkami i tynkami 

ciąg dalszy na str. 24

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 19
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mineralnymi wyłącznie te miejsca, 
gdyż niewątpliwie z nich bez wyjąt-
ku korzystają wszyscy mieszkań-
cy danego domu, jak i odwiedzające 
je osoby, i to one są zdecydowanie 
bardziej narażone na wszelkie z tym 
związane uciążliwości (np. szybsze 
brudzenie itd.) chociażby ze wzglę-
du na ogromną ilość przewijających 
się dziennie osób. Estetyzacja pozo-
stałych pięter klatek schodowych, tj. 
ich malowanie wykonywane jest tak-
że na podstawie opracowa-
nego i przyjętego w naszej 
Spółdzielni harmonogramu.

Niestety, Spółdzielnia nie 
dysponuje takimi środka-
mi finansowymi, które po-
chodzą przecież wyłącznie 
z funduszu remontowego, 
by działaniami tymi objąć 
całe klatki schodowe, czy-
li przeprowadzić prace takie 
jak na parterach i przy wej-
ściach.

Nie podzielamy Pani po-
glądu, że wyższe kondy-
gnacje to „PRL”. Ściany zo-
stały bowiem wyrównane, 
położono tynki gipsowe a następnie 
– zarówno lamperie, jak i powierzch-
nie nad nimi wraz z sufitami – po-
malowane, co zdecydowanie popra-
wiło wygląd całej klatki.

Poremontowych odpadów 
nie wyrzucamy do 

śmietników!
Szanowni Państwo,

Jako mieszkaniec bloku przy ulicy 
Kruczkowskiego 6 pragnę zapytać jak 
długo jeszcze miejsce to będzie po-
strzegane jako „blok przy wysypisku 
śmieci”? W załączeniu zamieszczam 
zdjęcia, które powinny dać odpowiedź 
na to skąd wzięło się to stwierdzenie. 
Proszę Państwa – otwarte włazy kon-
tenerów na śmieci oraz porozrzuca-
ne dokoła nich wszelakie rzeczy – od 
starych wersalek po sprzęt AGD oraz 
sanitaria. Proszę zrozumieć, że to po 
prostu nie dość, że razi w oczy to naj-
zwyczajniej śmierdzi i aż strach pomy-
śleć o tym, co będzie, kiedy tempera-
tury wzrosną.

Stojące pojemniki zabierają jedno 
miejsce parkingowe. Zdążyłem się już 

rozeznać, że rozstawianie tego ty-
pu pojemników ruchomych jest zgod-
ne z prawem tylko w przepadku, kiedy 

znajdują się w zabudowie – np. z ce-
gieł lub blaszanej. W przeciwnym ra-
zie powinny to być kontenery więk-
sze, nieruchome z kilkoma mniejszy-
mi włazami na wrzucanie śmieci. Tyl-

ko, że tutaj po prostu nie ma gdzie ta-
kiego ustawić. Dlatego pytam otwarcie 
– kiedy ktoś zrobi z tym porządek i te 
pojemniki zostaną zabudowane jak na 
każdym cywilizowanym osiedlu? Czy 
w ogóle są jakiekolwiek plany zrobie-
nia takiej zabudowy? Często takie za-
budowy posiadają drzwiczki, do któ-
rych lokatorzy posiadają klucze. Nie 
jesteśmy wtedy narażeni na rozrzuca-
nie tych śmieci, a też Ci, którzy nie ma-
ją oporów, aby teraz zostawiać swoje 
poremontowe odpady nauczą się nie-
co kultury składowania ich na osiedlu!. 
Proszę o jak najszybciej możliwe roz-
wiązanie niecierpiącego zwłoki pro-
blemu!

Dodam, że nie mam w nawyku śle-
dzenia tego, co się dzieje przy tych 
śmietnikach, ale tym razem postanowi-
łem zrobić zdjęcia z własnego miesz-
kania jak i z bliska, bo naprawdę nie 
da się tego opisać.

