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P o c z y t a j m y :
Czas najwyższy – str. 5  Psie podatki – str. 8 Szukam domu – str. 11

„Podoba mi się tu” – str 18       Półkolonie i RENOMA – str. 32
11 czerwca - Festyn na Bańgowie  – str. 6

Powitanie Lata
na Rynku Bytkowskim

18 czerwca 2005 r.
sobota od 1400 do 2100

Blok programowy
przygotowany przez placówki oświatowe, 

kulturalne i sportowe dzielnicy Bytków, a w nim:
- 1400 - krótkie powitanie,
- zespół teatralny „Słoneczka” kl. IIb SP 1,
- pokaz mody młodzieżowej,
- prezentacja uczniów Zespołu Szkół 
Sportowych,

- pokaz karate – Siemianowicki Klub 
Kyokushin,

- występ uczniów ze Społecznego Ogniska
Muzycznego,

- pokaz akrobacji,
- popis uczniów z Gimnazjum nr 3,
- występ zespołu Klubu Seniora.

Biesiada Śląska
od 1700 do 2100:

- Duo Fenix/Dwa Fyniki,
- Śląskie Karlusy,
- B.A.R.

ul. Wyzwolenia 6 – drżyjcie sprawcy
(...)Dziś rano dostarczono gazetę siemianowicką pod moje drzwi. Tam przeczytałem o moim bloku, 

w którym mieszkam. Zostały powbijane elektrody i zdemolowana skrzynka TVP. Nikt z lokatorów nie chciał po-
dać danych tych osób, które to zrobiły. Ja je znam i wiem, które to osoby i z miłą chęcią mogę podać dane tych 

osób.(...) Wszystkie te osoby, i nie tylko one, wyrządziły krzywdę. Z góry dziękuję za przeczytanie mojego tekstu. 
Lecz proszę nie podawać moich danych personalnych ze względu na moje bezpieczeństwo. …@…pl.(…)

(...) E-mail – bez podania adresu poczty, z którego go otrzymaliśmy – wraz z nazwiskami, adre-
sami i wiekiem przypuszczalnych sprawców przekazaliśmy do Komendy Miejskiej Policji w Sie-

mianowicach Śl. w celu zweryfikowania nadesłanej informacji.
O dalszym biegu dochodzenia i jego wynikach będziemy informować – czytaj str. 17
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To już ostatnie dni, by podjąć decyzję 
o sposobie ukwiecenia balkonu. Dobrze 
jest wcześniej rozrysować plan zago-
spodarowania przestrzeni. Dzięki umie-
jętnemu operowaniu barwami kwiatów 
i rozmieszczeniu roślin, nawet najmniej-
szy balkon zyska wrażenie przestrzenne-
go ogródka. Prawdą jest też, że już kilka 
skrzynek z kwitnącymi roślinami, uczepio-
nych krawędzi balustrady sprawi, że bal-
kon lub zwykłe okno zyskają na urodzie.

Większość balkonowych roślin nie 
jest zbyt wymagająca. Bardzo wiele 
z nich lubi słoneczne stanowiska i ob-
fite podlewanie. Przeważnie są jednak 
mało odporne na silne wiatry i ulewne 
deszcze, ale najważniejsze, że więk-
szość z nich kwitnie do pierwszych 
przymrozków.

Z roślin można ułożyć kolorowe kom-
pozycje. Sadząc w skrzynkach kwiaty, 
pamiętajmy o doborze kolorystycznym, 

bo barwy wpływają znacząco na nasze 
samopoczucie. Jeżeli nasz dzień po-
wszedni jest pełen wyczerpujących obo-
wiązków, to dobrze odpoczniemy, gdy 
pijąc wieczorną herbatę, popatrzymy na 

szafirowe płatki – igiełki żeniszka. Dla 
wielu osób nie ma też nic przyjemniej-
szego w letni pogodny wieczór, niż od-
poczynek wśród pachnących kwiatów. 
Wśród roślin, które możemy posadzić 
na balkonie dobrze jest umieścić takie, 
które charakteryzują się intensywnym 
czy nawet upojnym zapachem. Do tych 
kwiatów należy m.in. wanilia.

Już kilka tygodni trwa tegoroczna 
edycja Zielonego Konkursu. Wzorem 
lat poprzed nich zapraszamy wszyst-
kich Czytelników do współredagowa-
nia rubryki. Czekamy na Państwa 
zgłoszenia do Konkursu i propozy-
cje pokazania w „MS” najładniej-
szych balkonów i ogródków przy-
domowych. Przysyłajcie na nasz 
adres Wasze opinie dotyczące pie-
lęgnowania roślin ozdobnych, któ-
re na pewno warto przedstawić 
wszystkim Czytelnikom. mig pes

S p o s ó b  n a  n a d c h o d z ą c e  l a t o

To się może podobać  
– balkon ul. Marii Dąbrowskiej 1.

Jeżeli balkon nie rozkwita jeszcze bukietami kwiatów i nie cieszy oczu ziele-
nią liści, nic straconego. Na stoiskach ogrodniczych znajdziemy wiele do-

rodnych, kwitnących sadzonek – w sam raz, by upiększyć dom od zewnątrz.
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Sprawozdanie finansowe SSM za 2004 rok

Opinia niezależnego biegłego rewidenta
W poprzednim wydaniu „MS”, w relacji z obrad Rady Nadzorczej Siemiano-

wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, informowaliśmy, że jednym z głównych punk-
tów posiedzenia RN SSM przeprowadzonego 26 kwietnia br. było przedstawienie 
opinii niezależnego biegłego rewidenta, który zgodnie z prawem, co roku musi 
dla władz Spółdzielni dokonać weryfikacji opracowanego sprawozdania finan-
sowego i dokumentacji towarzyszącej. To stanowisko jest podstawą dla oceny 
funkcjonowania i kondycji organizmu gospodarczego, jakim jest Spółdzielnia.

Zadaniem biegłego rewidenta jest zbadanie i wyrażenie opinii o:
- rzetelności, prawidłowości i jasności sprawozdania finansowego oraz prawi-

dłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę sporządzenia bilansu.
Jak wtedy informowaliśmy, biegła rewident p. Mirosława Hora bardzo pozy-

tywnie oceniła działalność SSM w ubiegłym roku – szerzej czytaj „MS” 5/2005 
str. 3 – mówiąc:

Pozwolę sobie na dygresję. Te bezduszne cyfry i lakoniczne słowa przekłada-
ją się na bardzo pozytywny obraz Spółdzielni, gdyż znam osobiście kilkanaście 
spółdzielni mieszkaniowych i mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że wy-
konujecie wiele robót pochłaniających znaczne środki. Wasz wysiłek finansowy 
widać na zewnątrz gołym okiem, bo wystarczy popatrzyć na osiedla, które są 
z dnia na dzień ładniejsze. Za te działania należy się Wam ogromne uznanie, bo 
wielu może Wam pozazdrościć.

Na stronie 4 prezentujemy pełny tekst opinii biegłego rewidenta. 
Zapraszamy do lektury. pes
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Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Siemianowicach Śląskich

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

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

w SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE 20

za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004
Przeprowadziłam badanie załączonego sprawozdania finansowego Siemianowickiej  

     Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, na które składa się:

• bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą:

324 078 627,58 zł;
• rachunek   zysków  i   strat   za  okres  od   1.01.2004 r.   do  31.12.2004 r.   wykazujący bezwynikową 

działalność na gospodarce zasobami mieszkaniowymi
• zestawienie zmian w kapitale     własnym za okres od   1.01.2004 r.  do 31.12.2004 r wykazujące 

zwiększenie kapitału własnego o kwotę:
5 873 299,92 zł;

• rachunek przepływów  pieniężnych za okres  od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący zmniejsze-
nie stanu środków pieniężnych o kwotę:

357 147,90 zł.
• informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe in-
formacje i objaśnienia.

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności jednostki odpo-
wiada kierownik jednostki.

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

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

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

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

liczbowe i objaśnienia słowne:
• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i 
finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2004 r., jak też jej wyniku finansowego za 
rok obrotowy od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r,
• sporządzone  zostało,   we  wszystkich istotnych  aspektach,  zgodnie  z  określonymi  w 
powołanej   wyżej   ustawie   zasadami   (polityką)   rachunkowości   oraz   na   podstawie 
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
•jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa, 
postanowieniami statutu Spółdzielni i ustawą Prawo Spółdzielcze.
Sprawozdanie z działalności jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a za-

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

                    

Podmiot uprawniony do badania
Sprawozdań finansowych nr 1454

Katowice, 31.03.2005 r.
P r z e d s i ę b i o r s t w o  U s ł u g o w e  P A G E  S p .  z  o .  o .  4 0 - 5 3 5  K a t o w i c e  u l .  Z i m o r o d k ó w  1 3
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ciąg dalszy na str. 6

Czas  na jwyższy  myś leć  o  wspó lnym dobru
Rozmawiamy z Andrzejem Kłosem, przewodniczącym

Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
MOJA SPÓŁDZIELNIA: PANIE PRZEWODNI-

CZĄCY, ZBLIŻAJĄCE SIĘ ZEBRANIE PRZED-
STAWICIELI CZŁONKÓW, POPRZEDZONE ZE-
BRANIAMI GRUP CZŁONKOWSKICH, TO OKRES 
PODSUMOWANIA PRACY SPÓŁDZIELNI ZA MI-
NIONY ROK. JAK PAN OCENIA WYNIKI OSIĄ-
GNIĘTE W TYM CZASIE PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ?

Andrzej Kłos: - Uważam, że kondy-
cja finansowa Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej jest dobra. Mó-
wią o tym ostatnie wyniki Spółdzielni, 
potwierdza to również biegły rewident, 
która badała bilans SSM za 2004 rok. 
Podobną opinię wydała też Komisja 
Rewizyjna Rady Nadzorczej badająca 
różne aspekty działalności Spółdzielni 
w kontekście zakresu kompetencji, ja-
kie posiada nasze gremium.

- TO BARDZO WAŻNE OPINIE WYNIKA-
JĄCE Z ANALIZ UPRAWNIONYCH DO TE-
GO PODMIOTÓW. CZY JEDNAK MA TO 
PRZEŁOŻENIE NA ZMIANY ZACHODZĄCE NA 
OSIEDLACH SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIEL-
NI MIESZKANIOWEJ, BO PRZECIEŻ PRZEDE 
WSZYSTKIM TO ONE SĄ NAJBARDZIEJ OD-
CZUWALNE DLA JEJ MIESZKANCÓW?

- Każdy może dostrzec ogrom zmian 
zachodzących na naszych osiedlach. 
Widać realizację dociepleń budynków, 
wyróżniających się jasnymi i piękny-
mi elewacjami. Podczas wykonywania 
tych robót wiele bloków zyskuje no-
we wykończenia balkonów. Dachy re-
montowane są w technologii pap ter-
mozgrzewalnych z gwarancją na 10 
lat. Corocznie kapitalnemu remontowi 
poddawanych jest 7 - 10 wind. W tym 
miejscu trzeba przyznać, że powinni-
śmy montować więcej nowych dźwi-
gów osobowych, ale nie pozwala na to 
brak środków finansowych. Widać też 
na osiedlach nowe chodniki i budowę 
zatok parkingowych. Systematycznie 
wymienia się znaczną ilość drzwi wej-
ściowych na lekkie, estetyczne z profi-
lem aluminiowym. Oczywiście, prowa-
dzi się wiele innych zadań takich, jak: 
modernizacja placów zabaw i boisk, 
bieżąca konserwacja zasobów miesz-
kaniowych. Ważną pozycją w osiedlo-
wych budżetach jest dofinansowanie 
wymiany okien przez mieszkańców.

- KTÓRE Z TYCH ZADAŃ PRZYCZYNIAJĄ 
SIĘ DO OSIĄGANIA WIĘKSZYCH OSZCZĘD-
NOŚCI, A TYM SAMYM MAJĄ WPŁYW NA 
WIELKOŚĆ STAWEK CZYNSZOWYCH PŁACO-
NYCH PRZEZ SPÓŁDZIELCÓW?

- Jednym z zagadnień z tym związa-
nych jest wprowadzenie nowych elek-

tronicznych podzielników, gdyż rozli-
czanie ciepła ciągle budzi wiele uwag 
i kontrowersji. W ubiegłym roku zabu-
dowano 1100 nowych podzielników 
elektronicznych, a w bieżącym roku 

ilość ta wzrośnie do około 7500 sztuk, 
które będą zainstalowane w 2 tysią-
cach mieszkań. Wszystkie działania 
muszą prowadzić do poprawy komfor-
tu zamieszkiwania oraz do zmian struk-
tury składników czynszowych w kierun-
ku obniżki opłat za media, a zwiększe-
nia tym samym środków finansowych 
na remonty, modernizację i utrzyma-
nie naszych zasobów. W ubiegłym ro-
ku opłaty za media w skali roku spadły 
o 1,4%, w tym liczba mieszkań z opła-
tami za c.o. większymi niż 2,5 zł na m2 
zmniejszyła się z 30% do 16,4%. Innym 
pozytywnym zjawiskiem jest odnoto-
wana obniżka zaległości czynszowych, 
która z 6,9% w 2003 r. spadła do 6,4% 
w 2004 roku w stosunku do planowa-
nych wpływów czynszowych. Chociaż 
jest to jeden z najniższych wskaźników 
w naszym województwie, to kwota ta 
sięga nadal sumy 3,5 mln zł. Podając 
to obrazowo, to tak, jakbyśmy wszy-
scy przez 23 dni mieszkali za darmo. 
Niestety, wśród dłużników mamy blisko 
600 osobową grupę członków posia-
dających ogromne problemy finanso-
we, bowiem ich zaległości przekraczają 
3 miesięczny czynsz.

- NIEDAWNO ZAKOŃCZYŁY SIĘ ZEBRANIA 
GRUP CZŁONKOWSKICH. JAK PAN OCENIA 
ICH TEGOROCZNY PRZEBIEG?

- Oceniając przebieg osiedlowych 
ZGCz, w których łącznie uczestniczy-
ło około 400 spółdzielców, stwierdzić 
muszę, że poza nielicznymi przypad-
kami wypowiedzi w dyskusjach by-

ły rzeczowe, konkretne i nacechowa-
ne na wspólne dobro naszej Spół-
dzielni. Nie brakowało również emo-
cji, ale o skrajnych przypadkach nie 
warto mówić. Obiektywnie rzecz bio-
rąc, każdy spółdzielca dostrzec mo-
że pozytywne zjawiska zachodzą-
ce w SSM. Zbliżające się Zebra-
nie Przedstawicieli Członków, będą-
ce najwyższym jej organem, dokona 
własnej oceny całokształtu działalno-
ści Spółdzielni, pracy Zarządu i Rady 
Nadzorczej.

- W ŚWIETLE TYCH WIELU POZYTYW-
NYCH PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W NA-
SZEJ SPÓŁDZIELNI, JAK PAN ODBIERA KO-
LEJNĄ NOWELIZACJĘ USTAWY O PRAWIE 
SPÓŁDZIELCZYM?

- w przedmiocie permanentnych ten-
dencji do dokonywania zmian w pra-
wie spółdzielczym muszę stwierdzić, 
z przykrością, że różne ugrupowania 
polityczne próbują upiec tutaj własną 
pieczeń. Jak mogliśmy się o tym wie-
lokrotnie przekonać aktywizacja nastę-
puje przed każdym okresem wybor-
czym, gdyż jest to łasy elektorat. Do-
brze go skłócić, wszczepić wiele popu-
lizmu i demagogii, naobiecywać, przy-
wieźć różnych spadochroniarzy na wy-
bory z innych regionów kraju. Później 
o spółdzielcach po prostu się zapomi-
na, a wprowadzając nowe inne usta-
wy, sukcesywnie podnosi koszty utrzy-
mania lub, jak w przypadku np. cen 
ciepła, wyłącza z negocjowania cen.

- A PRZECIEŻ RUCH SPÓŁDZIELCZY MA 
SWOJĄ TRADYCJĘ...

- Z niektórych takich działań można 
wywnioskować, że chodzi chyba o roz-
bicie spółdzielczości. Warto wspomnieć 
– a mało kto o tym wie – że jej prekur-
sorami na ziemiach polskich byli np. ks. 
Stanisław Staszic, który w 1816 roku 
założył Hrubieszowskie Towarzystwo 
Ziemskie, będące swego rodzaju spół-
dzielnią rolniczo-kredytową i ks. Stani-
sław Stojałowski, znany z tworzenia kó-
łek rolniczych w Galicji i czytelni dla lu-
du. Założył też Towarzystwo Ludowe 
Oświaty i Pracy. Z kolei spółdzielczość 
mieszkaniowa powstała w 1854 ro-
ku w Berlinie i rozwinęła się następnie, 
niezależnie od ustrojów, we wszystkich 
zakątkach świata. W Polsce do jednej 
z najstarszych należy założona w 1908 
roku Chorzowska Spółdzielnia Miesz-
kaniowa. Każdą organizację można 
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ciąg dalszy 
ze str. 5
i należy doskonalić, usprawniać, ale nie 
należy niczego burzyć. Nie wolno skłó-
cać społeczności, nie wolno szerzyć 
populistycznych haseł. Nie wolno, żero-
wać na biedzie ludzi, bo niestety w du-
żym stopniu zależy ona od tych, którzy 
sprawują, sprawowali przywódcze ro-
le, zaś w świetle ich dotychczasowych 
dokonań trudno im zaufać. Likwidacja 
górnictwa, hutnictwa to przykłady nam 

najbliższe. Zlikwidowano PGR-y, w za-
mian mamy bezrobocie i nieużytki. Po-
patrzmy na naszych południowych są-
siadów, którzy przez tzw. transforma-
cję ustrojową przeszli z ogromną odpo-
wiedzialnością i troską o własny naród. 
Czas najwyższy, abyśmy wszyscy my-
śleli o dobru wspólnym, do czego wie-
lokrotnie nawoływał papież Jan Paweł 
II, a będzie nam wszystkim stopniowo 

lepiej się żyć, szczególnie tym najbied-
niejszym i bezrobotnym. Troszczmy się 
o naszą Spółdzielnię, aby ciągle miała 
pozytywne wyniki, aby wszystkim loka-
torom mieszkało się coraz lepiej w za-
sobach, w których wspólne dobro po-
winno być otoczone najwyższą pieczą 
wszystkich Członków.

- DZIĘKUJEMY ZA ROZMOWĘ.
mig

Czas  na jwyższy  myś leć  o  wspó lnym dobru

Nic w tym dziwnego, ponie-
waż z roku na rok rośnie 
ranga osiedlowych festynów, 
które pokazują, że jednak 
lubimy wspólną zabawę i inte-
growanie się w ramach lokal-
nej społeczności. Podczas 
tych spotkań mamy okazję 
nie tylko miło spędzić czas, 
ale też lepiej poznać sąsiada 
i nawiązać nowe znajomo-
ści. Chociaż organizacja tych 
imprez pochłania wiele czasu, 
to Rady Osiedlowe, będą-
ce najczęściej ich głównym 
organizatorem, nie szczędzą 
wysiłku na przygotowanie 
atrakcyjnych programów. 