Z poważaniem – Czytelnik
(proszę zachować moje dane

do własnej wiadomości)
Zarząd SSM: W planach admini-

stracji osiedla na 2015 rok jest ujęta 

budowa stanowiska śmietnikowego 
dla tego rejonu. Spółdzielnia nie za-
rządza kontenerami na śmieci. Tym 
od wejścia w życie znowelizowa-
nej ustawy o czystości i porządku 
w gminach zajmuje się miasto. Stan 
śmietnika, jaki Pan opisuje i poka-
zuje na zdjęciach jest wynikiem re-
montu przeprowadzanego przez jed-
nego z mieszkańców. Administracja 
przeprowadziła z nim rozmowy i zo-
bowiązała go do usunięcia wyrzu-
conego gruzu, przedmiotów. Jeże-

li nie wykona zalecenia od-
pady zostaną wywiezione 
na koszt SSM, a fakturą ob-
ciążymy przeprowadzające-
go remont.

Przypominamy wszyst-
kim, że odpady poremonto-
we – gruz, likwidowane sa-
nitariaty itp. – nie podlega-
ją wywozowi w ramach wy-
wożenia odpadów komunal-
nych i wnoszonej z tego ty-
tułu opłaty. Za ich usunię-
cie odpowiedzialny jest wy-
konujący, zlecający takie 
roboty i winien on na wła-
sny koszt zamówić i opłacić 

zarówno specjalny kontener (gru-
zownik) jak i wywóz na składowisko 
oraz utylizację.

Apelujemy do wszystkich zamie-
rzających przeprowadzać większe 
remonty w mieszkaniach o nie wy-
rzucanie odpadów do kontenerów 
śmietnikowych, bądź obok nich, 
lecz o zamawianie gruzowników, 
a przy mniejszych ilościach takich 
odpadów do odpowiednich wor-
ków o pojemności 120 litrów i wy-
wożenie ich własnym transportem 
na ul. Obwodową. Przypominamy, 
że w Siemianowicach Śląskich, dwa 
razy do roku odbiór gruzu w wymie-
nionych workach jest nieodpłatny. 
Szczegóły w Urzędzie Miasta w refe-
racie gospodarki odpadami.

Pan Andrzej W.?
Od redakcji: W każdym wydaniu 

„MS” od dobrych kilku lat przed rubry-
ką dyżur redakcyjny i z redakcyjnej 
poczty informujemy, że anonimami się 
nie zajmujemy. Tym samym Pana  
e-mail odkładamy i nie udzielamy  
odpowiedzi.

ciąg dalszy ze str. 22

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

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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Utrzymanie wokół 
siebie porządku nie 
jest Twoją mocną stro-
ną. Po prostu nie przy-

wiązujesz do drobiazgów większej wagi. 
Czasem bywa to nieprzyjemne dla oto-
czenia, ciągle czegoś szukasz, a Twoi bli-
scy wysłuchują – gdzie są moje kluczyki?

Pan Byk prowa-
dzi raczej uporząd-
kowany tryb życia, 
co nie oznacza, że 

nie robi koło siebie bałaganu. Nie za-
uważa tego jednak i najlepiej się czu-
je, gdy ktoś po nim posprząta. Nie jest 
dobrze, gdy ma pod tym względem 
podobną do siebie żonę. 

Bliźnięta nie są 
również wzorem ła-
du i porządku, co wy-
nika z wrodzonych 

cech charakteru ludzi urodzonych pod 
tym znakiem. Na świecie jest tyle waż-
niejszych spraw, niż dbałość o porzą-
dek. Zdarza się jednak, że panie Bliź-
niaczki sprzątają bardzo dokładnie.

Pod tym znakiem 
rodzi się wielu pe-
dantów, którzy wyso-
ko sobie cenią ład 

i porządek. W skrajnych przypadkach 
bywa to nieco przykre dla otoczenia, 
bowiem na podłodze nie może leżeć 
nawet papierek, a książka musi leżeć 
na odpowiedniej półce.

Lew ma do spraw 
związanych z ładem 
i porządkiem stosu-
nek ambiwalentny. Ni-

gdy nie przywiązuje do takich drobia-
zgów większej wagi, ale lubi przeby-
wać w otoczeniu ładnych przedmiotów 
i w posprzątanym mieszkaniu. Cza-
sem sprząta sam.

Pod znakiem Pan-
ny rodzi się najwię-
cej pedantów, którzy 
tak lubią ład i porzą-

dek, że ciągłe mycie, sprzątanie, po-
rządkowanie otoczenia zajmuje im tak 
wiele czasu, że nieraz brakuje go na 
inne, może ważniejsze sprawy.

Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Wagi 
lubisz czystość i ład 
wokół siebie. Nigdy 

nie położyłbyś się spać niemyty, ni-
gdy nie włożyłbyś na siebie wczoraj-
szej koszuli. Panie Wagi lubią używać 
dużo kosmetyków i perfum.

Wśród Skorpionów 
mało rodzi się bałaga-
niarzy, ale równie ma-
ło przesadnych pedan-
tów. W pracy są syste-

matyczni i lubią żeby podwładni rów-
nież działali w sposób uporządkowany. 
Kobiety bardzo dbają o swój wygląd. 

Przeciętny pan 
Strzelec nie jest ani 
bałaganiarzem, ani 
uciążliwym dla oto-

czenia, pedantem. Po sobie zawsze 
sprząta i oczekuje tego samego od 
członków swojej rodziny. Swoje dzieci 
uczy tego od najmłodszych lat. 

Wśród Koziorożców 
rodzi się wielu pe-
dantów, rzadko jed-
nak, ludzie urodzeni 

pod tym znakiem wpadają w przesadę, 
chociaż bywa, że czasem mogą być 
dla innych trochę uciążliwi. W pracy są 
wymagający i uporządkowani. 

Ryby lubią porzą-
dek i tak wychowu-
ją swoje dzieci, żeby 
w przyszłości nikt im 

nie mógł zarzucić uchybień pod tym 
względem. W domu tych ludzi jest za-
wsze czysto i zawsze jest coś, czym 
mogą poczęstować gości.

Panie Wodniczki 
dobrze czują się tyl-
ko w ładnych, staran-
nie posprzątanych 

pomieszczeniach, gdy jeszcze mogą 
ciekawie urządzić mieszkanie. Lubią 
mężczyzn czystych, zadbanych, do-
brze ubranych, eleganckich. 

Pedant czy 
bałaganiarz?

Surówka działkowa
1 główka sałaty, 1 pęczek rzodkie-

wek, 1 - 2 młode kalarepki, 1 niedu-
ży ogórek (wężowy), 2 - 3 pomidory, 

sok z cytryny, 1 łyżeczka musztardy 
kremskiej, 1 łyżeczka miodu, 3 - 4 łyż-
ki śmietany, jogurtu albo kefiru. Sała-
tę opłukać i osączyć. Rzodkiewki umyć 
i poszatkować. Kalarepki obrać, pokra-
jać na plasterki. Ogórek umyć i podra-
pać skórkę widelcem wzdłuż, by utwo-
rzyły się białe nacięcia, a następnie 
pokrajać na plasterki. Pomidory umyć 
i pokrajać na ćwiartki lub ósemki.

Przygotować sos z soku z cytryny, 
musztardy i śmietany lub jogurtu al-
bo kefiru. Doprawić miodem, solą i pie-
przem z braku miodu, można dodać tro-
chę cukru. Śmietanę można zastąpić oli-
wą lub olejem. Podłużny lub okrągły pół-
misek wyłożyć liśćmi sałaty. Układać od-
dzielnie każde warzywo, starając się, by 
powstała ładna kompozycja kolorystycz-
na. Przyprawić sosem i zaraz podawać.

Kawior z czerwonej papryki
40 dag czerwonej papryki, 2 cebu-

le, 1 - 2 łyżki oliwy lub oleju (sojowego 
lub słonecznikowego), łyżka koncen-
tratu pomidorowego, sól, pieprz, ostra 
mielona papryka. Paprykę umyć, opiec 
w piekarniku, włożyć do miski, posypać 
solą, przykryć ściereczką i nim osty-
gnie, obrać ze skórki. Opłukać, okra-
jać nasadę szypułki i usunąć gąbczastą 
część miąższu. Obrane papryki i cebu-
le drobno posiekać, wymieszać i dopra-
wić solą, pieprzem oraz mieloną papry-
ką. Przyprawić koncentratem pomidoro-
wym roztartym z oliwą lub olejem. Wy-
łożyć na mały półmisek, przybrać pier-
ścionkami z krążków surowej cebuli.

Surówka z cykorii i jabłka
25 dag cykorii, 1 średniej wielkości 

jabłko (ok. 15 dag), 2/3 szklanki jogur-
tu, 2 łyżki majonezu, pół łyżeczki kon-
centratu pomidorowego, sok z połowy 
małej cytryny, sól, cukier, pieprz, na-
tka pietruszki. Zrobić sos z jogurtu, ma-
jonezu, przecieru pomidorowego i so-
ku z cytryny. Doprawić do smaku solą, 
pieprzem i cukrem. Oczyścić i opłukać 
cykorię, ściąć piętki. Pokrajać je w po-
przek na cienkie plastry. Jabłka zetrzeć 
na tarce o dużych otworach lub poszat-
kować. Wszystkie składniki wymieszać 
z sosem i przybrać natką pietruszki.