Warto dodać, że coraz więk-
szym powodzeniem cieszą 
się towarzyszące festynom 
imprezy sportowe, w których 
masowo uczestniczą miesz-
kańcy osiedla, szczególnie 
dzieci i młodzież. Rozgrywa-
ne turnieje piłkarskie przycią-
gają drużyny sportowe z in-
nych osiedli. Wygląda na to, 
że chętnie bawimy się nie tyl-
ko przy dobrej rozrywce, ale 
też w atmosferze sportowej 
rywalizacji.

Pierwszy tegoroczny fe-
styn adresowany do naj-
młodszych mieszkańców 
odbył się 7 czerwca na 

osiedlu „Michałkowice”. 
Z okazji przypadającego kil-
ka dni wcześniej Dnia Dziec-
ka Rada Osiedla przygoto-
wała dla najmłodszych sze-

reg atrakcji. Relację z tego 
wydarzenia przedstawimy 
w lipcowym wydaniu „MS”.

W najbliższy weekend, 
tj. w sobotę 11 czerwca, 
w imieniu Rady Osiedla 
„Bańgów” 
zapraszamy do Bańgowa

na festyn,
który w tym roku zapowiada 
się równie atrakcyjnie jak w 
latach poprzednich. Jego 
program obejmuje: wystę-
py znanych gwiazd śląskiej 
estrady (niektórych zoba-
czymy po raz pierwszy na 
„Bańgowie”) i szereg im-
prez towarzyszących. Do 

nich należy m.in. turniej pił-
ki nożnej w dwóch katego-
riach wiekowych: juniorów 
i seniorów – finał zaplano-
wano na 11 czerwca. W tym 
samym dniu, w godzinach 
przedpołudniowych, od-
będzie się tradycyjny bieg 
przełajowy na trasie wyzna-
czonej wzdłuż osiedla. Jest 
on przeznaczony dla dzieci 
i młodzieży i zostanie prze-

prowadzony w dwóch kate-
goriach wiekowych.

Główna część imprezy 
rozpocznie się o 1430 wystę-
pem Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Siemianowice”. Po 
nich na scenie się pojawi się 
teatrzyk „Sami swoi” oraz 
młodzieżowa orkiestra dęta 
z Mochacsa na Węgrzech 
– miasta partnerskiego Sie-
mianowic Śl. W dalszej czę-
ści festynu na estradzie zo-
baczymy: Zespół Dziecię-
cy Miglanc Band, Janusza 
Benasza ze swoim blokiem 
humoru, grupę hip-hopową 
„Impulsywni” oraz zespoły: 

„Natasza”, „Thoma” i na 
zakończenie – „Tatuash”, 
który będzie bawił bańgow-
ską publiczność aż do 2230

Tydzień później
na Rynku w Bytkowie
odbędzie się powitanie 
lata. Zabawę, rozpoczyna 
się o 1400, organizują: Sto-
warzyszenie Przyjaciół Byt-
kowa, Radio Piekary, Sto-
warzyszenie „Nasz Dom”, 
Społeczna Rada Dzielnicy 
Bytków, a współorganizują: 
Szkoła Podstawowa nr 1, Ze-
spół Szkół Sportowych, Gim-
nazjum nr 3, Społeczne Ogni-
sko Muzyczne. Na estradzie 
zobaczymy: blok progra-
mowy przygotowany przez 
placówki oświatowe, kultu-
ralne i sportowe, dzielnicy 
Bytków i Biesiadę Śląską 
organizowaną przez Radio 
Piekary. Uwaga, program na 
str. 1 jest zupełnie „świeży”, 
więc dopuszczalne są drob-
ne korekty. Pewnym jest, że 
bawić się będziemy od 1400 
do 2100.

Na obydwu festynach prze-
widziano mnóstwo konkursów 
i rozlicznych niespodzianek. 
Będą krupnioki, a może i żym-
loki, kiełbasy z grilla lub pieczo-
ne na ognisku, piwo, śpiewy 
i kawały. Tańce we własnym 
zakresie ze swoją lub cudzą 
„frelką”. Ze sobą zabrać nale-
ży: dobry humor i ręce przygo-
towane do oklasków.

Zapraszamy do zabawy.

11 czerwca – „Bańgów”  18 czerwca – Rynek BytkowskiB a w i m y  s i ę . . .

Z NAMI TYLKO ZYSKASZ – OGŁASZAJ SIĘ W „MS”
szczegóły str. 2

Osiedlowe festyny to stałe elementy w kalendarzu 
imprez kulturalnych. Najczęściej są tak udane, że 

wielu mieszkańców jeszcze przez długi czas wspomina 
ich przebieg, a gdy zbliża się następny, z wyprzedze-
niem pytają przedstawicieli samorządów osiedlowych 
i administracji, czy na pewno będzie okazja, by znów 
wspólnie się pobawić.
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VI Forum Gospodarcze VI Forum Gospodarcze VI Forum Gospodarcze

S z t a n d a r  d l a  S t o w a r z y s z e n i a

Sztandar, jednostkowy znak identy-
fikujący daną grupę, na ręce przewod-
niczącego Stowarzyszenia p. Zenona 
Kaczmarzyka przekazał Zbigniew 
Paweł Szandar, przewodniczący Ko-
mitetu Honorowego i prezydent Sie-
mianowic Śląskich. W ceremonii prze-
kazania sztandaru prezydentowi mia-
sta towarzyszyła poseł Barbara Blida 
oraz Stanisław Kowarczyk, prezes 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej.

Tuż po wręczeniu, zgodnie z wielo-
wiekową tradycją, kilkanaście osób 
w drzewce sztandaru wbiło swoje 
gwoździe upamiętniające przekaza-
nie symbolu, pod którym skupieni są 
przedsiębiorcy naszego miasta.

Forum Gospodarcze, jak zwykle, 
miało znamienitą obsadę. Uczestni-
czyli w nim oprócz Barbary Blidy, se-
natorowie: Krystyna Doktorowicz 
i Jerzy Markowski oraz przedstawi-
ciele samorządu wojewódzkiego – Mi-
chał Czarski, marszałek wojewódz-
twa śląskiego i siemianowiczanka Jo-
lanta Kopiec, radna sejmiku woje-
wódzkiego. Na sali był obecny konsul 
honorowy Republiki Włoskiej dr Fede-
rico Landucci.

Podczas forum wiele mówiono 
o transformacji ustrojowej i jej wpływie 
na nasz region, a w tym kontekście 
na Siemianowice Śląskie. Prezydent 
Szandar przypomniał o ogromnym 
bezrobociu będącym m.in. następ-
stwem zmian ustrojowych. Zwracając 
się do przedsiębiorców, powiedział, że 
naganne są praktyki zatrudniania pra-
cowników na czarno i minimalizowa-
nie ich wynagrodzeń. Barbara Blida, 
odnosząc się do tych słów, powie-
działa, że chociaż to przykre to jednak 
często uchwalone prawo wymusza 
na pracodawcach lekceważenie czy 
nawet łamanie praw pracowniczych. 
Jako przykład podała ustawę o zamó-
wieniach publicznych, która z definicji 
preferuje najtańsze oferty. Często za 
takimi ofertami, za niską ceną kryje się 
łamanie praw pracowniczych i ustala-
nie na poziomie minimum ich zarob-
ków – dodała.

Zabierając głos, senator Jerzy Mar-
kowski zwrócił uwagę na rodzącą się 
koniunkturę, której owoce musimy 

umiejętnie spożytkować. Mówiąc w tym 
aspekcie o sytuacji w regionie, dodał: 
Byłem przeciwnikiem niektórych poczy-
nań, a zwłaszcza tempa, w jakim reali-

zowano przemiany, szczególnie w sek-
torze górniczym. Należy jednak obiek-
tywnie przyznać, że nie byłoby aktual-
nej koniunktury, gdyby nie wprowadzo-
no w sposób konsekwentny tych bole-
snych, lecz koniecznych zmian. Jerzy 
Markowski, odnosząc się do słabej re-
prezentacji spraw Śląska w organach 
władzy ustawodawczej i tym samym do 
nikłego artykułowania lokalnych pro-
blemów, dodał: Jesteśmy tu na miej-
scu podzieleni i nie zawsze skłonni do 
kompromisów między parlamentarzy-
stami wywodzącymi się z jednego re-
gionu, ale z różnych opcji. Niezależnie 
od tych kwestii należymy do regionu, w 
którym osoby przybywające z zewnątrz 
i niezwiązane na co dzień bezpośred-
nio ze Śląskiem wygrywają wybory. To 
w innych województwach jest nie do 
pomyślenia.

Podczas forum wręczono statuetki 
„Asów Przedsiębiorczości” i „Siemio-
nów Gospodarczych”, przyznanych 
przez kapitułę, której przewodniczyła 
posłanka Barbara Blida.
„Asy Przedsiębiorczości” otrzymali:

- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał”,
- Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Ali-

cji i Andrzeja Ścigała,
- PM „Kotłomontaż”,
- „Elmech Kazetan” – Artur Kowalczyk,
- Fabryka Elementów Złącznych.

„Siemiony Gospodarcze” wręczono:

- Kwiaciarni – Irena Richter,
- ZBH – Andrzej Muc,
- Piekarni – Henryk Kiecka,
- Zakładowi Mechaniki Pojazdowej 

– Piotr Pol,
- Stacji Paliw – Henryk Pluta
Po raz pierwszy w historii kapitu-

ła postanowiła przyznać Diamenty 

Stowarzyszenia. To najwyższe wy-
różnienie ustanowiono w dwóch 
kategoriach: Diamenty Społeczne 
i Gospodarcze.

„Diamenty Społeczne” otrzymali:
- Zbigniew Paweł Szandar – prezy-

dent Siemianowic Śląskich,
- Stanisław Kowarczyk – prezes Sie-

mianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
„Diament Gospodarczy” przyznano:

- Wojskowym Zakładom Mechanicz-
nym.

Zabierając głos w imieniu laureatów, 
Stanisław Kowarczyk powiedział: Je-
stem zaszczycony otrzymaniem tego 
wyróżnienia i przyjmuję je jako wyraz 
uhonorowania i uznania dla wszyst-
kich Członków Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej.

W trakcie VI Forum Gospodarczego 
podpisano porozumienie, w którym 
miasto Siemianowice Śląskie (repre-
zentowane przez prezydenta Zbignie-
wa Pawła Szandara) oraz Siemiano-
wickie Stowarzyszenie Przedsiębior-
ców (reprezentowane przez przewod-
niczącego Zenona Kaczmarzyka) zo-
bowiązały się współdziałać na rzecz 
odrodzenia Siemianowic Śląskich 
oraz koordynować i uzgadniać swo-
je działania na rzecz rozwoju przed-
siębiorczości. Dokument zawiera 10 
punktów.

Tekst i zdjęcia: Piotr Sowisło

Szóste Forum Gospodarcze, zorganizowane przez Siemianowickie Sto-
warzyszenie Przedsiębiorców, obradowało 16 maja w michałkowickim 

„Zameczku”. Tegoroczne forum miało specyficzną oprawę, gdyż Siemiano-
wickie Stowarzyszenie Przedsiębiorców otrzymało swój sztandar.

Laureaci tegorocznych wyróżnień SSP.
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„No i ruszyła lawina postów o psach, 
co tylko świadczy o tym, że problem 
jest duży i wciąż nie doczekał się roz-
wiązania. A przecież żyjemy w środku 
Europy. Weszliśmy do Unii, gdzie ża-
den pies nie obsikuje nikomu balkonu. 
Czemu więc nie odwzorujemy rozwią-
zań już znalezionych i sprawdzonych? 
Wymyślamy własne, które nikomu – 
ani właścicielom psów, ani sąsiadom 
właścicieli nie wydają się realne i mar-
nujemy czas na gadanie o problemie, 
zamiast go rozwiązać. Niestety, na kul-
turę właścicieli psów, u nas w kraju, li-
czyć nie możemy, bo większości u nas 
demokracja nie kojarzy się z kulturą 
i bliższa jest słowu anarchia, więc trze-
ba wydać jednoznaczne zarządzenia, 
i to nie takie na papierze, a takie, które 
będą egzekwowane przez Straż Miej-
ską. Mnie na przykład bardzo dener-
wuje pozostawianie psów bez kagań-
ca przed sklepami i to w takim miej-
scu, że pies siada czy stoi i co gorsza 
szczeka w drzwiach sklepu. Czy inni 
klienci mają skakać przez niego, czy 
nad nim przefruwać? Moim zdaniem, 
pies, którego właściciel nie trzyma na 
krótkiej smyczy umożliwiającej szybką 
interwencję w razie przejawów agre-
sji u czworonoga, czyli taki, który jest 
spuszczony ze smyczy lub pozosta-
wiony bez nadzoru np. właśnie przed 
sklepem powinien mieć obowiązkowo 
założony kaganiec. l nie rozumiem, 
dlaczego jest tak trudno wyegzekwo-
wać od właścicieli psów takie zacho-
wania. Nie wiem, czy naprawdę nie 
istnieje żaden regulamin, który okre-
ślałby, że psy pozostawione bez opie-
ki i spuszczone ze smyczy na terenie 
osiedla muszą mieć założony kaga-
niec? A nawet, jeżeli nie istnieje, czy 
to nie wydaje się to zupełnie logiczne? 
Jeżeli chodzi o potrzeby fizjologiczne 
psów, to specjalne, wyznaczone do 
tego celu miejsca wydają się dosko-
nałym rozwiązaniem - tylko niestety, 
podejrzewam, że większość właścicie-
li z lenistwa nie będzie ich używać, bo 
tam trzeba będzie dojść i uniemożliwi 
to wypchnięcie psa za drzwi i pocze-
kanie w domu aż wróci po załatwieniu 
swoich potrzeb. A wielu właścicieli tak 
właśnie rozumie wychodzenie z psem 
na spacer. Ten rodzaj zachowań jest 
częsty, choć wydaje się tak skandalicz-
ny!!! To dzięki temu widziałam wielo-
krotnie psy sikające na placach zabaw 
dla dzieci!!!!!! i to będące na space-
rze z właścicielem!!!!!! Dzieci znajdu-
ją kupy w piaskownicy czy na huśtaw-
kach zwanych konikami! Notorycznie 

są obsikiwane mury domów i to nawet 
bezpośrednio pod balkonami innych 
lokatorów mieszkających na parterze. 

Jakoś w przeciwieństwie do pani, któ-
ra pisała ostatnio z adresu „kwiatusze-
k®...” nie zauważyłam, żeby lepiej ro-
sły pod moim balkonem kwiatuszki. Na 
pewno jest znacznie więcej much, za 

które uprzejmie bardzo dziękuję. Wola-
łabym żeby ich tam nie było. Proponuję 
żeby pani, której odchody psie tak do-
brze użyźniają okolicę pod oknem, po-
dała adres – będzie to jedyna lokator-
ka, której przyjemność sprawią właści-
ciele psów wyprowadzający swych pu-
pilów pod jej okna!! Mam nadzieję, że 
mieszka na parterze, bo tym osobom 
z np. 9 piętra to na pewno nie prze-
szkadzają ani zapachy, ani pleniące 
się muchy – ale sądzę, że nie powinni 
wypowiadać się w tej kwestii. Ludzie, 
przecież naprawdę pies nie musi na 
dużym trawniku sikać akurat pod sa-
mym blokiem i to często nie własnym, 
żeby u siebie nie robić „syfu”. Kiedyś, 
gdy zaproponowałam jednemu z wła-
ścicieli psów, żeby odsikiwał swojego 
psa nie bezpośrednio na mój balkon 
(nie przeszkadzało mu nawet to, że 
na nim byłam), powiedział mi, żebym 
nie przesadzała, bo to nie śmierdzi. 
Wszystkim tym, którzy wyznają taką 
teorię, zaproponujmy więc, żeby ich 
pupilki załatwiały fizjologiczne potrze-
by w ich domach, po prostu – bo skoro 

nie śmierdzi, nie jest obrzydliwe (sko-
ro zostawiają kupę na środku chodni-
ka!!) no to co przeszkadza? Pies to nie 
jest zabawka – to obowiązek, i Ci, któ-
rzy nie potrafią mu sprostać, nie powin-
ni go mieć po prostu. A Ci, którzy de-
cydują się na posiadanie psa, powinni 
być odpowiedzialni, i nie powinno być 
żadnej dyskusji o tym, że po swoim 
psie sprzątać trzeba. Ale się rozpisa-
łam. Pozdrawiam wszystkich tych za 
i przeciw. - pandora@...”

Ten długi elektroniczny list jest chy-
ba kwintesencją dotychczasowej ko-
respondencji i wymiany zdań. Wyraź-
nie jednak widać, że coraz bardziej 
dojrzewa w nas przekonanie, iż posia-
danie psa to nie tylko przyjemność, 
ale i obowiązki. Także te przykre, jak 
sprzątanie po nich odchodów.

Jednak pomimo prowadzonej przez 
Siemianowicką Spółdzielnię Miesz-
kaniową i redakcję naszej gazety ak-
cji przypominania właścicielom czwo-
ronogów o podstawowych przepisach 
dotyczących opieki nad nimi, to...

Problem wyprowadzania psów na 
smyczy i w kagańcu, zbierania ich od-
chodów do woreczków dostrzega jed-
nak coraz większa rzesza mieszkań-
ców, którzy swoje opinie na ten temat 
ślą do redakcji „Mojej Spółdzielni”.

Z pewnością nie znajdziemy od razu 
złotego środka na rozwiązanie proble-
mu, ale zapewne dyskusja na forum 
społecznym jest już krokiem w tym kie-
runku. Niektórzy uważają, że należy 
podnieść w mieście podatki od psów 
i w ten sposób dodatkowe środki finan-
sowe przeznaczyć na tę akcję, gdyż 
chodniki i trawniki upstrzone psimi kup-
kami są prawdziwą plagą na osiedlach. 
Inni sądzą, że konieczne jest większe 
i bardziej zdecydowane działanie służb 
odpowiedzialnych za przestrzeganie 
porządku. I jedni i drudzy mają jakąś 
rację. Tymczasem uporządkowanie te-
renów zielonych z psiego kału nie jest 
łatwą sprawą, a czekać też nie może w 
nieskończoność.

P o d a t k i
W naszym mieście podatek rocz-

ny od pierwszego psa wynosi 27 zło-
tych, a 29 zł od następnych. Należało 
go uregulować do końca marca w ka-
sie magistratu lub Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Oprócz 
SSM mieszkańcy zamieszkali na osie-
dlach SM „Michał” oraz w administra-
cji „Troll” mają możliwość wpłacenia 
go przy okazji regulowania czynszu. 
W tym roku z tego rozwiązania sko-
rzystało w SSM zaledwie 95 osób, co 

Psie podatki
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Jak kształtują się koszty utrzyma-
nia zasobów na osiedlach miesz-
kaniowych SSM – to pytanie zadał 
jeden z uczestników ZGCz os. 
„Michałkowice”. Ponieważ odpowie-
dzi nie doczekał się w poprzednim 
wydaniu „MS”, więc przypomniał się 
na redakcyjnym dyżurze – czytaj str. 
14, gdzie wyjaśniamy powód zwłoki. 
Poniżej prezentujemy, w formie tabelki, 
poszczególne składowe naszych wpłat 
w rozbiciu na trzy podstawowe elemen-
ty i wszystkie osiedla.
Na koszty eksploatacji składają się:

- podatek od nieruchomości,
- opłata za wieczyste użytkowanie 

terenu,
- ubezpieczenie majątkowe,

- amortyzacja urządzeń,
- materiały podstawowe i biurowe,
- energia elektryczna i gaz,
- prace porządkowe (dozorcy),
- usługi transportowe,
- usługi dezynfekcyjne,
- usługi kominiarskie,
- usługi telekomunikacyjne,
- koszty odśnieżania,
- koszty przeglądów ppoż. i BHP,
- usługi dozoru mienia,
- koszty utrzymania zieleni,
- usługi bankowe,
- koszty wywozu śmieci,
- uzgodnienia techniczno-geodezyjne,
- inne usługi obce,
- wynagrodzenia pracowników łącznie 

z naliczeniami na ZUS i fundusz socjalny,

- koszty BHP i prania odzieży kon-
serwatorów,

- opłaty skarbowe,
- koszty ogólne administracyjne SSM.
Na ogólny koszt konserwacji zaso-

bów składają się płace wraz z narzuta-
mi konserwatorów osiedlowych, łącz-
nie z kosztem narzędzi i materiałów 
konserwacyjnych.

Różnice między osiedlami w kosz-
tach eksploatacji odnoszonych do 1m2 
powierzchni mieszkalnej miesięcznie 
wynikają głównie z różnic w stawkach 
opłaty za wieczyste użytkowanie oraz 
wysokości podatku od nieruchomości 
oraz stopnia koniecznego stosowania 
ochrony mienia, wielkości powierzchni 
niezabudowanych.

przy szacunkowych wyliczeniach, że 
na naszych osiedla „mieszka” około 
1800 psów, jest liczbą wręcz śmiesz-
ną. Jednocześnie zgodnie z ustawą 
zwolnieni od tego podatku są m.in. 
niewidomi oraz osoby powyżej 65 roku 
życia, a 50% ulgę mają pozostali inwa-
lidzi i emeryci prowadzący samodziel-
ne gospodarstwa domowe. 

- W ubiegłym roku zebrany poda-
tek od psów wyniósł około 12 tysię-
cy złotych. Pieniądze te idą na konto 
utrzymania bezpańskich psów i prze-
chowywanie ich w schronisku. Ponad-
to, z tych środków opłaca się wyłapy-
wanie bezdomnych zwierząt. Jeżeli 
podatki poszłyby w górę, to mogliby-
śmy spotkać się z sytuacją wyrzuca-
nia czworonogów po prostu na ulicę, 
a wtedy za ich utrzymanie również za-
płacą wszyscy podatnicy w mieście – 
twierdzi Alina Olszewska, inspektor 
w Wydziale Gospodarki Komunalnej 
UM w Siemianowicach Śląskich.

Nasze miasto ma podpisaną umowę 
z mieszczącym się w Chorzowie przy 

ul. Opolskiej 36 (tel. 2498-452) Schro-
niskiem dla Zwierząt, gdzie w każdej 
chwili można zgłosić się, jeżeli mamy 
chęć przygarnąć na stałe czworonoż-
nego przyjaciela. Natomiast w przy-
padku, gdy zauważamy bezdomne psy 
na osiedlu, należy powiadomić p. Be-
atę Drzymałę, kierowniczkę Schroni-
ska w Rudzie Śląskiej –– tel. 2480-362 
lub komórkowy 0 501 215 284.

A co na to Straż Miejska?
Wiele wskazuje na to, że na razie nie 

będzie więcej pieniędzy z podatków 
od psów, które można by przeznaczyć 
na sprzątanie po nich. W innym gmi-
nach próbowano wprowadzić obowią-
zek chipowania psów, dzięki czemu 
zwierzęta byłyby poddane rejestracji. 
Jednak koszt wprowadzenia systemu 
wynosi 150 – 200 zł od jednego psa 

i za tę akcję musiałaby zapłacić gmi-
na, czyli wszyscy podatnicy. Funkcjo-
nariuszom Straży Miejskiej pozostaje 
więc intensywniejsze egzekwowanie 
od właścicieli psów wszystkich przepi-
sów dotyczących opieki nad tymi zwie-
rzętami. My w przyszłym wydaniu „MS” 
opublikujemy wywiad z komendantem 
Straży, tak by i ta instytucja wypowie-
działa się o swoich możliwościach 
w egzekwowaniu przyjętej kilka lat 
temu uchwały Rady Miejskiej o psach 
właśnie. Mamy nadzieję, że od komen-
danta Straży dowiemy się, co ta miej-
ska formacja zamierza zrobić z tym 
„czworonożnym fantem”, a właściwie 
tym, co on po sobie pozostawia.

Póki co, przypominamy mieszkań-
com, że w osiedlowych administra-
cjach są do nabycia specjalne worecz-
ki umożliwiające sprzątnięcie odcho-
dów bez brudzenia rąk. Wystarczy tyl-
ko się schylić. No właśnie, tylko się 
schylić.  mig. pes.

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

E k s p l o a t a c j a ,  k o n s e r w a c j a  i  r e m o n t y

Koszty eksploatacji, konserwacji zasobów mieszkaniowych oraz ich remontów i modernizacji
w Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Osiedle Eksploatacja
zł/m2/m-c

Konserwacja zasobów
zł/m2/m-c

Remonty i modernizacje
zł/m2/m-c

Razem
zł/m2/m-c

„CHEMIK” 1,58 0,31 1,54 3,43

„CENTRUM” 1,33 0,32 1,46 3,11

im. J. TUWIMA 1,24 0,31 1,61 3,15

„MICHAŁKOWICE” 1,22 0,28 1,65 3,15

„MŁODYCH” 1,33 0,22 1,63 3,17

„WĘZŁOWIEC” 1,32 0,22 1,63 3,17

„BAŃGÓW” 1,25 0,34 1,71 3,30

Psie podatki
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Doktor Jerzy Becker, specjalista 
chirurg-ortopeda-traumatolog, 

jest przykładem osoby od lat głęboko 
zaangażowanej w działalność zawodo-
wą i społeczną na rzecz naszego mia-
sta. Z Siemianowicami Śląskimi zwią-
zany jest od urodzenia, tutaj kończył 
szkołę podstawową i średnią. Tu, po 
otrzymaniu dyplomu lekarskiego, pod-
jął pracę w szpitalu miejskim. Na po-
czątku lat 90-tych, gdy doszło do prze-
mian politycznych, zaangażował się 
w działalność społeczną na szczeblu 
samorządowym.

W pierwszych, demokratycznych 
wyborach był mężem zaufania Ko-
mitetu Obywatelskiego „Solidarność”, 
a w następnych został radnym z ra-
mienia Siemianowickiego Ruchu Sa-
morządowego. Mandat radnego pełni 
już trzecią kadencję.

Jerzy Becker nie ogranicza swojej ak-
tywności społecznej tylko do pracy na 
polu samorządowym, chętnie odpowia-
da na inne inicjatywy. Gdy na osiedlach 
mieszkaniowych odbywają się turnie-
je piłkarskie, ich organizatorzy zawsze 
mogą liczyć na obsługę medyczną z je-
go strony. Zawsze podkreśla, że po pro-
stu lubi działać społecznie i cieszy go to, 
że może pomagać innym.

Jerzy Becker urodził się w Bytko-
wie przy ul. Józefa Bema i był jednym 
z ostatnich roczników, które przychodzi-
ły na świat w domu rodzinnym. Z wyjąt-
kiem krótkiego okresu, gdy przeprowa-
dził się na prawie rok do żony, do Cho-
rzowa, cały czas mieszka w Siemiano-
wicach Śl. Obecnie wraz z żoną Han-
ną i 23-letnią córką Katarzyną, student-
ką kroatystyki na UŚ, mieszka na os. 
„Węzłowiec”. Bardzo dobrze wspomi-
na okres dzieciństwa i młodości: - Po-
mimo, że nie była to doba kompute-
rów, to miałem świetnie zagospodaro-
wany czas, gdyż działałem w harcer-
stwie i w klubach sportowych. Najpierw 
uczęszczałem do nieistniejącej już SP 
15 w Michałkowicach, potem do LO im. 
Jędrzeja Śniadeckiego. W tym czasie 
zastępcą dyrektora był Edwin Chlebik, 
wielki propagator sportu, więc trenowa-
łem w trzech sekcjach: lekkoatletyki, pił-
ki nożnej i ręcznej – mówi. Nadal chęt-
nie spotyka się z osobami ze swojej by-
łej klasy. W ubiegłym roku na spotka-
nie z okazji 30-lecia matury przyszło 19 
osób. Klasa z ogólniaka spotyka się ze 
sobą regularnie co pięć lat.

Później przyszedł czas wyboru dalszej 

drogi życiowej i studiów. Nasz rozmów-
ca podkreśla, że nigdy nie był prymusem 
w szkole, a jednak gdy podjął decyzję 
o studiach medycznych, dostał się na ten 
kierunek za pierwszym razem. Wcześniej 
wahał się, czy nie wybrać innej uczelni – 
w grę wchodził AWF, Uniwersytet Śląski 
– ale odniesiona wtedy poważna kontuzja 
kolana przyczyniła się do tego, że zainte-
resował się problemami zdrowia i w kon-
sekwencji medycyną. Początek jego pra-

cy zawodowej przypadł na lata osiem-
dziesiąte, tj. na okres, w którym wielu mło-
dych ludzi wyjeżdżało za granicę. Pano-
wało wówczas przekonanie, że tylko Ju-
dymowie zostają w Polsce.

- Mnie nigdy nie ciągnęło, aby wy-
jechać na stałe z Polski. Mam w so-
bie głębokie poczucie patriotyzmu. 
Zarówno w 1973 roku w Warnie, ja-
ko harcerz (gdy Grzegorz Lato strzelił 
dwie bramki Bułgarii), na plażach Gre-
cji, Adriatyku, Morza Północnego jak 
również na Wembley, w Rosundzie 
i w Planicy byłem zawsze dumny z te-
go, że jestem Polakiem. Za granicę to 
można jeździć w turystycznych celach 
– przekonuje nasz rozmówca.

25 lat pracy zawodowej pozwoli-
ło zgromadzić dr. Jerzemu Beckerowi 
ogromne doświadczenie. W tym okresie 
pracował przez 20 lat jako lekarz zakła-
dowy w Kotłomotażu, przez 17 lat w Ka-
towickich Zakładach Wyrobów Metalo-
wych, kilkanaście razy był przewodni-
czącym Komisji Lekarskiej dla Poboro-
wych, jak również lekarzem klubowym 
sekcji zapaśniczej GKS Katowice. Od 
2 lat kieruje poradnią specjalistyczną, 
w skład której wchodzi 12 różnych przy-
chodni. Ze szpitalem miejskim nie roz-
stał się jednak na stałe, gdyż nadal dy-
żuruje w Izbie Przyjęć. Uważa, że każde 
doświadczenie w pracy lekarskiej może 
się przydać w działalności samorządo-
wej i na odwrót.

Jako działacz samorządowy przez 
dwie kadencje był przewodniczącym 
Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, 
w latach 1996-98 był członkiem Ko-
misji Rewizyjnej, a obecnie jest człon-
kiem Komisji Społecznej Rady Miasta.

- Mimo trudnej sytuacji związanej 
z wysokim bezrobociem w mieście wie-
rzę, że Siemianowice Śl. nie staną się 
jedynie typową sypialnią dla mieszkań-
ców. Działania samorządowców idą-
ce w kierunku rozwiązania tego proble-
mu nie zawsze są widoczne, ale też nie 
wszystko zależy od nas. Ogromne na-
dzieje pokładane są w otwarciu nowej 
Walcowni Rur, która zatrudniłaby około 
tysiąca osób. Jednak decyzje zapadają 
na szczeblu rządowym i my możemy je-
dynie udzielać wsparcia tym wszystkim 
osobom, które walczą o ten zakład lub 
wdrażać takie mechanizmy na szcze-
blu samorządowym, które ułatwiłyby ten 
proces – podkreśla Jerzy Becker.

Jego zdaniem, miasto może pochwa-
lić się dużą liczbą placówek kultural-
nych i sportowych, które co miesiąc 
przygotowują bogatą ofertę programo-
wą. Niestety, ta nie zawsze spotyka 
się z zainteresowaniem mieszkańców, 
co wymaga oddziaływań uświadamia-
jących, jak ważne jest uczestnictwo 
w życiu kulturalnym i sportowym.

- Praca zawodowa i społeczna nie mo-
że wypełnić całego życia, trzeba w nim 
również znaleźć czas na odpoczynek 
i relaks – mówi nasz bohater. – Jestem 
towarzyską osobą, chętnie uczestniczę 
w różnego rodzaju spotkaniach, gram 
w skata, brydża. W wolnym czasie wy-
jeżdżam też do leśniczówki w Borach 
Tucholskich i na Podhale. Właśnie tam 
najchętniej odpoczywam z moją rodziną 
i znajomymi. Na łonie natury, bez żad-
nych obowiązków – dodaje.

Dr Becker uważa, że największą na-
szą chorobą, będącą polską specjal-
nością jest malkontenctwo. Obserwuje 
wiele takich sytuacji, w których narze-
kamy dla samego narzekania, krytyku-
jemy dla krytykowania, nie sprawdzając 
wcześniej informacji. Negujemy jakieś 
działania, nie konfrontując swej wiedzy 
z faktami i opiniami specjalistów.

- A przecież wszyscy jesteśmy kowa-
lami własnego losu. Nie można czekać, 
aż życie poda nam rozwiązania na tacy. 
Wydaje mi się, że do tej prawdy przeko-
nanych jest wielu młodych ludzi i to chy-
ba jest receptą na odnalezienie swojego 
miejsca w życiu – twierdzi. mig

Ciekawi ludzie są wśród nas Ciekawi ludzie są wśród nas Ciekawi ludzie są wśród nas

J e s t e ś m y  k o w a l a m i  w ł a s n e g o  l o s u
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W i o s e n n i e  i  k o l o r o w o

Z obawy przed nimi osiedlowe admi-
nistracje zrezygnowały już z sadzenia 
droższych kwiatów np. róż na rzecz tań-
szych i łatwiejszych w utrzymaniu ta-
kich jak bratki czy aksamitki w kolo-
rach żółtym i pomarańczowym. Zapro-
jektowanie klombów nie jest rzeczą ła-
twą, bowiem rośliny ozdobne trzeba do-
bierać w tak, aby tworzyły harmonijną 
kompozycję i by posadzone kwiaty cie-
szyły oczy swymi barwami od wiosny do 
jesieni. Warto to jednak wykonać, gdyż 
zdaniem wielu mieszkańców, patrząc 
na zadbaną zieleń trawników i piękne 
kwiaty bardziej się odprężamy i nabiera-

my energii do życia. Oby tylko nadcho-
dzące lato nie było zbyt suche, gdyż ro-
śliny te, pomimo że są odporne na ka-
pryśne warunki atmosferyczne, potrze-
bują wilgotnej gleby, aby mogły kwitnąć 
i roztaczać miłe dla nosa zapachy.

Niezależnie od uwijania się przy 
osiedlowych skwerach i klombach 
dobiegają końca specjalistyczne prace 
nad nieznacznymi poprawkami przy 
fontannie na Rynku Bytkowskim. Ani 
chybi, a już wkrótce strumienie wody 
poleją się z udrożnionych dysz i rado-
wać będą wszystkich odwiedzających 
ten cieszący się coraz większym zain-
teresowaniem piękny skrawek Bytko-
wa, gdzie mile płynie czas.  mig. pes 

W ostatnich tygodniach setki kwiatów pojawiło się na osiedlowych klom-
bach i skwerach. Ich sadzenie rozpoczęto po 15 maja, czyli tuż po zimnej Zo-
śce, która definitywnie kończy wiosenne chłody. Z pewnością kwiaty te będą 
kolorową ozdobą osiedli aż do późnej jesieni, o ile wcześniej nie staną się łu-
pem złodziei czy obiektem zniszczeń wandali.

Nasadzenia nowych roślin ozdobnych są teraz na porządku dziennym.  
Oby nowych kwiatków nie spotkał los, jaki niedawno zafundowali  

złodzieje roślinkom i fragmentowi ozdobnej palisady  
na skwerze na os. „Węzłowiec” – ul. W. Wróblewskiego 26.

Rynek Bytkowski to miejsce, które 
upodobali sobie zarówno starsi,  

jak i młodsi mieszkańcy.
Niebawem czas spędzany  

na Rynku Bytkowskim umili fontanna.

W połowie kwietnia odbyła się w Sie-
mianowicach Śl. inauguracja Śląskiej 
Edycji XI Ogólnopolskiej Akcji Poszuki-
wania Rodziców Zastępczych dla Dzie-
ci Osamotnionych – „Szukam Domu”. 
Akcja kierowana jest do tych wszystkich 
ludzi, którzy z potrzeby serca zaopieko-

waliby się dziećmi z rodzin niepełnych, 
patologicznych. - Naszym celem jest 
propagowanie idei rodzin zastępczych 
jako alternatywy dla istniejących form 
pomocy instytucjonalnej – powiedziała 
Genowefa Musiał, dyrektor MOPS – 
Chcielibyśmy, aby rodzin zastępczych 
było tak dużo, żeby to kandydaci na za-
stępczych rodziców musieli czekać na 
dzieci, a nie na odwrót.

W Siemianowicach Śl. działają obec-
nie 104 rodziny zastępcze, w których 
wychowuje się 126 dzieci. W 89 przy-
padkach rodzice zastępczy są spokrew-
nieni bądź spowinowaceni z dziećmi, 
w 15 nie zachodzi żaden stopień po-
krewieństwa ani powinowactwa. Istnie-
je też rodzinny dom dziecka... potrzeby 
są jednak znacznie większe.

Podczas spotkania wiele mówiono 
o problemach, z jakimi muszą uporać 
się ci, którzy decydują się na zapew-
nienie rodzicielskiej opieki dzieciom 
często już w znacznym stopniu zde-
moralizowanym. Ten trud się jednak 
opłaca, bo z biegiem czasu dzieciaki 
zaczynają się w miarę normalnie roz-
wijać, co daje dużo satysfakcji.

Zbigniew P. Szandar, prezydent 
miasta, zwracając się do obecnych 
na sali i dyrektora MOPS, zadekla-
rował: Naturalna rodzina jest najwła-
ściwszym miejscem, w którym winny 
się wychowywać dzieci. Niestety, bywa 
tak, że rodzice biologiczni nie potrafią 
sprostać temu zadaniu. Wówczas sto-
imy przed koniecznością znalezienia 
tym dzieciom domu. Jeśli pani dyrek-
tor będzie dysponować takimi ludź-
mi, to prezydent miasta będzie dys-
ponować dla nich odpowiednimi 
mieszkaniami.

Organizatorami konferencji były: 
Urząd Miasta Siemianowice Śl., Chrze-
ścijańskie Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom „Misja Nadziei” oraz Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sie-
mianowicach Śl.