Czas na warzywa
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Błękit nieba; 8. Scho-

dowe, remontowane w budynkach 
przy ul. Hermana Wróbla; 9. Z gru-
py lantanowców; 10. Pracuje w kuźni; 
11. Łowią owady w sieci; 12. Dodatek 
do umowy; 13. Narodowy demokra-
ta; 14. Projekt, plan; 16. Mięso na ko-
tlety; 19. Akordeon w gwarze śląskiej; 
20. Urzędowe pismo; 21. Nocny ptak; 
22. Jedna drugą myje; 23. Wzorzec 
miary; 28. W kotle diabła; 31. Młodych 
i Sportowców w Siemianowicach Śl.; 
32. Nieprzyjemny dźwięk; 33. Łupina 
na wodzie; 34. Polubowna umowa; 
35. Produkt; 36. Z pastą do zębów; 
37. Dychawica.

PIONOWO: 1. Domek na działce; 
2. W nich ziarenka grochu; 3. Słodki 
alkohol; 4. Impreza sportowa; 5. Krót-
ki odpoczynek; 6. Włoski lub lasko-
wy; 7. Metoda; 14. Ustronne miejsce; 
15. Swojski piknik; 17. Jedna z dziel-
nic Siemianowic Śl.; 18. Felieton pra-
sowy; 24. Bengalski kot; 25. Drabin-
ka u bartnika; 26. Przyroda; 27. Więk-
sza naprawa; 28. Liść na kanapce; 
29. Kolczyki w uszach; 30. Ziółko.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 29 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy przesyłać do 
19. V. br. – na adres SSM, ul. Boh. 
Westerplatte 20 z dopiskiem Redak-
cja „Moja Spółdzielnia” - krzyżów-
ka nr 5/2014.

Nagrody za rozwiązaną krzyżów-
kę nr 4/2014 z hasłem – Wielkanocne 
świętowanie, otrzymują: Dorota BED-
NARZ, ul. W. Wróblewskiego 61B;  

Hildegarda ŚNIEGOCKA, ul. K. Świer-
czewskiego 46B; Joanna MONSIOR, 
ul. K. Świerczewskiego 46A. Zwycięz-
com gratulujemy i zapraszamy (z do-
wodem osobistym) do działu GZM po 
odbiór nagród. Nagroda główna – nie-
spodzianka – ufundowana przez Suk-
ces s.c., Siemianowice Śl., ul. W. Wró-
blewskiego 67. Fundatorem pozosta-

łych nagród jest Siemianowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa.

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody 
na przetwarzanie danych osobowych 
dla celów redakcyjnych. Z udziału w lo-
sowaniu wyłączeni są dłużnicy, przed-
stawiciele władz samorządowych, pra-
cownicy SSM i redakcja „MS”.

W przedszkolu Jasiu siedzi na noc-
niczku i płacze.

- Dlaczego płaczesz? - pyta Pani wy-
chowawczyni

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

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

J K L
Dyrektor szkoły przechodzi kory-

tarzem obok klasy, z której słychać 
straszny wrzask. Wpada, łapie za rę-
kaw najgłośniej wrzeszczącego, wy-
ciąga go na korytarz i stawia w kącie. 
Po chwili z klasy wychodzi kolejnych 
trzech młodzieńców, którzy pytają:

- Czy możemy już iść do domu?
- A, to niby, dlaczego?
- No... przecież skoro nasz nowy Pan 

od matematyki stoi w kącie, to chyba 
lekcji nie będzie, prawda?

J K L

Blondynka spotkała czarodzieja 
i pozwolił jej wybrać: albo dostanie 
wspaniałą pamięć, albo świetny biust.  
Przyjaciółka pyta:

- I co wybrałaś?
- ...nie pamiętam... - blondynka na to.

J K L
Jasiu szepcze tacie na ucho:
- Jak dasz mi dziesięć złotych, to po-

wiem Ci, co mówi mamie listonosz jak 
jesteś w pracy.