Szczegółowe informacje o warun-
kach ubiegania się o status rodziny 
zastępczej uzyskać można w MOPS 
ul. Szkolna 17, 41-100 Siemianowice 
Śląskie, tel. centrala: (032) 228-13-91 
sekretariat: (032) 228-21-77

„Szukam Domu”



12 MOJA SPÓŁDZIELNIA 6/2005

Co roku jednak dociepla się kilka-
naście obiektów na wszystkich obję-
tych programem termomodernizacji 
osiedlach mieszkaniowych. Najwięcej 
robót wykonuje się w okresie wiosen-
no-letnim, gdyż najlepiej prace te pro-
wadzić przy ładnej pogodzie.

Wszystkie administracje wykorzystują 
w tym celu sprzyjające warunki atmosfe-
ryczne. Administracja osiedla „Michałko-
wice” tegoroczne roboty rozpoczęła do 
dokończenia prac dociepleniowych przy 
ul. Obrońców Warszawy 1 i 9, gdzie w 
ubiegłym roku nową elewację położono 
na zachodnich i północnych ścianach. 
Po ich zakończeniu firma dociepleniowa 
przeniesie się na ul. Obrońców Warsza-
wy 2. W ten sposób wszystkie spółdziel-
cze bloki na tzw. osiedlu „Robotniczym”, 
z wyjątkiem budynku przy ul. Emilii Pla-

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

R u s z y ł y  d o c i e p l e n i a  i …
Redukcja kosztów ogrzewania, renowacja zniszczonej elewacji, przedłużenie jej żywotności i zwiększenie odpor-

ności na czynniki atmosferyczne to tylko niektóre korzyści wynikające z docieplania ścian naszych domów. 
Realizację tego zadania na wszystkich budynkach, ze względu na ogromne koszty, SSM rozłożyła na kilka lat.

ter 21, będą już docieplone i zyskają 
nową, kolorową elewację.

Ważne roboty kontynuowane są 
również przy ul. Władysława Sikor-
skiego 4, gdzie trwa modernizacja 
południowej ściany tego domu. Pra-
ce te spowodują, że nie tylko poprawi 
się estetyka i jego wygląd zewnętrz-
ny, ale przede wszystkim zabezpie-
czą mieszkających tam lokatorów, po-
nieważ blok ten jest obłożony płytami 
acekolowymi. Prowadzenie tych robót 
jest czasochłonne i podzielone na kilka 
etapów – poprawia się zamocowanie 
płyt do ścian, a okładziny uszkodzone 
mechanicznie demontuje i wywozi na 
specjalnie wyznaczone do tego skła-
dowisko odpadów. Ostatnim etapem 
jest malowanie elewacji w kolorze ja-
sno i ciemnozielonym, farbami zawie-
rającymi w sobie środek grzybobójczy 

Każdy komin, a jest ich łącznie 60, został poddany remontowi.

Nie tylko zysk energetyczny jest 
w tym przypadku ważny  
– ul. W. Sikorskiego 4.

Na „Chemiku” docieplany jest 
kolejny dom przy ul. A Zgrzebnioka.

Efekt upływu czasu i warunków 
atmosferycznych.

By można było kotwić i montować urządzenia, najpierw  
należało zniwelować teren – os. „Młodych”.
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i wiążącymi nadwątloną przez czas strukturę powierzch-
ni płyt. Stosowane środki powodują, że przez kolejne dzie-
sięciolecia okładziny acekolowe będą spełniały swoje zada-
nie, nie stwarzając zagrożenia związanego z ewentualnym 
uwalnianiem się mikrowłókienek azbestu, o ile ktoś celowo 
nie uszkodzi tych płyt mechanicznie. Dodatkowo przy tych 
pracach dociepla się wnęki balkonowe, co zapewne poprawi 
parametry termiczne budynku.

Prace dociepleniowe prowadzone są również pełną parą 
na innych osiedlach mieszkaniowych. Na os. „Tuwima” przy 
ul. Okrężnej 2, 3, 4 i 5 oraz ul. Hermana Wróbla 4a, a na 
„Chemiku” przy ul. Alfonsa Zgrzebnioka 43. Na początku 
czerwca ruszyły także docieplenia na os. „Centrum”, przy ul. 
Kolejowej 6 i Powstańców 54b.

Niezależnie od prac dociepleniowych, na osiedlach wy-
konywanych jest mnóstwo prac wymagających korzyst-
nych warunków atmosferycznych. Roboty te prowadzo-
ne są zarówno na ziemi, w ziemi, jak i pod niebem.

Na osiedlu „Młodych” na początku maja przystąpiono do re-
alizacji placu zabaw z prawdziwego zdarzenia. Niwelując teren, 
przerzucono dziesiątki ton ziemi, ułożono kilkadziesiąt metrów chodnika z kostki bru-
kowej, a na jednym ze skrzyżowań osiedlowych ścieżek pojawiło się „mini – mini-
rondo” ozdobione ładną rozetą. Obiekt dla najmłodszych mieszkańców, spełniający 
wszelkie rygorystyczne normy, został oddany do użytku 1 czerwca br. i dziatwa już 
korzysta z estetycznych i bezpiecznych urządzeń zabawowych. Teraz istotnym jest, 
by nieco starsi nie zniszczyli nowego i pięknego nabytku osiedla. Obawa ta jest uza-

sadniona, bo już słyszeliśmy, że młodzieńcy w wieku ok. 19 – 20 lat upodobali so-
bie przesiadywanie w wagonikach „ciuchci”. No cóż, Panowie, trzeba się było tak 
wcześnie nie urodzić, bo teraz, gdy wąs się ostro pod nosem sypie, sentymen-
ty za dzieciństwem raczej nie są wskazane – to se ne vrati. Dla Was zamonto-
wany zostanie nowy stół do ping-ponga.

Z kolei na osiedlu „Michałkowice”, a konkretnie na tzw. osiedlu „Robotniczym”, syste-
matycznie remontuje się kominy, których stan po wielu, wielu latach użytkowania – de-
likatnie mówiąc – pozostawiał wiele do życzenia. Obróbki murarskie się sypały, gdzie 
niegdzie czas i atmosfera naruszyły cegły. To zdanie, wraz ze zdjęciem (patrz strona 
12), dedykujemy zamieszkałym przy ul. Wyzwolenia 6, gdzie tak idiotycznie zniszczo-
no elewację, bo pisaliśmy, co może zrobić czas i czynniki atmosferyczne. Łącznie od-
nowionych zostanie 60 kominów m.in. w budynkach przy ulicach: Pocztowej 14, Wa-

lentego Fojkisa 5, Marii Dąbrowskiej 1, 
Leona Kruczkowskiego 6, 8. Na wyre-
montowanych kominach zostaną założo-
ne nowe nasady wentylacyjne. Ponadto, 
na osiedlu wymieniane jest oświetlenie 
od budynków przy ulicy Przyjaźni 36 do 

Przyjaźni 52. W ramach tych robót kła-
dzione są nowe kable – ok. 200 metrów 
– a na dotychczasowych słupach poja-
wią się nowe energooszczędne oprawy 
oświetleniowe. Dodatkowo w tym rejo-
nie – ul. Przyjaźni 22 – wymieniany jest 
chodnik, zaś przy ul. Wyzwolenia 8, 10 
pięć klatek schodowych wyposażonych 
zastanie w nowe drzwi.

„Węzłowiec” przygotowuje się nato-
miast do rozpoczęcia prac przy nowym 
boisku. Inwestycja ta wymaga dziesiąt-
ków uzgodnień i opracowań. Na tym 
osiedlu, jak i na osiedlu „Bańgów”, wy-
konywane są też prace wynikające z te-
gorocznego planu remontów.mig pes

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

200 metrów kabla plus nowe oprawy i... będzie jasno.

Przybywa nowych drzwi i metrów bieżących chodników z kostki brukowej.

POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - TEL. 228-57-78
DYŻURUJE: w dni robocze - od 15.00 do 22.00; w dni wolne - od 8.00 do 22.00

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

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

Rodzicu pilnuj!!!
Na redakcyjny dyżur zgłosił się 

spółdzielca, który będąc na ostat-
nim Zebraniu Grupy Członkowskiej 
osiedla „Michałkowice” zadał pytanie 
w sprawie kosztów utrzymania zaso-
bów mieszkaniowych w poszcze-
gólnych administracjach. Otrzymał 
wówczas odpowiedź, że odpowiednie 
wyjaśnienie ukaże się w najbliższym 
wydaniu „Mojej Spółdzielni”. Niestety, 
w majowym wydaniu „MS” nie została 
zamieszczona żadna informacja na 
ten temat, więc nasz Czytelnik pona-
wia prośbę w tej sprawie. Ponadto, 
spółdzielca zwraca się z apelem do 
rodziców przychodzących ze swoimi 
pociechami na nowy plac zabaw przy 
ul. Przyjaźni, aby baczniej obserwo-
wali poczynania dzieci, które niekie-
dy nieumyślnie niszczą poszczególne 
elementy, a nie spotyka się to z żadną 
reakcją ze strony ich opiekunów.

H. K. (imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Informację o kosz-

tach utrzymania zasobów w po-
szczególnych administracjach na-
szej Spółdzielni w 2004 r. zamiesz-
czamy w osobnym artykule w bieżą-
cym numerze „MS”. Nie mogła ona 
być opublikowana w majowym wy-
daniu gazetki, gdyż w czasie przy-
gotowywania do druku kończono 
badanie bilansu SSM za ubiegły rok.

Zdecydowanie popieramy apel 
o większe zainteresowanie rodziców 
i reagowanie na przejawy niszczenia 
urządzeń zabawowych przez dzieci 
na placu zabaw w „Michałkowicach”.

Brak rozkładu jazdy
Z kolei inna lokatorka – pani Elż-

bieta Pyka – zwróciła się do nas 
o pomoc w sprawie braku na przy-
stankach rozkładów jazdy linii auto-
busowej „Tesco”, która bezpłatnie 
dowozi mieszkańców naszego miasta 
do supermarketu w Bytomiu. Z linii tej 
korzysta wiele, zwłaszcza starszych 
osób i od jakiegoś czasu nie mogą 
oni znaleźć żadnej informacji, w jakich 
godzin odjeżdża autobus do „Tesco”.

Od redakcji: Z informacji uzyska-
nych przez nas w dziale marketin-
gu supermarketu „Tesco” w Byto-
miu wynika, że rozkłady jazdy linii 
są systematycznie zawieszane na 
przystankach autobusowych. Jed-
nakże regularnie dochodzi do zry-

wania tych ulotek, co powoduje wie-
le utrudnień w korzystaniu z bez-
płatnego dowozu do supermarketu 
osobom zainteresowanym. Sytu-
acja ta ma miejsce nie tylko w Sie-
mianowicach Śląskich, ale również 
w ościennych miastach. Kolejną 
akcję zawieszania rozkładów jazdy 
do „Tesco” przeprowadzono na po-

czątku czerwca. Miejmy nadzieję, że 
tym razem nie ulegną one tak szyb-
kiemu zniszczeniu, jak to było do 
tej pory. Ponadto informujemy, że 
aktualny rozkład jazdy jest również 
zamieszczony w internecie na stro-
nie firmy.

Studzienka i instalacje
Mieszkaniec osiedla „Chemik” zwra-

ca uwagę na studzienkę kanalizacyj-
ną znajdującą się w pobliżu przejścia 
w budynku przy ul. Niepodległości 41, 
która przy okazji wykonywania róż-
nych prac remontowych często jest 
otwierana. Ostatnio taka sytuacja 
miała miejsce podczas wykonywa-
nych robót dociepleniowych. Wów-
czas wlot do studzienki nie był w ogó-
le zabezpieczony, co stwarzało zagro-
żenie dla bawiących się w pobliżu 
dzieci i przechodniów korzystających 
z tego przejścia. Ponadto, spółdzielca 
krytycznie odnosi się do prac zwią-
zanych z położeniem instalacji inter-
netowej na klatce schodowej w tym 
budynku. W efekcie doszło do tego, 
że sam musiał wykonywać drobne 
prace murarskie, aby usunąć powsta-
łe usterki. W związku z tym apeluje 
do administracji, aby dokładniej prze-
prowadzała kontrole podczas odbioru 
tego typu robót. 

J. K. (imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Nie widzimy związ-

ku pomiędzy pracami docieplenio-
wymi, a otwartą studzienką, gdyż 
roboty te nie mają nic wspólnego 
z osiedlową siecią kanalizacyjną. 
Prawdopodobnie w czasie tych 
prac ADM niezależnie dokonywała 
czyszczenia studzienek lub usu-
wała jakąś awarię. Nie może jed-
nak dochodzić do takiej sytuacji, 
w której miejsce to pozostaje bez 

zabezpieczenia lub bezpośredniego 
nadzoru. ADM „Chemik” zwrócono 
kategoryczną uwagę na ten fakt.

Każdorazowo przed wykonaniem 
instalacji internetowych administra-
cja przekazuje odpowiedniej firmie 
klatkę schodową do wykonania 
tych robót, a po ich zakończeniu 
następuje jej odbiór. Firmy wyko-
nujące te instalacje zobowiązane 
są do pozostawienia klatek schodo-
wych przynajmniej w takim stanie, 
w jakim je otrzymały. W przypadku 
jakichkolwiek zastrzeżeń, co do 
jakości przeprowadzonych robót, 
prosimy o kontakt z ADM-em, która 
wyegzekwuje zgłoszone przez loka-
torów uwagi.

Czy warto w ogóle
naprawiać???

Witam!
Jest kilka spraw, na które chcę znać 

odpowiedź:
Pierwszą sprawą jest apel mieszkań-

ców z ul. Wróbla 7. Nie życzymy sobie 
więcej, by na parkingach przed blo-
kiem Wróbla 7 rozkładały się karuze-
le. Zawsze, gdy tylko się pojawią, na-
gle znikają anteny samochodowe, po-
jawiają się nowe rysy na lakierze. Przez 
kogo?? Młodzież z okolicznych osiedli, 
która schodzi się i siedzi tam do póź-
na!!! Postawcie karuzele przez blokiem 
administracji, a nie u nas!!! I kto w ogó-
le wydaje zezwolenie na to, by mo-
gli się i rozłożyć?? I proszę mi powie-
dzieć, jaki wystawiliście im rachunek na 
prąd i wodę?? A może mają to za dar-
mo?? Czekam na odpowiedź. 

Druga sprawa: Jaka była przyczy-
na pożaru w klatce 7c?? Może spięcie 
instalacji elektrycznej wywołane złym 
amatorskim podłączeniem prądu z ka-
ruzeli??

Kolejny problem – parkingu naprze-
ciw klatki 7c. Monitowałem już, by 
zmienić pole dla inwalidów na większy 
parking obok, ale jakoś ciężko Wam 
to idzie!!! Prosiłbym o opisanie par-
kingów, dla których mieszkańców jest 
dany parking, tak jak to zrobiliście przy 
Wróbla 8.

Przydałoby się też usunąć niezareje-
strowane na żadnego z mieszkańców 
trabanty z naszego parkingu!! Stoją już 
ponad rok i trawa pod nimi rośnie!!!

Kiedy doczekamy się nowego do-
ciąg dalszy na str. 22
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Kto? Kto? Kto? ul. Wyzwolenia 6 – drżyjcie sprawcy
(...)Dziś rano dostarczono gazetę 

siemianowicką pod moje drzwi. Tam 
przeczytałem o moim bloku, w którym 
mieszkam. Zostały powbijane elektro-
dy i zdemolowana skrzynka TVP. Nikt 
z lokatorów nie chciał podać danych 
tych osób, które to zrobiły. Ja je znam 
i wiem, które to osoby i z miłą chę-
cią mogę podać dane tych osób.(...) 
Wszystkie te osoby, i nie tylko one, wy-
rządziły krzywdę. Z góry dziękuję za 
przeczytanie mojego tekstu. Lecz pro-
szę nie podawać moich danych perso-
nalnych ze względu na moje bezpie-
czeństwo.

Tej treści e-maila otrzymaliśmy po 
publikacji, w numerze 5/2005 „MS”, 
materiału: Kto? Kto? Kto? m.in. o de-
wastacji elewacji budynku przy ul. Wy-
zwolenia 6. Dalej nasz Czytelnik poda-
je nazwiska trzech osób: dwóch w wie-
ku 19 lat i jednego 12-latka zamieszka-
łych w tamtych okolicach.

E-mail – bez podania adresu pocz-
ty, z którego go otrzymaliśmy – wraz 
z nazwiskami, adresami i wiekiem 
przypuszczalnych sprawców prze-
kazaliśmy do Komendy Miejskiej 
Policji w Siemianowicach Śl. w celu 
zweryfikowania nadesłanej informa-
cji. O dalszym biegu dochodzenia i je-
go wynikach będziemy informować.

Zarząd SSM za naszym pośrednic-
twem dziękuje nadawcy e-maila za 
wskazanie tropu w rozwiązaniu tego ka-
rygodnego czynu. Dziękując Czytelniko-
wi „MS” za przerwanie zmowy milcze-
nia, za wykazanie się odwagą, chcemy 
podkreślić – mówił nam Zbigniew Lek-
ston, wiceprezes SSM – że tylko w ta-
ki sposób możemy uporać się z plagą 
dewastacji, z dopustem bezsensow-
nych zniszczeń wspólnej własności. 
Oby takich osób, jak ten Czytelnik, by-
ło znacznie więcej. Oby z tą chwilą nad-
szedł czas jednoznacznego przeciwsta-
wiania się wszelkim zachowaniom na-
ruszającym zasady współżycia w zbio-
rowościach ludzkich. Dziękujemy.

Jednocześnie powiedziano nam, 
że z chwilą potwierdzenia się praw-
dziwości e-maila, co ustalą dzia-
łania policji, SSM wykona remont 
obydwu zniszczonych elewacji 
ścian szczytowych, a kosztami ob-
ciąży obwinionych.

My ze swej strony możemy poddać pod 
rozwagę wszystkim uczestnikom tej pseu-
dozabawy, a więc poszukiwanym spraw-
com tego czynu, by zastanowili się i nie 
czekając na wyniki pracy policji, przyznali 
się dobrowolnie. Zawsze jest to jakaś oko-
liczność łagodząca sankcje. pes

Lepiej się przyznać.



„ P o d o b a  m i  s i ę  t u ”

Uroczystą inaugurację nowego 
placu zabaw na osiedlu „Mło-

dych” zaplanowano na 31 maja. Po-
goda do tego dnia wyśmienita zbie-
siła się jednak, lało jak z cebra, więc 
pierwsze harce na pachnących świe-
żością urządzeniach zabawowych 
przesunięto na Dzień Dziecka.

Nie wiadomo czy ta zwłoka, czy też 
generalnie przejęcie się najmłodszych 
mieszkańców widokiem nowych atrak-
cji, spowodowały, że dzieciaki na-
wet nie myślały, by sięgać do koszy-
ka pełnego słodyczy, tylko po wpro-
wadzeniu na plac natychmiast pędzi-
ły do swoich ulubionych i wypatrzo-
nych wcześniej urządzeń, by naresz-
cie poskakać, powspinać się, połazić 
po pochylniach, usiąść w przykrytych 
wagonikach czy w ciuchci. Na nic zda-
wały się prośby o poczęstunek. Wy-
pieki na twarzy, rozbiegane oczy reje-
strujące każdy szczegół nowych urzą-
dzeń i kurczowo trzymane w ręku ko-
lorowe baloniki wyjaśniały, że teraz 

nie słodkości są w głowie i nie czas na 
nie. Dzieci były tak zaaferowane uro-
czystością, że podczas przeprowa-
dzenia krótkich rozmów, odpowiadały 
właściwie monosylabami i zapominały 
o swych nazwiskach. Nie ma się jed-
nak im co dziwić, bo nowy obiekt na 
osiedlu „Młodych” może się podobać 
nie tylko dzieciom.