Ojciec wyjmuje 10 zł i daje synowi.
- I co, Jasiu? Co mówi?
- Mówi: - „Dzień dobry. Poczta dla Pani”.
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Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Rok darmowych treningów
Sezon halowy piłkarskich, darmowych treningów dla dzieci minął. Kilka ostatnich miesięcy przepracowano, 

w dalszym ciągu szlifując przede wszystkim podstawowe elementy gry. Od 5 maja treningi odbywają się po-
nownie na czterech boiskach wielofunkcyjnych SSM – to już praktycznie rok od pierwszych roboczych spotkań, 
pierwszych „nieśmiałych” treningów!

Dlaczego „nieśmiałych”? Ano dlatego, że na pierwszy 
trening, jaki odbył się połowie 2013 roku na boisku wielo-
funkcyjnym przy ulicy Przyjaźni w Michałkowicach, przy-
szło raptem dwóch chłopa-
ków oraz trener Robert Ra-
zakowski, Zbigniew Krup-
ski – zajmujący się częścią 
organizacyjną zajęć i dzien-
nikarz szykujący się na do-
bry materiał. Na kolejnych za-
jęciach nie było zresztą wcale 
dużo lepiej... 

Dzisiaj, po prawie dwunastu 
miesiącach treningów, żeby 
frekwencja na zajęciach była 
na poziomie dwóch osób, to 
musiałby przejść chyba istny 
kataklizm nad miastem. Dzie-
ci tak chętnie do nich się gar-
ną, że nie odpuszczają nie-
mal żadnego. Ale początki 
przecież zazwyczaj tak wy-
glądają.

Przez ten rok, przez za-
jęcia piłkarskie organizo-
wane przez Siemianowicką 
Spółdzielnię Mieszkaniową 
przy współpracy ze Śląskim 
Związkiem Piłki Nożnej prze-
winęło się ponad 200 dzie-
ci – w większości chłopców, rzadziej dziewczyn – ale i tak 
chwała kilku za odwagę, chęci. Wszyscy mieścili się w ka-
tegorii wiekowej 7-12 lat, bo tak ustalono na samym począt-
ku. Prawie połowa z nich uczestniczyła w zaję-
ciach w miarę regularnie – zarówno w letnich 
miesiącach 2013 roku, jak i halowym sezonie 
późno jesiennym i zimowym. Dzisiaj w więk-
szości zgodnie przyznają, że mocno rozwinę-
li się piłkarsko, wiele się nauczyli i obiecują, iż 
będą chodzić tu tak długo, jak tylko będzie im 
to dane. 

Różnicę umiejętności między zaawansowa-
nymi a początkującymi zawodnikami widać wła-
ściwie gołym okiem na każdym treningu. Czy to 
wielki problem? Doświadczeni trenerzy, byli pił-
karze między innymi GKS-u Katowice – Da-
riusz Rzeźniczek i Robert Razakowski stara-
ją się nowicjuszy wprowadzać w grupę, pokazywać, wyja-
śniać, co niezrozumiałe. Oczywiście jest to pewnego rodza-
ju problem, ale wydaje się, iż dzieci szybko łapią, co się im 
przekazuje i podpatrują bardziej doświadczonych kolegów. 

Trzeba też przyznać, że trenerzy są już coraz bardziej wy-
magający względem tych wspomnianych doświadczonych 
zawodników. Nie ma się czemu dziwić, przepracowali prze-
cież ze sobą kilka, kilkanaście miesięcy a poprzeczka musi  

iść co jakiś czas w górę. Oczywiście nie bez przesady, bo 
sensem, ideą przewodnią tych zajęć nie jest wychowanie 
mistrzów świata a sprawienie, by dzieci chętnie wychodziły 

z domu, aktywnie spędzając 
czas na wolnym powietrzu. 
Hasło przewodnie tej inicjaty-
wy zresztą brzmi: Wyjść z do-
mu i być aktywnym!... Cho-
ciaż pewnie nikt by się nie 
obraził, gdyby wyrósł nam tu 
przyszły Lewandowski, Ro-
naldo, Messi. Kilku chłopców 
i dziewczyna biorących udział 
w tych treningach już zasili-
ło regionalne kluby piłkarskie, 
bo polecili ich trenerzy, więc 
kto wie... 

Tuż po zakończeniu po-
przedniego letniego sezonu 
piłkarskiego odbyło się pod-
sumowanie z udziałem dzie-
ci i ich opiekunów, na któ-
rym najaktywniejszym (mini-
mum na ten czas wynosiło 10 
odbytych treningów) wręczo-
ne zostały prawdziwe, niemal 
pełne piłkarskie stroje. Spół-
dzielnia mogła je ufundować 
dzięki siemianowickim part-
nerom – sponsorom. 