Otwierając plac zabaw, Stanisław 
Kowarczyk, prezes SSM powiedział, 
że jest to już piąty taki obiekt, jaki 
Spółdzielnia na przestrzeni ostatnich 
lat przekazuje do użytku na kolejnym 
osiedlu. Prezes podkreślił, że jego bu-
dowa to efekt jednego z wniosków, ja-
ki zgłoszono w ubiegłym roku na Ze-
braniu Grupy Członkowskiej i zaan-
gażowania Rady Osiedla i administra-
cji. Zwracając się do dzieci, stwierdził: 

To Wasi rodzice byli inicjatorami tych 
urządzeń. Życzę Wam drogie dzieci, 
by plac zabaw służył Wam jak najdłu-
żej i byście zawsze mile spędzały na 
nim czas.

Uroczystego przecięcia szarfy i tym sa-
mym oficjalnego przekazania placu za-
baw we władanie dzieci dokonali: Stani-
sław Kowarczyk, Marian Odczyk, prze-
wodniczący Rady Osiedla (foto 1) i Zbi-
gniew Lekston, wiceprezes SSM.

Później dziatwa z Przedszkola nr 2 
i dzieciaki z okolicznych domów roz-
biegły się po placu i w przyspieszonym 
tempie obskakiwały wszystkie elemen-
ty zabawowe. A jest ich tam sporo, bo 
do dyspozycji najmłodszych są: 

- huśtawki, koniki, dwie piaskownice, 
trap łukowy, lokomotywa z dwoma wa-

gonikami, mostek łukowy, wieże, dra-
binki do wspinania, zjeżdżalnie, po-
chylnia, równoważnie, sześciokąt wie-
lofunkcyjny z przeplotnią, słowem, kil-
kanaście urządzeń, na których dzia-
twa może wyżyć się do woli, a przy 
okazji doskonalić swoją kondycję fi-
zyczną, gdyż mimowolnie ćwiczy każ-
de właściwie partie mięśni.

Całość pomalowana w bardzo ży-
wych kolorach i wykonana z odpowia-
dających najwyższym wymaganiom 
materiałów zarówno drewnianych, jak 
i metalowych. Wszelkie łączenia skrę-
cane są pochowane w specjalnych 
gniazdach – uniemożliwia to przypad-
kowe skaleczenie – a każde urządze-
nie jest solidnie zakotwione w ziemi. 
Rzecz jasna, nie zapomniano o ław-
kach dla dziadków i rodziców i ko-
szach na śmieci.

Teren placu wysypany jest drobnymi 
kamykami uniemożliwiającymi zarów-
no szybsze bieganie, jak i doznanie – 
odpukać – kontuzji podczas wywróce-













nia się. Całość jest ogrodzona i moni-
torowana.

Równolegle z pracami na placu za-
baw, porządkowano jego otoczenie 
i w tej części osiedla przybyło chodnicz-
ków z kostki brukowej. Teraz czekać tyl-
ko należy, by zieleń wokół placu wzeszła 
i za jakiś czas będzie wyglądało tak, jak-
by plac stał tam od kilku dobrych lat.

Wodzirejem imprezy był Zbigniew 
Krupski, szef DK „Chemik”, który gorąco 
zachęcał dzieci do wspólnej zabawy i włą-
czenia się w konkursy i śpiewy w rytm pio-
senek Majki Jeżowskiej. Te jednak za-
aferowane czekającymi je innymi atrak-
cjami tylko na parę chwil poddawały się 
sugestiom prowadzącego. One po prostu 
chciały się już bawić i nic nie było ważniej-
sze – patrz zdjęcia 2, 3, 4, 5, 6.

Dzieciaki pytane przez nas o swoją 
opinię mówiły prawie w biegu:

Ola – Jest tu bardzo fajnie.

Andrzejek – Podoba mi się wszyst-
ko i będę tu często przychodził.

Marcin – Nie wiem co ładniejsze, bo 
wszystko jest ładne.

Karolina – Fajnie się siedzi w ciuchci.
Wyraźnie speszona, mimo że bę-

dąca pod opieką mamy, Martynka 
Deszcz powiedziała nam cichutkim 
głosikiem: Podoba mi się tu.

Co tam słowa. Należało tam być 
i przyglądać się, z jakim ogromnym za-
dowoleniem i samozaparciem najmłodsi 
mieszkańcy „Młodych” korzystali z urzą-
dzeń. Całość była bacznie obserwowa-
na przez mieszkańców okolicznych do-
mów. Jedni patrzyli zza firanek a inni 
z balkonów czy z otwartych okien.

7 czerwca na osiedlu „Michałko-
wice” z okazji Dnia Dziecka Rada 
Osiedla przygotowała szereg atrakcji. 
Relację z tego wydarzenia przedstawi-
my w lipcowym wydaniu „MS”.

Tekst i zdjęcia: Piotr Sowisło

Podarowali dzieciom uśmiech
Chłodna i wietrzna pogoda nie przeszkodziła dzieciom zebrać się  

 1. czerwca w Domu Kultury „Chemik” na imprezach z okazji ich świę-
ta. Organizatorami zabawy z okazji Dnia Dziecka był DK „Chemik”, Miejski 
Zarząd Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej oraz Stowarzyszenie 
Mieszkańców Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych i sympatyków 
Siemianowic Śl. „Nasz Dom”.

Impreza odbywała się w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin, w którym 
uczestniczyło łącznie ponad 650 osób. Dla najmłodszych uczestników był to 
wielki dzień radości, gdyż mogli robić to, co lubią najbardziej, czyli brać udział 
w zabawach, konkursach i turniejach.

Podstawowym założeniem tego okolicznościowego, odświętnego spotkania 
było przede wszystkim wywołanie uśmiechu na twarzach dzieci, który jest zara-

zem najwspanialszym podziękowaniem dla działaczy społecznych czuwających 
przez kilka godzin nad prawidłowym przebiegiem zabawy. Jednak na uśmiechu 
najmłodszych i najlepszych się nie skończyło, gdyż zwycięzcy różnych turniejów 
otrzymywali pamiątkowe puchary i dyplomy. Będą one na pewno długo przypomi-
nały o emocjach i sportowej rywalizacji, jaka towarzyszyła podczas rozgrywania 
poszczególnych zawodów. Pozostali uczestnicy musieli zadowolić się łakociami, 
które choć częściowo osładzały gorycz przegranej.

Spore zainteresowanie wzbudził plenerowy turniej tenisa stołowego rozegrany 
na dwóch stołach przed budynkiem DK „Chemik”. Nad całością czuwali sędzio-
wie – działacze MTKKF – i w kwestiach spornych pomiędzy młodymi zawodnika-
mi podejmowali arbitralne decyzje. Zwycięzcą turnieju został Mateusz Gąsecki 
z klasy IIId, Gimnazjum nr 4, który powiedział nam:

 - Chętnie gram w ping-ponga, więc bardzo cieszę się z tego zwycięstwa. 
Uczestniczyłem już w kilku turniejach, ale jeszcze nigdy nie zwyciężyłem.

Drugie miejsce w zawodach zajął brat Mateusza – Damian Gąsecki.
Inną atrakcją dnia był zorganizowany przez siemianowicki LOK, na strzelnicy 

zaimprowizowanej nieopodal DK „Chemik”, turniej strzelania z broni pneumatycz-
nej. O sporą niespodziankę postarała się w nim 11-letnia Manuela Musielska. 
W rozegranych zawodach Manuela wystrzelała najwięcej – bo aż 35 punktów 
– i zwyciężyła w klasyfikacji indywidualnej. Dodać należy, że zwyciężczyni nigdy 
wcześniej nie uczestniczyła w strzeleckim turnieju, więc tym bardziej należą się 
jej słowa uznania i gratulacje.

- Na tę imprezę przyszłam z moim dziadkiem i okazało się, że mam dość celne 
oko, a strzelanie przypadło mi do gustu. Chyba będę częściej przychodziła na ta-
kie turnieje – powiedziała Manuela.

Kolejne miejsca zajęli: Adrian Drabek – 25 pkt. i Paweł Tomalik – 20 pkt.
Ponadto, młodzież i starsze dzieci uczestniczyły w pokazowych rozgrywkach 

skata, gdzie przy okazji uczono je podstawowych zasad tej gry, i miały okazję zo-
baczyć pokazy gołębi pocztowych. Pozostałe zorganizowane imprezy w tym dniu 
to: zajęcia sportowo – rekreacyjne na sali gimnastycznej w SP 1 oraz ćwiczenia 
gimnastyczne TAI CHI w DK „Chemik”. mig

Nieoczekiwanie w strzelaniu  
zwyciężyła debiutantka.

Za jakiś czas się pochwalimy: 
Byliśmy najlepsi w ping-pongu.
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Podczas tych prezentacji na samym 
występie aktorów się nie kończy, póź-
niej jest czas na dyskusję z młodzieżą. 
Jej uczestnicy mogą już w ten sposób 
zgłębić problematykę uzależnienia 
od narkomanii, alkoholu, przemocy 

fizycznej w rodzinie oraz dowiedzieć 
się, jak można pomagać osobom za-
grożonym tymi problemami. 

O ile mogłoby się wydawać, że 
wspomniana problematyka nie doty-
czy wszystkich uczniów, o tyle zapro-
ponowany nowy program profilaktycz-
ny na pewno trafił do szerszego grona 
odbiorców. Młodzież z klas VI szkoły 
podstawowej i I gimnazjalnej Zespołu 
Szkół Sportowych w Siemianowicach 
spotkała się w DK „Chemik” 23 maja 
br. z tematem uzależnienia od interne-
tu, a więc problemem, z którym w do-
bie komputerów przyjdzie się zmierzyć 
chyba każdemu młodemu człowiekowi.

Głównymi bohaterami spektaklu pt. 
„TV Story” jest dwójka młodych ludzi, 
którzy podporządkowują swoje ży-
cie telewizji i internetowi, rezygnują 
ze spotkań z rówieśnikami i cały swój 
wolny czas spędzają przed kompute-
rem. Z biegiem czasu jeden z nich za-
czyna dostrzegać niebezpieczeństwa 
z tym związane, a drugi jest pod coraz 
większym wrażeniem „dobrodziejstw” 
płynących z internetu. Przełomowym 

zdarzeniem jest spotkanie, podczas 
którego zaglądają na stronę www.faj-
nazabawa.pl, gdzie bez ograniczeń 
można oglądać erotyczne zdjęcia i za-
chłysnąć się tego typu rozrywką. Je-
den z bohaterów postanawia umó-

wić się na randkę, korzystając z czatu 
i próbuje oczarować pięknymi słowa-
mi i wyznaniem miłosnym dziewczy-
nę, której nie widział na oczy. W finale 
okazuje się, że osoba z którą umówił 
się przez internet na randkę, była ...je-
go dziewczyną.

- Fajny spektakl przedstawiony w za-
bawny sposób. Młodzi ludzie bardzo 
często siedzą w internecie i zagląda-

ją na różne strony. Później w szkole 
część z nich wymienia się adresami, 
również tymi erotycznymi – zauważa 
Jagoda Pustuł z gimnazjum w Zespo-
le Szkół Sportowych. – To jest bardzo 
aktualny temat. Może po obejrzeniu te-
go spektaklu, chociaż część osób spa-
suje, szczególnie chłopcy? – dodaje 
Justyna Piegza z tej samej szkoły.

Poruszone tematy w różny sposób 
przyjęli nauczyciele obecni wraz z mło-
dzieżą na tym spektaklu. Ich zdaniem 
prezentowana problematyka, szcze-
gólnie zaglądanie na erotyczne stro-
ny internetowe, powinna być przedsta-
wiana w starszych klasach gimnazjal-
nych i liceum. – Będziemy mieli jesz-
cze okazję porozmawiać na ten temat 
na lekcjach wychowawczych i zoba-
czyć, jak dzieci, zwłaszcza ze szkoły 
podstawowej, odebrały ten problem. 
Na pewno jest to dla wszystkich forma 
ostrzeżenia przed wszystkimi niebez-
pieczeństwami, jakie niesie ze sobą 
internet – powiedziała jedna z nauczy-
cielek z Zespołu Szkół Sportowych.

Na zakończenie spotkania odbyła 
się dyskusja z młodzieżą na temat do-
brych i złych stron korzystania z mediów 

a szczególnie tak zwodniczego interne-
tu. Jej uczestnicy podkreślali, że inter-
net ułatwia nawiązywanie kontaktów, 
ale często są one bardzo powierzchow-
ne. Nie wiadomo też, z kim tak napraw-
dę się rozmawia, wchodząc na różnego 
rodzaju towarzyskie czaty. Przestrzega-
no też przed wykorzystywaniem, tzw. 
gotowców, którymi posiłkuje się część 
uczniów, odrabiając zadania domowe.

Internet nie tylko uzależnia, ale bywa i zdradliwy.

To chyba puenta spektaklu wywołała te uśmiechy.

Od kilku lat w Domu Kultury „Chemik” realizowany jest program pro-
filaktyczny dla dzieci i młodzieży z siemianowickich szkół różnego 

szczebla. Program ma uświadomić zagrożenia płynące z uzależnień w bar-
dzo szerokim tego słowa znaczeniu. Wszystko jest przedstawiane w formie 
sztuk teatralnych, a więc środka artystycznego za pomocą, którego można 
poruszyć emocje młodego widza i pobudzić tym samym do refleksji.

Zawory c.o.  odkręć na maksimum
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mofonu?? Założony został cyfrowy, 
ale działał 2 tygodnie. Dziś w nocy 
z 27 na 28 kwietnia wyłamane zosta-
ły drzwi z piwnicy. Efekt braku domofo-
nu. Wcześniej pożar. Policzcie straty. 
Nie lepiej od razu naprawić???

Następnie. Zauważyłem, że strasz-
nie „wywyższacie” osiedle „Korfante-
go” i mam na to dowód. Choćby remont 
drogi. Na Korfantego stary asfalt zo-
stał ładnie wycięty i zrobiliście porząd-
ne łaty, a na Wróbla to widziałem, jak 
dwóch „fachowców” robiło łaty (zale-
wało je zaprawą murarską) to można 
byłoby nakręcić dobrą komedię (Flip 
i Flap to byłoby nic przy nich!!) Bowiem 
dwóch panów zrobiło zaprawę tak rzad-
ką, że kiedy wlali ją w dziurę, to ochla-
pała im spodnie!! Następnie, łopatą ze-
brali to z powrotem do miski, dosypali 
piasku i dalej próbowali – z mizernym 
skutkiem. Kiedy skończyli swoją robo-
tę, przykryli świeże łaty kartonami, kie-
dy przejechało auto efekt był wiadomy. 
Na drugi dzień fachowcy poszli po ro-
zum do głowy i postawili słupki na zno-
wu poprawionych łatach. Ech, szkoda 
słów, bo i tak zostały dziury. Zatrudniaj-
cie lub szkolcie swoich pracowników, 
by ich praca nie była daremna.

Myślę, że odpowiecie na wszystkie 
moje pytania bez „owijania w bawełnę”

Pozdrawiam Moby
ZARZĄD SSM: Uwagę Czytelni-

ka w sprawie rozkładania karuzeli 
na terenie parkingu przy ul. Wróbla 
przekazujemy Radzie Osiedla. Nie-
mniej ciekawi jesteśmy opinii in-
nych mieszkańców os. „Tuwima”, 
szczególnie tych posiadających 
dzieci. Ponadto, interesuje nas, kto 
kryje się pod słowami „nie życzy-
my sobie”, czyżby pod podpisem 
„Moby” chował się pełnomocnik 
wszystkich mieszkańców?

Przyczyną pożaru windy było ewi-
dentne, nie pierwsze już, podpa-
lenie. Dochodzenie w tej sprawie 
prowadzi Komenda Miejska Policji.

Nie widzimy podstaw do zmiany 
miejsca wyznaczonego dla parko-
wania dla osoby niepełnosprawnej, 
gdyż bezpośrednio zainteresowani 
nie zgłosili takiej potrzeby i nie ne-
gują tej lokalizacji.

Wydaje nam się bezzasadne „opi-
sywanie” parkingu, ponieważ jest 

to teren ogólnodostępny zarówno 
dla wszystkich mieszkańców, jak 
też osób ich odwiedzających.

W sprawie niezarejestrowanych 
samochodów marki Trabant, stoją-
cych na terenie osiedla, ADM wy-

stąpi do Straży Miejskiej, aby wdro-
żyła postępowanie mające na celu 
ich usunięcie.

Remont drogi łączącej budyn-
ki przy ulicy Korfantego i Wróbla 
jest w gestii Urzędu Miasta i Zarząd 
SSM nie ma żadnego wpływy na 
terminy, sposób oraz jakość wyko-
nywania tych prac.

ADM os. „Tuwima” wyposażyła 
niedawno klatkę przy ul. Wróbla 7c 
w nowy domofon, jednakże wkrót-
ce został on podpalony i skradzio-
no z niego elementy elektroniczne. 
Powstaje zatem pytanie, czy warto 
go w ogóle naprawiać? Niezależnie 
od tego, osiedlowa administracja 
podjęła kolejną próbę jego napra-
wy i na początku czerwca został on 
ponownie uruchomiony. Pozostaje 
jednak pytanie: na jak długo???

mig
Osiedla to nie tylko

młodzież
Ostatnio przeczytałem, że gdzieś na 

bloku wbito 200 elektrod. Administra-
cja sama stwierdziła, że była to rywa-
lizacja. Ja się nie dziwię, że młodzież 
nie ma co robić. Wystarczy spojrzeć 
na osiedle „Młodych”, gdzie nie ma 
ani jednego boiska nadającego się do 
grania. W Gimnazjum nr 1-2 boiska 
– wszędzie wystają kamienie – trawa 
raz w roku chyba koszona, woda stoi 
po każdym małym deszczu i najważ-
niejsze – zamknięte ogrodzenie cały 
czas (to gdzie ta młodzież ma spę-
dzać wolny czas, skoro nawet szkoła 
zamyka swoje terytorium). Boiska koło 
byłego „Pomnika” – mniejsze to gruzo-
wisko, wszędzie wystają kamienie i ja-
kieś pręty. Boisko obok to z kolei po-
nad pół metra różnicy poziomów. Le-
piej to duże boisko wyrównać i zrobić 
2 mniejsze, ale bezpieczniejsze. Kolej-
ne boisko przy nowym placu zabaw na 
„Młodych” – teraz kładzie się całkiem 

nowe chodniki, czy aż tak trudno tak to 
zrobić, aby trochę powiększyć to bo-
isko i zrobić je prostokątne, nie wspo-
minając o wyrównaniu minimalnym, 
tym bardziej, że chodniki będą kładzio-
ne od nowa i można zagospodarować 
więcej przestrzeni na to boisko. Na-
stępna sprawa – przy nowym placu za-
baw, za płotem, powstało sporo wolnej 
przestrzeni, nietrudno chyba postawić 
np. dwa stoły do ping-ponga. Możliwo-
ści jest sporo, nie wspominając o bo-
isku do koszykówki przy administra-
cji, gdzie nawierzchnia ma stan opła-
kany. Administracja powinna najpierw 
się zastanowić, gdzie są „obiekty”, na 
których można z miłą (powtórzę: miłą) 
chęcią i do tego bezpiecznie pograć. 
Liczba takich obiektów jest mała, a ich 
stan krytyczny. Dlatego proszę nie pi-
sać, co chwila, że młodzież z bra-
ku zajęć rozwala coś na osiedlu, po-
nieważ administracja dostrzega tylko 
skutki, a nie przyczyny. Mogę się zało-
żyć, że gdyby naprawiono na osiedlu 
podane obiekty, to młodzież miałaby 
co robić, a My wszyscy odczulibyśmy 
to na własnej kieszeni. Oczywiście jest 
sprawa włożenia w to pieniędzy, ale 
jest to koszt nieduży tym bardziej, że 
skorzysta na tym każdy. Podobno po-
wstanie boisko na „Węzłowcu”, ale czy 
wszyscy chętni z pozostałych osiedli 
się tam zmieszczą i czy komuś będzie 
chciało się tam iść kawałek, skoro coś 
może powstać również przy „własnym” 
domu. Młodzież, mając możliwości, na 
pewno wybierze sport niż wandalizm, 
dlatego pytanie zostawiam do namy-
słu administracji i proszę o myślenie 
przyszłościowe, a nie tylko skutkowe.

Pozdrawiam A. D.
Aleja Młodych

(Dane i adres proszę zachować do 
wiadomości redakcji)

ZARZĄD SSM: Co najmniej kon-
trowersyjne wydaje się nam uspra-
wiedliwianie bezmyślnej dewastacji 
elewacji budynku przy ul. Wyzwole-
nia 6 niedostatkiem boisk czy urzą-
dzeń do gier dla starszej młodzie-
ży, tym bardziej, że w tym przypad-
ku kilkanaście metrów od jednej ze 
zniszczonych ścian zamontowany 
jest stół ping-pongowy. Wróćmy 
jednak do osiedla „Młodych”, o któ-
rym tak dużo w e-mailu, a na którym 

ciąg dalszy ze str. 14

ciąg dalszy na str. 24

Z NAMI TYLKO ZYSKASZ – OGŁASZAJ SIĘ W „MS”
szczegóły str. 2
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mieszkająca młodzież ma wyjątko-
wo bogatą możliwość na spędzenie 
czasu wolnego. Nieopodal znajdu-
ją się bowiem: Kręgielnia „Reno-
ma”, Dom Kultury „Chemik”, Miej-
skie Centrum Kultury, pływalnia 
przy Zespole Szkół i boiska tamże 
oraz dodatkowo wspomniane w e-
-mailu dwa – może nie najlepszej ja-
kości – boiska na osiedlu. Chcemy 
w tym miejscu wyraźnie podkreślić, 
że na terenie osiedli są potrzebne 
nie tylko boiska, bo mieszkańcy to 
nie sama młodzież. Dlatego też mu-
szą się tam znaleźć urządzenia in-
frastruktury dla osób starszych, jak 
i dla dzieci młodszych. Na os. „Mło-
dych” obecnie oddaliśmy do użyt-
ku plac zabaw dla najmłodszych. 
Z uwagi na potrzeby młodzieży, 
w ramach dodatkowej oferty, zosta-
nie ustawiony stół ping-pongowy 
przy Alei Młodych 8-9.

To nie reality show
Witam ponownie. Mam krótkie py-

tanie. Czy KAMERA zamontowana 
w prawym górnym rogu bloku przy uli-
cy Jagiełły 35 (czteropiętrowa klatka) 
jest prawdziwa, czy jest tylko atrapą. 
W jakim celu została zainstalowana, 
przez kogo, czy przeprowadzone były 
rozmowy z mieszkańcami oraz kto wy-
dał zgodę. A może służy do osiedlo-
wego REALITY SHOW.

A. M. I. J. ...@interia.pl
ZARZĄD SSM: Zgodnie z przyję-

tym planem remontów, Rada Osie-
dla „Węzłowiec” w celu zwiększe-
nia bezpieczeństwa na terenie osie-
dla i wykonania licznych postulatów 
mieszkańców z tym związanych pod-
jęła decyzję o monitorowaniu osiedla 
za pomocą kamer. Aktualnie wytypo-
wano cztery newralgiczne miejsca, 
które nieustannie są nadzorowane 
przez kamery. Informacje o takim za-
myśle, jak i jego wdrażaniu, publiko-
wano kilka razy w poprzednich wy-
daniach „MS”. Odpowiednio zabez-
pieczony system rejestrowania ob-
razu znajduje się w firmie ochroniar-
skiej zaś w razie potrzeby zapisany 
materiał może służyć do wyjaśnienia 
zaistniałych zdarzeń niezgodnych 
z prawem – rozboje, kradzieże itp. 
Nie ma możliwości, by był on wyko-
rzystany do innych celów.

Sprzątanie klatek
Bardzo się ucieszyłam, że ktoś pod-

jął temat sprzątania klatek. Ale wyda-
je mi się, że dokładanie tej pracy do-
zorcom nie wyjdzie naszym obejściom 

na zdrowie. Lepsze i zgodne z intere-
sem społecznym byłoby zatrudnienie 
sprzątaczek np. pań, które w związku 
z brakiem pracy nie płacą czynszów za 
mieszkania w naszej Spółdzielni. Może 
to nie taki zły pomysł? Czy to pocią-
gnie za sobą zwiększenie czynszów? 
Jeżeli tak, to czy panie w księgowości 
mogłyby wyliczyć o ile? Kiedyś sprzą-
tanie klatek było zawarte w czynszach 
i nie wiem, jak do tego doszło, że na-
gle przestało być wykonywane? Czy 
ktoś z mieszkańców zauważył obniżkę 
czynszu w związku z przerzuceniem tej 
czynności na lokatorów?

nowa35@...
ZARZĄD SSM: Zagadnienie 

sprzątania klatek schodowych 
było wielokrotnie poruszane na ła-
mach „MS”. Przejęcie tego obo-
wiązku przez SSM spowodowałoby 
wzrost czynszu w pozycji eksplo-
atacja o ok. 40gr/m2, co w obecnej 
sytuacji ekonomicznej sporej rze-
szy Członków spowodowałoby bu-
rzę protestów i wzrost zaległości 
czynszowych. Sprzątanie klatek 
schodowych we własnym zakresie 
(czynność prosta i nieskompliko-
wana) umożliwia mniej sytuowa-
nym na zaoszczędzenie pieniędzy 
w budżecie domowym. Nic nato-
miast nie stoi na przeszkodzie, by 
lepiej uposażeni bądź niemający 
czasu na wykonanie tej czynno-
ści wynajęli sobie firmę lub osoby 
o niższych dochodach i w ten spo-
sób wywiązali się z przypadającego 
na nich obowiązku utrzymania kla-
tek w czystości.
Staram się o mieszkanie
Witam!!!! Chciałem się dowiedzieć, 

jakie możliwości daje Wasza spół-
dzielnia mieszkaniowa dla młodych lu-
dzi, którzy mają stałą pracę. Ich przy-
puszczalne dochody razem to około 
1500 zł i jeszcze niczego się nie doro-
bili, a chcą przystąpić do Waszej spół-

dzielni mieszkaniowej. Jak się można 
u Was starać o mieszkanie nie kupu-
jąc go, tylko stając się członkiem spół-
dzielni mieszkaniowej i normalnie pła-
cąc czynsz.

Pozdrawiam M. P.
PS Proszę o anonimowość!

ZARZĄD SSM: Zgodnie z zasada-
mi spółdzielczymi – dobrowolność 
w zrzeszaniu, członkiem Spółdziel-
ni może Pan zostać w każdej chwi-
li. Natomiast zaspokojenie potrzeb 
mieszkaniowych w ramach Spół-
dzielni w świetle obecnej sytuacji 
prawnej i rynkowej jest bardzo trud-
ne, gdyż Spółdzielnia praktycznie 
nie dysponuje wolnymi lokalami a te, 
które są budowane, powstają wy-
łącznie ze środków własnych przy-
szłych użytkowników, którzy na ten 
cel zaciągają kredyty w bankach.

Dlaczego tylko dwóch?
Witam. W jednym z numerów gazet-

ki przeczytałem artykuł dotyczący in-
ternetu. Chciałem się dowiedzieć, dla-
czego tylko dwaj operatorzy mogą być 
w danym rejonie. W tekście przeczyta-
łem, by zezwolenia na wykonywanie 
prac na danym osiedlu otrzymały, co 
najmniej 2 firmy. Co najmniej? – czy-
li nie wyklucza się możliwości wyda-
nia zezwolenia kolejnemu operatoro-
wi? Rozumiem, że administracja może 
obawiać się o wygląd klatek schodo-
wych, ale z tego, co zauważyłem pra-
ce wykonywane są solidnie, a ludzie 
przyzwyczaili się do widoku okablowa-
nia – w przeciwieństwie do porozrzu-
canych ulotek reklamowych różnych 
marketów itp. Właśnie przeprowadzam 
się na ul. Wróblewskiego (obecnie je-
stem klientem sieci MMJ) i jestem bar-
dzo zadowolony z usług tej firmy, jak 
i cen. Chciałbym dalej korzystać z jej 
usług. Niestety, firma ta nie ma pozwo-
lenia na prace na tym osiedlu. Z tego, 
co się orientuję nie ma aż tak wielu 
operatorów internetowych. Moim zda-
niem, nie tylko powinno się zezwolić 
zainteresowanym firmom na montaż 
instalacji. Gdyby się pojawił nowy ope-
rator telekomunikacyjny, czy też nie 
dostałby pozwolenia z tej racji, że TP 
SA i Netia są już na danym osiedlu.

Z poważaniem Tomasz M.
ZARZĄD SSM: Umożliwiając 

mieszkańcom dostęp do internetu 

ciąg dalszy ze str. 22

ciąg dalszy na str. 26
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za pośrednictwem mniejszych, lo-
kalnych firm Zarząd SSM miał na 
celu wprowadzenie konkurencji 
w realizacji takiej usługi i stąd de-
cyzja, by na terenie każdego budyn-
ku działały, co najmniej dwie firmy. 
Trudno się zgodzić z Pana zdaniem 
o ograniczaniu wprowadzenia ko-
lejnych, gdyż aktualnie mieszkańcy 
już mają możliwość wybrać tę usłu-
gę spośród pięciu operatorów: TP 
S.A., Netia, Telewizja Kablowa UPC 
+ w zależności od osiedla dwie fir-
my lokalne. Życie pokazało, że na 
niektórych osiedlach brak zaintere-
sowania spowodował, że tylko jed-
na lokalna firma zajmująca się do-
stępem do internetu przystąpiła do 
prac instalacyjnych. Wprowadzenie 
kolejnego operatora wydaje się nie-
celowe, ale w uzasadnionych przy-
padkach, tj. gdy dany operator udo-
kumentuje większą ilość potencjal-
nych klientów (w konkretnym obiek-
cie) zdecydowanych na korzystanie 
z jego usług, Zarząd SSM wyrazi 
zgodę na montaż kolejnej instalacji 
nawet przez trzecią firmę.

Więcej programów
w pakiecie podstawowym

Droga Redakcjo
Mam pytanie odnośnie osiedlowej 

telewizji zbiorczej. Jak wiadomo, wy-
nika ona z umowy podpisanej z sie-
cią kablową UPC. Ze względów finan-
sowych wiele osób posiada tylko ten 
pakiet, gdyż nie stać ich na płacenie 
miesięcznego abonamentu za telewi-
zję kablową. Takich osób jest bardzo 
dużo, gdyż nie każdy może wydać kil-
kadziesiąt złotych miesięcznie na abo-
nament. Dlatego moje pytanie: czy ist-
nieje możliwość, aby telewizja kablo-
wa UPC przygotowała i wprowadziła 
dodatkowo rozszerzoną wersję tele-
wizji zbiorczej, która w odróżnieniu od 
podstawowej, byłaby droższa o te kilka 
złotych, ale oferowałaby większą ilość 
programów, nie muszą to być progra-
my „rarytasy”, ale takie, które rozsze-
rzyłyby bardziej oferowaną ofertę te-
lewizyjną np: Polonia1, Tele5, TVP 
Kultura, ITV czy też może nawet Pol-
sat2. Oczywiście wybór kanałów zale-
żałby od UPC. Zyskałby na tym każ-
dy, nie tylko osoby z naszego osiedla, 
kto zdecydowałyby się na taki pakiet, 
ale również telewizja kablowa, która 

zyskałaby większe środki finansowe, 
nic na tym nie tracąc. Istnienie takich 
2 pakietów podstawowego i rozsze-
rzonego dawałoby wybór mieszkań-
com naszego osiedla. Mam nadzie-
ję, że administracja weźmie pod uwa-

gę ludzi mniej zamożnych, podchwy-
ci ten temat i przedstawi go telewizji 
kablowej. Wysyłanie maili i dzwonie-
nie do UPC z taką propozycja nie od-
niesie takiego skutku, jakby sama ad-
ministracja doprowadziła do rozmowy 
na ten temat z UPC, bo jak wiadomo, 
głos administracji ma większą szansę 
przebicia niż pojedynczych mieszkań-
ców naszego osiedla. Oferta taka na 
pewno znalazłaby dużą rzeszę chęt-
nych osób, a powstanie dodatkowego 
pakietu telewizji zbiorczej uatrakcyj-
niłoby ofertę, oczywiście można mó-
wić, że jest okienko otwarte, w którym 
co miesiąc jest inny program, ale takie 
okienko nie uatrakcyjnia oferty, a jedy-
nie wprowadza dodatkowy kanał, który 
po miesiącu znika.

Pozdrawiam D. K., Aleja Młodych
(Imię i nazwisko i adres do wiado-

mości redakcji)
ZARZĄD SSM: Wniosek Czytel-

nika przekażemy do rozważenia 
władzom Telewizji Kablowej UPC, 
a także przekazujemy tym miesz-
kańcom w naszej Spółdzielni, któ-
rzy zdecydowanie krytykowali dzia-
łania Rady Nadzorczej i Zarządu 
SSM z chwilą, gdy te gremia pod-
jęły decyzję o zwiększeniu po-
przedniej oferty programowej ów-
czesnego pakietu podstawowego 
– szczególnie uwagę tę kierujemy 
do p. Borysa M. zam. os. „Tuwi-
ma”. Prosimy także innych miesz-
kańców o wyrażenie swej opinii, co 
do przedłożonej przez p. D. K. pro-
pozycji.

Opłata stała za H2O
Proszę o wyjaśnienie kalkulacji staw-

ki w pozycji „opł. stała - dost. wody”. 
Pozycja ta pojawiła się na dostarcza-
nych ostatnio wydrukach czynszowych 
– w części opłat zależnych od Spół-
dzielni. Spółdzielnia natomiast w na-
główku wydruku informuje, że wiąże 
się to z wprowadzeniem przez RPWiK 

opłaty abonamentowej za wodomierze 
główne. Dlaczego na terenie naszego 
miasta inni właściciele budynków sto-
sują wobec swoich lokatorów znacz-
nie niższą opłatę abonamentową niż 
SSM? O co tu chodzi?

B. B. Adres i dane osobowe wyłącz-
nie do wiadomości redakcji.

ZARZĄD SSM: w opublikowa-
nym w nr 5/2005 „MS” Regulaminie 
rozliczania kosztów dostawy zim-
nej wody i odprowadzenia ścieków 
w paragrafie 12 wyraźnie określo-
no, jakie koszty wchodzą w skład 
pozycji „opłata stała”. Dla przypo-
mnienia podajemy, że z tych środ-
ków pokrywane są koszty:

- odczytów i rozliczeń kosztów 
dostawy wody zimnej,

- wymiany wodomierzy indywidu-
alnych w ramach obowiązkowej le-
galizacji tych urządzeń,

- wprowadzonej dodatkowo przez 
RPWiK opłaty abonamentowej za 
wodomierze główne – różna wyso-
kość opłaty zależna od średnicy,

- rozliczania różnic wskazań wo-
domierza głównego z sumą wska-
zań wodomierzy indywidualnych – 
ubytki w danej instalacji.

Wysokość tej opłaty u poszcze-
gólnych zarządców nieruchomości 
może być różna, gdyż zależne to 
jest od przyjętych wewnętrznie za-
sad w rozliczeniu kosztów dostawy 
zimnej wody, np. odrębna opłata za 
wymianę licznika indywidualnego, 
jednorazowe w danym czasie ob-
ciążenie z tytułu ubytków itd.

Elewacje, gaz i psy
Bardzo dokładnie czytam gazetę 

„Moja Spółdzielnia”. Wszystkie proble-
my też mnie interesują, wobec czego 
chcę zapytać Spółdzielnię, czy pod-
czas remontów elewacji będzie wy-
miana płyt z azbestu i czy jest możliwe 
uzyskanie środków na ten cel z Unii 
Europejskiej, jak to uczyniły wszyst-
kie spółdzielnie w Warszawie. Myślę, 
że przyspieszyłoby to remont i obniży-
ło koszty.

Drugie pytanie jest związane z ga-
zem. Aby być klientem i konsumentem 
gazu trzeba podpisać umowę z GZG, 
a co się stanie, gdybym tej umowy nie 
podpisała? Czy mam inny wybór i mo-
gę podpisać z inną spółką gazowni-
czą? Jeśli tak, to proszę o wskazanie 

ciąg dalszy ze str. 24

Zawory c.o.  odkręć na maksimum

ciąg dalszy na str. 28
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W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.00 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

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

takiej spółki, bo jeśli nie ma, to znaczy, 
że GZG jest monopolistą i nie mam 
żadnego wyboru.

Trzecia sprawa. Na łamach na-
szej gazety „MS” bardzo dużo pisze 
się o problemach z psami. W związku 
z tym chcę się wypowiedzieć na ten 
temat. Mój pomysł jest taki, by admini-
stracja sprawdziła, czy wszyscy właści-
ciele piesków płacą podatek, jeśli stać 
ich na tak drogie rasy psów, to uczci-
wie powinni ten podatek płacić. W klat-
ce obok mnie jest 6 piesków na 12 lo-
katorów, w całym bloku policzyłam 37 
psów, nie wierzę, że wszystkie są za-
meldowa ne. Może to być zadanie Stra-
ży Miejskiej. Jest wiosna, mogliby się 
przespacerować i zainteresować przy-
ziemnymi sprawami a nie żadnymi afe-
rami. W końcu są opłacani z naszych 
podatków, a pożytku z nich żadnego.