A już w maju najprawdopodobniej, odbędzie się kolejne 
robocze spotkanie podsumowujące okres zimowy i na nim 
też kolejna grupa najaktywniejszych dzieciaków otrzyma 

charakterystyczne błękitno-czarne stroje z logo 
SSM na piersi.

Nowy sezon letni to również nowe wyzwanie 
dla trenerów. Muszą poukładać grupy, wcie-
lić w grupę nowych zawodników urodzonych 
w 2007 roku i starszych a chętnych do gry, któ-
rzy dowiedzieli się przypadkiem, że coś takie-
go na terenie zasobów SSM funkcjonuje i palą 
się do gry od tego sezonu. Wiadomo już, że ta-
kich chłopców będzie od maja co najmniej kilku. 
Starsi zaś, którzy ukończyli 12 rok życia, nie idą 
w żadnym wypadku w odstawkę. Zorganizowa-
no dla nich dodatkowe zajęcia, również pod 
okiem trenerów. Tylko dla nich – kto nie chodził 

wcześniej na treningi nie będzie mógł dołączyć do grupy. 
Czy nadal treningi będą rozwijały się tak dobrze, jak roz-

wijają? Czy poza normalnymi treningami i minimeczami 
przewidziano mecze międzyosiedlowe lub inne? Czy wcho-
dzący w grupę nowi piłkarze poradzą sobie w treningach 
i grze z zaawansowanymi? To pytania na najbliższe tygo-
dnie, miesiące.

Rafał Grzywocz

Terminy zajęć piłkarskich 
na boiskach osiedlowych:

„Michałkowice” – poniedziałki
- 16.30-18.00, dzieci – 7-9 lat,

- 18.00-19.30, dzieci – 10-12 lat.
„Tuwima” – wtorki

- 16.30-18.00, dzieci – 7-9 lat,
- 18.00-19.30, dzieci – 10-12 lat.

„Węzłowiec” – środy
- 16.30-18.00, dzieci – 7-9 lat,

- 18.00-19.30, dzieci – 10-12 lat.
„Bańgów” – czwartki

- 16.30-18.00, dzieci – 7-9 lat,
- 18.00-19.30, dzieci – 10-12 lat.

Aby zapisać się na trening wystarczy przyjść i wypisać 
deklarację, którą mają przy sobie trenerzy. Należy pa-
miętać o ustalonym przedziale wiekowym.

Kategoria +12:
„Węzłowiec” i „Tuwima”

Poniedziałki – 18.30-20.00
- boisko wielofunkcyjne przy ulicy Władysława Jagiełły,

„Bańgów” i „Michałkowice”
Wtorki – 18.30-20.00 

- boisko wielofunkcyjne  
przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie
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Rok darmowych treningów
Ostatnie zajęcia w salach gimnastycznych – „Michałkowice”



Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze 
i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!
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Rusza Zielony Konkurs 2014
Tak, to już ten czas. Niniejszym 

ogłaszamy rozpoczęcie kolejnej 
edycji Zielonego Konkursu. Ukwie-
cone balkony i obejścia domów mi-
le widziane! 

Zima była jakaś taka nieswoja, nija-
ka. Skrzętnie wykorzystała to wiosna, 
przekradając się w tym roku wcze-
śniej niż przewidywano. Dookoła zie-
lono jak trzeba – przyroda obudziła 
się, odżyła. 

Teraz czekamy na ruch ze strony 
mieszkańców. By nasze osiedla mogły 
być jeszcze piękniejsze sprawmy, że-
by balkony i przydomowe ogródki były 

ozdobione kwiatami, krzewami, sło-
wem – pomysłem.

Tak jak co roku, będziemy przecze-
sywali osiedla w poszukiwaniu wyróż-
niających się balkonów i obejść bu-
dynków. Jesteśmy pewni, że miesz-
kańcy nie zawiodą! Dla własnej satys-
fakcji i lepszego samopoczucia oraz...
przyjemności innych.

„Pankracy, Serwacy, Bonifacy – źli 
na ogrody chłopacy” – głosi popularne 
przysłowie. Oby tylko majowe „zimne 
ogrodniki”, „zimna „Zośka” nie nabro-
iły za bardzo. Najlepiej żeby wcale ich 
nie było! Życzenie. rg

 Czekamy na takie obrazki 
– przydomowy ogródek  

przy ul. Kościelnej 34 (2013)