W. A. os. „Michałkowice”
(Imię i nazwisko do wiad. red.)

ZARZĄD SSM: Spółdzielnia na bie-
żąco czyni starania o pozyskanie do-
datkowych środków na usuwanie płyt 
acekolowych zawierających azbest, 
a będących okładzinami elewacji. 
W tym celu w 2003 roku przystąpili-
śmy do programu pilotażowego woje-
wództwa śląskiego, w którym uczest-
niczyło kilka największych spółdzielni 
mieszkaniowych. Dla pozyskania pie-
niędzy przygotowaliśmy odpowiednie 
opracowanie. Niestety, ze względu 
na ograniczone środki w Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Środowiska 
program nie doczekał się realizacji. 
Spółdzielnia, której właścicielami są 
członkowie, a więc osoby prywatne, 
nie może być bezpośrednim benefi-

cjentem środków z Unii Europejskiej. 
Niemniej systematycznie włączamy 
się w działania samorządu terytorial-
nego mające na celu pozyskanie ta-
kich środków. Z tego tytułu przystąpi-
liśmy do miejskiego programu rewita-
lizacji, planując w jego ramach szereg 
działań, które niestety ze względu na 

podstawowe założenia nie uwzględ-
niają budynków mieszkalnych.

Zarząd SSM czyni starania, aby 
wspólnie z Radą Miasta utworzyć po-
nadlokalny program usuwania z bu-
dynków mieszkalnych wyrobów za-
wierających azbest. Do tego przed-
sięwzięcia chcemy włączyć miasta: 
Chorzów, Rudę Śląską, Świętochło-
wice. Realizacja ta zależna jest jed-
nak od woli tych miast. Niezależnie 
od tych działań liczymy, że środki na 
usuwanie płyt acekolowych wcze-
śniej, czy później zagwarantuje pań-
stwo, gdyż podpisało deklarację 
z UE o likwidacji wyrobów zawierają-
cych azbest najpóźniej do 2029 roku.

W przypadku gazu informujemy, że 
niestety nie ma możliwości podpisa-
nia alternatywnej umowy na dostawę 
od innego dystrybutora, gdyż go po 
prostu nie ma. Jedyną możliwością 
jest rezygnacja z gazu i zastąpienie 
go energią elektryczną. Jednak i w 
tym przypadku umowę podpisujemy 
z jednym dostawcą, jakim jest GZE.

Kwestię psów częściowo wy-
jaśniamy w odrębnym materiale 
w bieżącym wydaniu „MS”. Pani 

uwagi dotyczące Straży Miejskiej 
polecamy jej funkcjonariuszom.

Niesolidna firma
Od redakcji: w związku z listem 

Czytelniczki zamieszkałej przy ul. 
Korfantego 10a i krytykującej usługi 
firmy ogłaszającej się na łamach „MS” 
informujemy, iż za treść ogłoszeń, jak 
i jakość świadczonych usług redakcja 
nie odpowiada. Radzimy w tej spra-
wie wraz z kompletem dokumentów 
wystąpić do Federacji Konsumentów 
lub do miejskiego rzecznika praw kon-
sumenta, którego siedziba znajduje 
się w Urzędzie Miasta w Siemianowi-
cach Śląskich.

Wystają korzenie
Chciałem zwrócić uwagę na bez-

myślne i nieprzemyślane postawienie 
stołu do gry w ping-ponga przed blo-
kiem przy ul. Aleja Młodych 3-7. Uwa-
żam, że usytuowanie wspomnianego 
stołu między konarami drzew stwa-
rza niebezpieczną możliwość skręce-
nia sobie nogi – o wystające z ziemi 
korzenie dochodzące do samego stołu 
– przez grającego dzieciaka. Dodatko-
wo, niszczy się w tym miejscu trawę, 
która po 2 dniach jest już wydeptana 
(a tyle mówi się o zieleni). Nie potrafię 
zrozumieć, dlaczego owego stołu do 
gry nie zamontowano obok nowego 
placu zabaw po drugiej stronie bloku.

Pozdrawiam: ddespera..@...pl
ZARZĄD SSM: Dziękujemy za re-

akcję i informujemy, że opisany 
przez Pana stan jest tymczasowy, 
gdyż prace w tym miejscu nie zosta-
ły zakończone. Docelowo, a będzie 
to wkrótce, teren przy stole do ping-
-ponga zostanie wyłożony kostką 
brukową. Prosimy o cierpliwość.

ciąg dalszy ze str. 26

Zawór c.o. na maksimum Teraz nie oszczędzaj  Zawór c.o. na maksimum
Nieprawdopodobnego psikusa 

spłatała pogoda wszystkim odbior-
com ciepła pod koniec sezonu 
grzewczego 2004/2005. Systematycz-
nie rosnąca temperatura w ostatnich 
dniach kwietnia br. i bardzo korzyst-
ne – mówiące wręcz o upałach – pro-
gnozy meteorologiczne spowodowa-
ły, że rozdzwoniły się telefony z żąda-
niami – wiadomo oszczędności – by 
natychmiast wyłączyć ciepło. Przy tej 
okazji nie obyło się bez cierpkich uwag: 
śpicie, co wy tam robicie jest ciepło, 
będzie cieplej, a wy grzejecie.

Kiedy podjęto decyzję o wyłączeniu 
dostawy ciepła – pisaliśmy w „MS” 5/2005 
– pogodzie się odmieniło i zapowiada-
ne gorąco w pierwszej dekadzie maja 
zamieniło się w rzadko spotykane o tej 
porze roku przenikliwe zimno. Ponow-
nie rozdzwoniły się telefony z żądaniami 
natychmiastowego włączenia ciepła, bo 
marzniemy. Nie trzeba dodawać, że tym 
razem argumenty o spaniu, chęci zamro-
żenia ludzi plus dziesiątki innych działały 
w stronę przeciwną. Ciepło puszczono.

Morał: przyroda pokazała, że nie tak 
łatwo, mimo najnowszych technologii 

i możliwości jej obserwacji, wyczuć 
jej kaprysy, zaś czasami należy się 
uzbroić w cierpliwość i nie wysnuwać 
zbyt daleko idących wniosków, bo 
prowadzą na manowce.

Teraz ze spokojnym już sumie-
niem informujemy, że zawory ter-
mostatyczne na grzejnikach należy 
zdecydowanie odkręcić na maksi-
mum, by z rozpoczęciem nowego 
sezonu grzewczego nie przyczynić 
się do niezamierzonych perturba-
cji w skomplikowanym systemie 
grzewczym. pes
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Powiatowy Urząd Pracy
Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17, 

Pośrednictwo Pracy tel. 765-29-53; 765-29-59 pokój nr 6
www.pup.siemianowice.pl  pup@siemianowice.pl 

PUP Siemianowice Śląskie na dzień 4. 06. 2005 r. posiada następujące oferty pracy:

WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE:
INŻYNIER MECHANIK TECHNOLOG 
– znaj. j. niemieckiego, min. rok dośw.,
POŚREDNIK w OBROCIE NIERU-
CHOMOŚCIAMI – licencja specjalisty 
obrotu nieruchomościami, dośw.,
PROJEKTANT ROZDZIELNI ELEK-
TRYCZNEJ – obsł. komputera, dyspo-
zycyjność,
SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC – 3 
lata dośw., znaj. progr. „PŁATNIK”.
WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE:
ASYSTENT DZIAŁU SPRZEDAŻY 
I KSIĘGOWOŚCI – znaj. obsł. kompu-
tera i programu „SYMFONIA”, dośw.,
HANDLOWIEC – pr. jazdy kat. B, znaj. 
programu księgowego SPD, obsł. 
poczty elektronicznej, 1 rok dośw.,
KELNER – komunikatywność,
KONSULTANT SPRZEDAŻY – znaj. 
branży motoryzacyjnej, dośw., komu-
nikatywność,
KSIĘGOWA – obsł. komputera, znaj. 
progr. „Płatnik” i „Symfonia”, dośw.,
MALARZ - LAKIERNIK KONSTRUK-
CJI I WYROBÓW METALOWYCH – 
upraw. malarz - lakiernik, dośw.,
MECHANIK UTRZYMANIA RUCHU 
– dośw., znaj. hydrauliki, pneumatyki, 
napędów, upraw. spawalnicze,
PROJEKTANT ROZDZIELNI ELEK-
TRYCZNEJ – obsł. komputera, dyspo-
zycyjność,

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC – 3 
lata dośw., znaj. progr. „PŁATNIK”,
SPRZEDAWCA – aktualna książecz-
ka sanepidowska, obsł. kas fiskalnych, 
doświadczenie.

WYKSZTAŁCENIE ZAWODOWE:
CIEŚLA – dośw. w pracy,
ELEKTRYK - WYKLEJACZ REKLAM 
– pr. jazdy kat. B, upraw. SEP do 1kV, 
doświadczenie,
FRYZJER 1/2 ETATU – upraw. cze-
ladnicze, dośw. w pracy,
FRYZJER – dośw. w pracy min. 2 lata, 
upraw. czeladnicze,
KIEROWCA C – pr. jazdy kat. C, świa-
dectwo kwalifikacji na przewóz rzeczy, 
dośw.,
KIEROWCA C+ E – pr. jazdy C+ E, 
dośw. w pracy,
KIEROWCA C+ E – pr. jazdy C+ E, 
chęć do pracy, dośw.,
KUCHARZ – wykształcenie gastrono-
miczne, aktualna książeczka zdrowia, 
dośw. w pracy,
MAGAZYNIER – obsł. wózków widło-
wych, pr. jazdy kat. B,
MECHANIK SAMOCHODÓW OSO-
BOWYCH – zawodowe mechaniczne, 
dośw. w pracy, pr. jazdy kat B,
MECHANIK SAMOCHODOWY – do-
świadczenie,
MONTER RUSZTOWAŃ – upraw. wy-
sokościowe i montażysty, dośw.,

MURARZ – dośw. w pracy,
MURARZ – samodzielność, dośw.,
OPERATOR MASZYN PAKUJĄCYCH 
– dośw. w dużych sieciach handlo-
wych,
OPERATOR PODNOŚNIKA KOSZO-
WEGO – pr. jazdy kat. C, upraw. do 
obsł. zwyżki P-183, dośw.,
OPERATOR SPYCHAREK – upraw. 
do obsł. sprzętu, badania psychotech-
niczne, dośw.,
PŁYTKARZ – dośw., samodzielność,
PRACOWNIK DO PRODUKCJI PIZ-
ZY – akt. książeczka sanepidowska,
PRACOWNIK PRODUKCYJNY – akt. 
książeczka zdrowia, dyspozycyjność,
POSADZKARZ - PŁYTKARZ – dośw.,
SPAWACZ ELEKTRYCZNO - GAZO-
WY – pr. jazdy kat. B, dośw.,
ŚLUSARZ - SPAWACZ – pr. jazdy kat. 
B, dośw.,
ZBROJARZ – dośw. w pracy.

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE:
KAFELKARZ – doświadczenie,
MAGAZYNIER – wykszt. średnie, znaj. 
gospodarki materiałowo-magazyno-
wej, znaj. obsł. komputera,
MURARZ – doświadczenie,
SPECJALISTA DS. GOSPODARKI 
MAGAZYNOWEJ – wykszt. średnie, 
znaj. gosp. materiałowo-magazynowej 
i obsł. komputera,
SPRZEDAWCA – znaj. obsł. komputera.

Podstawa: 984,52 zł w gospodarstwie jednoosobowym, 703,23 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Masz problemy – wystąp o dodatek
W myśl przepisów dodatek miesz-

kaniowy przysługuje osobom, któ-
rych średni miesięczny dochód na 
jednego członka gospodarstwa do-
mowego w okresie 3 miesięcy po-
przedzających datę złożenia wnio-
sku o przyznanie dodatku nie prze-
kracza od 1. 01. br. – 175% kwoty 
najniższej emerytury (od 01. 03. ub.r. 
562,58 zł) i wynosi 984,52 zł w gospo-
darstwie jednoosobowym i 125% tej 
kwoty tj. 703,23 zł w gospodarstwie 
wieloosobowym.

Dodatek przyznawany jest na wnio-
sek Członka Spółdzielni przez Prezy-
denta Miasta Siemianowice Śl. w dro-

dze decyzji administracyjnej, a płaca-
ny wyłącznie Spółdzielni.

Świadczenie przyznawane jest 
od 1. dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym złożyliśmy 
wniosek, tj. jeżeli wniosek złożymy 
np. do końca maja, to przyznany do-
datek otrzymamy od 1. 06. br.

Uwaga!!! O dodatek można ubiegać 
się mimo zadłużenia pod warunkiem, 
że nie dochodzi do kolizji z następu-
jącą przesłanką: jeżeli osoba, któ-
rej przyznano dodatek, nie opłaca na 
bieżąco czynszu za lokal, to admini-
stracja musi (jest ustawowo zobowią-
zana) zgłosić ten fakt w urzędzie gmi-

ny (miasta) i wypłacanie dodatku zo-
staje zawieszone do czasu wyrówna-
nia (w terminie nie dłuższym niż 3 mie-
siące) zaległości. Decyzja o przyznaniu 
dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie 
zostaną pokryte w tym czasie.

O ponowne przyznanie dodatku moż-
na wystąpić wyłącznie po uregulowaniu 
tych zaległości.

Szczegółowe informacje o zasa-
dach i wszelkich kryteriach przy-
znawania dodatku uzyskać można 
w Referacie Dodatków Mieszkanio-
wych UM w Siemianowicach Śl., ul. 
Michałkowicka 105. Tam także skła-
damy wypełnione wnioski.
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Pomimo okresu urlopowego wszyst-
kie ośrodki kulturalne i sportowe przy-
gotowują urozmaiconą ofertę progra-
mową. Ważnym jest, że zdecydowana 
większość tych propozycji będzie dla 
dzieci i młodzieży szkolnej bezpłatna. 
Na pewno będzie ich można skiero-
wać do tych placówek ze świadomo-
ścią, że znajdą się pod dobrą opieką 
i czeka na nich wiele atrakcji oraz 
różnych form ciekawego spędzania 
czasu. Szczegóły akcji znaleźć będzie 
można na afiszach, jakie zapewne 
miasto przygotuje i rozwiesi.

Na letnie ferie również Siemianowic-
ka Spółdzielnia Mieszkaniowa przy-
gotowała dla swoich najmłodszych 
mieszkańców ciekawą ofertę. Już 4 lip-
ca ruszają w Domu Kultury „Chemik” 
tradycyjne półkolonie, które cieszą 
się ogromnym powodzeniem wśród 
uczestników. Zainteresowanie jest tak 
duże, że jak to u nas zwykle bywa: jed-
na Pani drugiej Pani opowiada, że tam 

chodzić mogą tylko dzieci ważnych lu-
dzi. Prawda zaś jest taka, że kto pierw-
szy się zgłosi, ten lepszy. O zapisach 
warto więc pomyśleć wcześniej, gdyż 
chętnych jest więcej niż miejsc, jaki-
mi dysponuje ten ośrodek. Kierownic-
two DK „Chemik” będzie przyjmo-
wało zapisy dzieci na półkolonie 20 
czerwca od godz. 1500. Szczegóło-
we informacje można uzyskać pod 
nr tel. 2282-090.

Natomiast dzieci i młodzież szkolna 
z pewnością chętnie skorzystają z in-
nej oferty SSM, jaką będzie zniżka 
w opłacie za tor bowlingowy w Strefie 
Rozrywki „Renoma”. Władze Spółdziel-
ni zachęcone efektami akcji z lat ubie-
głych, podjęły decyzję, aby również 
w te wakacje obniżyć cenę wynajęcia 
toru w godzinach od 11.00 do 17.00. 
Warto przyjść z przyjaciółmi, a wtedy 
koszt proporcjonalnie się zmniejszy. 
Życzymy samych celnych rzutów.

mig

Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej proponuje:

Zostajesz w ferie choć przez chwilę w mieście???
Brak Ci pomysłu na atrakcyjne spędzenie czasu???

Skorzystaj z Super oferty dla wszystkich uczniów
i studentów studiów dziennych!!!

Od pierwszego dnia wakacji:
– tylko 20 zł  za godzinę emocji  na torze!

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 1100 do 1700

w Kręgielni „RENOMA” wszystkie tory wyłącznie dla Was.
Ulgowe bilety – za okazaniem legitymacji szkolnej.

Do dyspozycji także: Dart, bilard, kawiarenka.
Zarezerwuj tor. Przyjdź z przyjaciółmi – będzie taniej

Strefa Rozrywki „RENOMA” – Nie sposób się nudzić!!!
Siemianowice Śl. ul. W. Wróblewskiego 37 tel. +48 (32) 220-85-70

Półkolonie w DK „Chemik” – zapisy od 20. czerwca

Nie powinno być nudno
Do zakończenia nauki w szkołach pozostało tylko kilkanaście dni. Wraz 

z rozpoczęciem wakacji ruszy w Siemianowicach Śląskich kolejna akcja 
„Lato w mieście”, która adresowana jest do dzieci i młodzieży pozostającej 
w tym czasie w domu.

20. czerwca br. od 1500 zapisy  na półkolonie.
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Tak rzadko Ci się 
zdarza, abyś mijał się 
z prawdą. Za bardzo 
siebie cenisz, abyś 

był kłamczuchem. Uważasz, że człowiek 
na poziomie nie oszukuje, ani siebie sa-
mego, ani innych ludzi. Prawdomówności 
wymagasz też od innych, z którymi 
współpracujesz.

Ludzie urodzeni 
pod tym znakiem są 
prawdomówni i pro-
stolinijni. Zdarza im 

się jednak, że przyciśnięci do muru po-
sługują się kłamstwem. Robią to jednak 
niechętnie i tylko w wyjątkowych oko-
licznościach. Uważają wtedy, że „cel 
uświęca środki”

Bliźniak to człowiek 
obdarzony dużą dozą 
fantazji. Potrafi zmy-
ślać z pozorami praw-

dopodobieństwa, opowiadać różne, nie-
prawdopodobne historie. Czasami tak 
się zapamiętuje, że sam wierzy w to, co 
mówi. Fantazjując, nigdy jednak nie wy-
rządza świadomie innym krzywdy.

Pan Rak to wielki ma-
rzyciel i często tak się 
zapomina, iż nie od-
różnia marzeń od rze-

czywistości. Nie potrafi zrozumieć swo-
jego kłamstwa. Panie urodzone pod tym 
znakiem lubią opowiadać wymyślone 
historie miłosne ze sobą, oczywiście, 
w roli głównej.

Jeśli urodziłeś się pod 
znakiem Lwa, nie je-
steś ani kłamczuchem, 
ani fantastą. Tkwisz 

mocno korzeniami w ziemi i odróżniasz 
prawdę od fałszu. Twoją słabą stroną 
jest jedynie to, że lubisz czasami przed-
stawiać zdarzenia w krzywym świetle, 
siebie wybielając.

Człowiek spod znaku 
Panny na pewno Cię 
świadomie nie oszu-
ka, ani nie zawie-

dzie. Rzeczywistość przedstawia ta-
ką, jak ją widzi. Jedynie mówiąc o so-
bie, przesadnie podkreśla swoją cięż-
ką pracę i wykorzystywanie siebie.

Pan Waga, podob-
nie jak Baran, za bar-
dzo siebie ceni, aby 
posługiwać się kłam-

stwem. Ponieważ jednak jest przesad-
nie podejrzliwy, często źle ocenia rze-
czywistość i jego słowom nie można za 
bardzo ufać.

Pan Skorpion kła-
mie, jeśli musi i to 
go usprawiedliwia. 
Natomiast, szczegól-
nie pani lubi pofanta-

zjować, ale nawet, jeśli mija się z praw-
dą lub coś wyolbrzymia, robi to z takim 
wdziękiem, że wszyscy skłonni są jej 
wybaczyć.

Sympatyczny czło-
wiek spod tego zna-
ku, budzi zazwyczaj 
zaufanie. Jednak, 
skłonny wiele obiecy-

wać nie spełnia obietnic. Z przykrością 
przekonasz się wkrótce, że to tylko 
słowa bez pokrycia. On sam nie zda-
je sobie z tego sprawy.

Rzetelny i słowny pan 
Koziorożec raczej nie 
oszuka Cię i nie za-
wiedzie. Dążąc jed-

nak uparcie do celu, czasem, gdy jest 
to potrzebne, będzie mijał się z prawdą. 
Łatwo jednak jego kłamstwa rozszyfro-
wać i je wybaczyć.

Pan Ryba to wielki ory-
ginał. Raz drobiazgo-
wo prawdomówny, in-
nym razem wyraźnie 

daleki od prawdy. Sam dla siebie jest 
bardzo tolerancyjny. Uważa, iż nic wiel-
kiego ani złego się nie stało, jeżeli na 
tym skorzystał.

Po Wodniku nie ocze-
kuj trzeźwej oceny 
sytuacji. Nie kłamie 
świadomie, ale rze-

czywistość widzi tak, jak chciałby, aby 
ona wyglądała i w tej formie przekazu-
je swoje spostrzeżenia innym ludziom. 
Rzadko jest zrozumiany.

Czas na chłodniki
- z młodych buraków

Litr zsiadłego mleka, parę młodych bu-
raków, szklanka kwasu buraczanego, 
4 jajka, pęczek: rzodkiewki szczypio-
ru i kopru, ogórek, ząbek czosnku, sól, 
pieprz. Młode buraki, po oczyszczeniu, 
pokroić razem z liśćmi i ugotować w bar-

dzo małej ilości wody. Po przestudzeniu 
zalać kwasem buraczanym lub, jeżeli go 
nie ma, cytrynowym. Zieleniny drobno 
pokroić, czosnek rozetrzeć z solą, jajka 
ugotować na twardo. Przed podaniem 
roztrzepać zsiadłe mleko, dodać roz-
drobnione składniki, doprawić do smaku, 
wymieszać. Podawać np. z pieczywem, 
ziemniakami lub kaszą gryczaną.

- wiejski
1,5 l maślanki, 250 ml śmietany, 20 dag 

twarogowego sera, pęczek rzodkiewki, 
2 jaja na twardo, 8 dag cebuli, 3 dag ma-
sła, sól, cukier do smaku. Cebulę obrać, 
opłukać, drobno pokrajać, usmażyć, wy-
studzić. Rzodkiewki oczyścić, opłukać, 
zetrzeć na tarce o dużych otworach. Ma-
ślankę wymieszać ze śmietaną, roztrze-
pać, dodać cebulę, rzodkiewki, pokrojo-
ne w cząstki jaja i twarożek w kostkę. Do-
prawić. Podawać z ziemniakami z wody 
posypanymi skwarkami ze słoniny.

- pomidorowy
1 biała część pora, duże jabłko, 1 cebula, 

1 ząbek czosnku, 80 dag pomidorów – bez 
skórek, sól, oliwa, Szklanka kefiru i śmieta-
ny, gałka muszkatołowa, imbir, chili, szczy-
piorek, natka pietruszki. Por, jabłko, cebulę 
obrać i pokroić, czosnek posiekać. Skład-
niki przesmażyć na oliwie, dodać pokrojo-
ne pomidory i sól. Dolać 2,5 szklanki wrząt-
ku, gotować 15 min. Ostudzić, zmiksować, 
dolać kefir i śmietanę Doprawić do smaku 
i posypać zieleniną.

- rybny
1 kg ugotowanych różnych ryb, 3 łyż-

ki śmietany, 2 buraki średniej wielko-
ści, kiszony ogórek, jajko na twardo, 
sól, pieprz, 1,5 l kwasu chlebowego lub 
buraczanego. Buraki umyć i ugotować 
w skórce, obrać, zetrzeć na tarce o gru-
bych otworach. Ryby, ugotowane w po-
łowie kwasu, obrać i usunąć im kręgosłu-
py oraz ości. Resztę kwasu zagotować 
z solą i gorącym płynem zalać buraki. 
Ostudzić. Jajko i kiszony ogórek pokro-
ić w kostkę, włożyć do tego płynu razem 
z kawałkami ryb i drobno posiekanym, 
zielonym koprem. Wymieszać i na krót-
ko wstawić do lodówki. Podawać z goto-
wanymi lub pieczonymi ziemniakami.

Czy jesteś prawdomówny?
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Skoczek na szachow-

nicy; 8. Dzielnica Siemianowic Śl.; 9. 
Coś z pieczywa; 10. Zorganizowane 
działanie; 11. Wytwórnia piwa; 12. W 
łazience; 13. Dość otyła postać czło-
wieka; 14. Omasta; 16. Weksel cią-
gniony; 19. Myśl przewodnia; 20. Ło-
buz; 21. Dawka; 22. Część kościo-
ła; 23. Szkliwo; 28. Posłannictwo; 31. 
List w gwarze śląskiej; 32. Figielek; 33. 
Dawniej: podwójny podatek; 34. Imię 
męskie; 35. W zeszycie do matematy-
ki; 36. Rodzaj dwustronnego zamszu; 
37. Obok mamusi.

PIONOWO: 1. Eksces; 2. Blaszka 
wzmacniająca lub łącząca; 3. Czwarta 
część garnca; 4. Napór; 5. Zwis męski; 
6. Oddział jakiegoś urzędu; 7. Nowe 
srebro; 14. „Bańgów” lub „Chemik”; 15. 
Mała rzeka; 17. Siarkocyjanki; 18. „12-
-tka” w Siemianowicach Śl.; 24. Po ślą-
sku: duża mucha; 25. Antyfraza; 26. 
Może być telefoniczny; 27. Impuls, bo-
dziec; 28. Strojniś; 29. Lufka do papie-
rosów – w gwarze śląskiej; 30. Ziółko.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 14 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesyłać 
do dnia 20. VI 2005 r. - na adres SSM, 
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z dopi-
skiem Redakcja „Moja Spółdzielnia” - 
krzyżówka nr 6/2005. Nagrody za roz-
wiązaną krzyżówkę nr 5/2005 z hasłem: 
„Wiatr w oczy” otrzymują: I nagroda 
– Helena BARAN, zam. ul. W. Jagiełły 
9a/23; II nagroda – Joanna KACZY-

CA, zam. ul. W. Jagiełły 33c/14; III na-
groda – Gertruda URBAŃCZYK, zam. 
ul. Okrężna 15/22. Zwycięzcom gratulu-
jemy i zapraszamy (z dowodem osobi-
stym) do działu GZM po odbiór nagród. 
Kolacja przy świecach dla 2 osób 

(po uzgodnieniu terminu) w restauracji 
„ALOHA”, ul. W. Wróblewskiego 67 – 
nagrodę główną – ufundowała Restau-
racja „ALOHA”. Fundatorem pozosta-
łych nagród jest Siemianowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa.

Nauczyciel tłumaczy uczniom, że nie ma 
pojęcia „większej” lub „mniejszej” połowy.
Obie połowy są zawsze równe. Pod 
koniec lekcji podsumowuje:
- Ale co ja wam będę tłumaczył! I tak, 
większa połowa z was pewnie tego nie 
rozumie!

  

Lekcja przysposobienia obronnego.
- Które krwotoki są groźniejsze: ze-

wnętrzne czy wewnętrzne?
- Wewnętrzne.
- A dlaczego?
- Bo trudniej pacjenta obandażować.

  

Jasiu napisał na tablicy: Fczoraj byłem 
f szkole. Zdenerwowana nauczycielka 
pyta innego ucznia:
- Czy twój kolega napisał poprawnie to 
zdanie?
- Oczywiście, że nie. Przecież wczoraj 
była niedziela!

  

Dyrektor szkoły przechodzi koryta-
rzem 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 młodzianów, którzy pytają:
- Panie dyrektorze! Czy możemy iść 
do domu?
- A z jakiej racji?
- No... Przecież... Skoro nasz nowy 
pan od matematyki stoi w kącie, to 
chyba lekcji nie będzie, prawda?

  

W szkole nauczycielka zwraca się do 
ucznia:
- Jasiu, wymień jakiegoś ssaka łownego. 
- Ssaka...ssaka...hmm. No, na przy-
kład myśliwy!
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M o j e  k r ó l e s t w o  t o  t e ż  o s i e d l e ! ! !
ciąg dalszy 
ze str. 36

dzie kosztowała parę tysięcy złotych. 
Środki te osiedlowa administracja za-
mierzała przeznaczyć na moderniza-
cję parteru, tzn. na jego odnowienie 

i pomalowanie. Prace te będzie trzeba 
odłożyć na później i najpierw wprawić 
nowe drzwi, bo... jak żyć bez drzwi?

Niezależnie od wymienionych, 

niechlubnych przykładów, całość 
kolejnych dewastacji uzupełniają:

Osiedle „Michałkowice”
- ul. Wyzwolenia 6a, b i 10b – wyła-

mano zamki w nowych drzwiach,
- ul. Marii Dąbrowskiej 1c – uszko-

dzono elewację. 
Osiedle „Tuwima”

- ul. Hermana Wróbla 6d – podpa-
lono kabinę dźwigu osobowego i prze-
cięto kable domofonu,

- ul. Hermana Wróbla 6b, 7c, 8b – 
zniszczono kable w dźwigach osobo-
wych – koszt około 2 tysiące zł.

Osiedle „Węzłowiec”
- ul. Władysława Jagiełły 7d – de-

wastacja 2 skrzynek elektrycznych,
- ul. Władysława Jagiełły 13a – 

zniszczono słupek przeszkodowy na 
krawędzi chodnika,

- ul. Władysława Jagiełły 37c – wy-
bito szybę w drzwiach wejściowych.

mig pes
Foto: Piotr Sowisło

Jeszcze tylko dwa turnieje pozostały 
do rozegrania, aby poznać zwycięz-

cę tegorocznej edycji „RENOMY CUP”. 
Finał tej imprezy odbędzie się 19 czerw-
ca i wszystko wskazuje na to, że emocje 
będą towarzyszyły jej uczestnikom aż do 
ostatniego rzutu, gdyż różnice w punkta-
cji pomiędzy zawodnikami zajmującymi 
miejsca od 3 do 5 są niewielkie. Po 
majowych rozgrywkach widać wyraźnie, 
że na pozycji lidera umocnił się Radek 
Strybulewicz, który stał się głównym 
faworytem imprezy. Wydaje się, że wice-

lider klasyfikacji – Jacek Wywiał jest 
już również poza zasięgiem rywali, jed-

nak znawcy przedmiotu podkreślają, że 
w bowlingu dopóki kula jest na torze, to 
trudno przesądzać o wygranej. Dodajmy, 
że na najlepszych zawodników turnieju 
czekają atrakcyjne nagrody ufundowane 
przez sponsora turnieju – Coca Colę.

Klasyfikacja po 7 turniejach:
1. Radek Strybulewicz – 160 pkt.,

2. Jacek Wywiał – 113 pkt.,
3. Grzegorz Hentisz – 76 pkt.,
4. Arek Kordaczka – 63 pkt.,
5. Agnieszka Matuła – 62 pkt.
Ponadto, w związku z zbliżającymi 

się wakacjami, w Strefie Rozrywki 
„RENOMA” dzieci i młodzież szkolna 
znów będą mogły zagrać w bowling 
po obniżonej cenie. W godzinach 1100 
– 1700 koszt wynajmu toru, od ponie-
działku do piątku, będzie wynosił za 
okazaniem legitymacji szkolnej tylko 
20 zł. Zapraszamy.  mig

Na wakacje – „RENOMA”

Wkrótce finał

SSM reprezentowali i 6 miejsce zdobyli – od lewej: Henryk 
Ulfik, Grzegorz Hentisz, Jacek Knitter i Władysław Piliszko.

To proszę wywieźć przy okazji... 
zdają się mówić nagle otwarte na 
oścież drzwi – ul. Przyjaźni 22a.

Ciekawe komu przeszkadzał?  
– ul. Wł. Jagiełły 13a.

W połowie kwietnia br. w ośrodku szkoleniowo-wypo-
czynkowym w Głuchołazach rozegrano X Jubileuszowe 
Mistrzostwa Polski w Brydżu Sportowym Spółdzielni 
Mieszkaniowych. W zawodach wystartowało 20 drużyn 
z całej Polski. W sumie 80 brydżystów rozegrało: dwa tur-
nieje parami, jeden indywidualny oraz drużynowy. Impreza 
stała na wysokim, wyrównanym poziomie. W klasyfikacji 
indywidualnej zwyciężył K. Sandurski z SM „Zgoda” w 
Brzegu, a gracz z SSM – Grzegorz Hentisz uplasował 
się na 9 miejscu. Z kolei rozgrywki drużynowe wygrała 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” z Brzegu, natomiast 
reprezentacja Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
zajęła wysokie 6 miejsce i otrzymała pamiątkowy puchar 
wręczony najlepszym zawodnikom podczas uroczystości 
zakończenia z udziałem władz miasta i województwa. Przy-
pomnijmy, że przy DK „Chemik” działa kółko brydżowe, 
w którym raz w tygodniu spotyka się 10 graczy. Miłośni-
ków tej gry zapraszamy.

B r y d ż  n a  s p o r t o w o



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

M o j e  k r ó l e s t w o  t o  t e ż  o s i e d l e ! ! !
Setki tysięcy złotych kosztują nas rocznie wandale. Wielu z nich czuje się bezkarnie, bo niekiedy w biały dzień, na 

oczach przechodniów niszczą ławki, kwietniki i inną spółdzielczą własność. Niestety, nadal rzadko się zdarza, aby 
ktoś im zwrócił uwagę, a gdy to już się stanie, chuligani potrafią śmiać się prosto w oczy, a my płacimy grube pienią-
dze za skutki ich działalności.

Pomimo apeli, jakie władze Spół-
dzielni wystosowują przy każdej oka-
zji do mieszkańców, o większe zainte-
resowanie wspólną własnością i trzy-
manie swoich dzieciaków w ryzach, 

nadal jesteśmy świadkami zuchwa-
łych kradzieży i bezmyślnego wanda-
lizmu. Wielu lokatorów boi się interwe-
niować, a gdy już coś zgłoszą policji, 
to później okazuje się, że i tak nie ma 
świadków zdarzenia. Tymczasem bez 
naszej, mieszkańców, pomocy nie da 
się opanować wandalizmu i kradzie-
ży oraz zdarzeń zagrażających bez-
pośrednio zamieszkałym. Jak można 
wytłumaczyć, że w budynku z domo-
fonem, w piwnicy urzędują – menele, 
włóczędzy czy jakieś inne łazęgi – or-
ganizują balangi i nikt nic nie wie? Do-
wiedzieli się wszyscy,

gdy wybuchł pożar,
a ogień zaprószony został w jed-

nej z piwnic, gdzie mieszkaniec trzy-
mał stare leżanki, fotele i inne zużyte 
sprzęty. W efekcie, wypalone zostały 
przewody elektryczne, instalacja kana-
lizacji i przewody zasilające wentylację 
mechaniczną. Na szczęście, rury z ga-
zem zostały nienaruszone, bo ogień 
tylko je liznął. Lepiej nie myśleć, co by 
było, gdyby temperatura rozszczelni-
ła instalację? Ciekawa jest natomiast 
reakcja zamieszkałych, którzy, jak się 
dowiedzieli, że ADM będzie wywozić 
spalone rzeczy – uprzejmie, a jakże 
– szybko pootwierali drzwi do swych 

Paliło się przy ul. Przyjaźni 22a – 
na zdjęciu – i przy ul. H. Wróbla 6d.

piwnic, niejako wskazując, że nagromadzone tam barachło też trzeba usunąć. 
No, bo to za jednym zamachem i przecież to nic nie kosztuje, krasnoludki wynio-
są, a ich lilipuci samochód całość za darmo wywiezie, bo jeździ na wodę. Smutne 
to, żenujące, ale niestety prawdziwe. Paliło się w nocy z 2 na 3 maja br. – w bu-
dynku przy ul. Przyjaźni 22a. Straty oszacowano na ok. 6 tysięcy złotych.

Przed miesiącem, pisząc o idiotycznym zniszczeniu elewacji budynku 
przy ul. Wyzwolenia 6, podaliśmy: Strach pomyśleć, czy nowe drzwi właśnie 
tam zakładane wytrzymają długo. Oby jak najdłużej. By tak się stało, muszą jed-
nak znaleźć się odważni, którzy przeciwstawią się garstce osiłków. Miesiąc nie 
minął, a z administracji otrzymaliśmy informację, że... w NOWYCH DRZWIACH 
wyłamano już zamki.

Z kolei na innym osiedlu, a konkretnie na os. „Tuwima”, któryś raz już w tym 
roku usiłowano podpalić kabinę windy.

Następne tygodnie przyniosły kolejne przykłady kradzieży spółdzielczego mie-
nia, które potem – najprawdopodobniej na składnicach złomu – zostanie sprze-
dane za kilka złotówek: na wino marki wino, na piwo. Natomiast uszczerbek fi-
nansowy z tego tytułu dla Spółdzielni jest ogromny. Tak było w przypadku kra-
dzieży dwojga drzwi wejściowych do budynków na osiedlu „Węzłowiec”, gdzie 
straty oszacowano na około 9 tysięcy złotych. Do tej zuchwałej kradzieży doszło 
w nocy z niedzieli na poniedziałek – 22 - 23 maja w budynkach przy ul. Grun-
waldzkiej 7a i 9a. Wiele wskazuje na to, że akcja była wcześniej przygotowana 
i pomimo zabezpieczeń, jakie ADM zamontowała w drzwiach, złodziejom uda-
ło się w miarę szybko z nimi poradzić. Apelujemy do wszystkich lokatorów, aby 
bacznie zwracali uwagę na osoby niebędące mieszkańcami danego bloku i za-
chowujące się w podejrzany sposób.

Ponadto, na osiedlu „Węzłowiec” z klombu znajdującego się przy ul. Waleriana 
Wróblewskiego 26-28 systematycznie znika część palisady oddzielającej kwia-
ty od trawnika. Prawdopodobnie posłużą komuś jako ozdoba we własnym 
ogródku, bo przecież

w moim królestwie
musi być pięknie – tyle tylko, że zapominamy, że to moje królestwo to 

także bezpośrednie otoczenie mojego budynku, moja klatka schodowa, ba, 
całe osiedle – czy to tak trudno zrozumieć?

Łupem złodziei padło również skrzydło w drzwiach wejściowych do budynku 
przy ul. Niepodległości 32 na os. „Młodych”. Niestety, ich naprawa również bę-

 Drzwi wyparowały z budynków przy ul. Grunwaldzkiej 7a, 9a  
i ul. Niepodległości 32.

ciąg dalszy na str. 35




