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Z g ł o ś  s w ó j  a k c e s
Podczas planowanych części Walnego Zgromadzenia - odbędą się od 19 do 30. 06. br. - w porządku obrad ujęto 

wybory delegata i jego zastępcy na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej 
w Katowicach oraz dwóch przedstawicieli Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Zjazd Branżowy Spół-
dzielczości Mieszkaniowej przed IV Kongresem Spółdzielczości.

Zgłoszenia kandydatów do reprezentowania Spółdzielni w tych gremiach dokonać można do 18 czerwca do 1500 w sie-
dzibie Zarządu SSM, ul. Bohaterów Westerplatte 20, p. nr 4.

Zgłoszenie winno zawierać:
- pisemną zgodę na kandydowanie, - podpisy wraz z adresami minimum 30 popierających Członków SSM, podobnie, 

jak było w warunkach zgłoszeń na kandydatów do RN SSM.

Drodzy Członkowie  
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej!

Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z 14 czerwca 
2007 roku wprowadzono ograniczenie do dwóch trzyletnich 
kadencji dla członków rad nadzorczych spółdzielni mieszka-
niowych.

Żadna ustawa w Polsce, oprócz Konstytucji RP, ograni-
czającej kadencyjność dla Prezydenta Rzeczypospolitej, nie 
wprowadza takich ograniczeń dla jakichkolwiek innych spół-
dzielni czy organizacji społecznych lub gospodarczych.

Zmierza się stopniowo do rozbicia spółdzielczości miesz-
kaniowej i sprywatyzowania całej gospodarki mieszkanio-
wej. Z pewnością powstaną 

Wybieramy nową Radę!

ciąg dalszy na str. 4

D u ż o  s ł o ń c a
 i  u ś m i e c h u

– czytaj str. 11

Za nami Zebrania Osiedlowe Członków SSM
- sprawozdania czytaj str. 12 - 22

ZOCz  
os. „Tuwima”

ZOCz os. „Młodych”

14 czerwca - zapraszamy na festyn do „Bańgowa” – czytaj str. 10
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Deweloper:
PROFI ART CONSULTING Magdalena Górska 
tel. 0 505 16 32 61; tel./fax 032 296 32 78
www.profiart.com.pl

Oferujemy Państwu domy o ciekawej
bryle architektonicznej, niepodpiwniczone
z wbudowanym garażem i podjazdem.
Domy 1 piętrowe z użytkowym poddaszem
o powierzchni 162 m2. 
Bezpośredni dojazd do posesji od ul. Polaczka.

Termin oddania domów do użytku: marzec 2009

typ 1 (skrajny) o powierzchni 162 m2

z działką ok. 300m2, w cenie 3.800 zł brutto za m2

typ 2 (środkowy) o powierzchni 162 m2

z działką ok. 220m2, w cenie 3.300 zł brutto za m2

NOWA  INWESTYCJA
6 DOMÓW SZEREGOWYCH
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, ul. POLACZKA
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O sezonie grzewczym 2007/2008 
zdążyliśmy już całkowicie zapo-
mnieć, bo zima była nadzwyczaj 
łagodna, chociaż czasami pokaza-
ła pazurki. Jej mankamenty niweluje 
nam coraz silniej grzejące słońce i per-
spektywa letniego wypoczynku, któ-

ry lada moment się rozpocznie. Życie 
biegnie nieubłaganie i już teraz należy 
myśleć o kolejnym sezonie, który ani 
się obejrzymy i nastąpi.

Przerwa letnia to czas na wykony-
wanie tych robót zarówno na sieciach 
zewnętrznych, jak i w instalacjach we-
wnętrznych centralnego ogrzewania, 
bo to od nich zależy zimowe zaopa-
trzenie mieszkań w ciepło. Roboty 
te wymagają czasami spuszczenia 
czynnika grzewczego, co w konse-
kwencji przy powtórnym napełnia-
niu może spowodować perturbacje 
– zapowietrzenie instalacji – w dosta-
wie ciepła. Pamiętajmy, że nasze c.o. 
to układ zamknięty i dlatego też, by 
uniknąć jakichkolwiek niespodzianek, 
z chwilą rozpoczęcia nowego sezonu 
grzewczego, koniecznym jest odkrę-
cenie w mieszkaniach – na całe lato 
– zaworów grzejnikowych na maksi-
mum. Dodatkowo, otwarcie zaworów 
na całość przeciwdziała ewentualne-
mu zatkaniu się ich bardzo cieniutkich 
kanalików. Wykonajmy tę prostą czyn-
ność niezwłocznie, bo później zajęci 
innymi sprawami zapomnimy i droga 
do problemów gotowa. pes

Koniec 
oszczędzania
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POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - TEL. 032 228-57-78
DYŻURUJE: w dni robocze - od 15.00 do 22.00; w dni wolne - od 8.00 do 22.00

MOJA SPÓŁDZIELNIA 6/2008
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tzw. kamienicznicy, a na handlu nieruchomościami do-
skonale się zarabia. Przed nami z pewnością tzw. poda-
tek katastralny, który w krajach zachodnich płaci się rocz-
nie w wymiarze do 2% od posiadanego majątku liczonego 
w cenach rynkowych.

Spółdzielczość mieszkaniowa to rzekomo „relikt minionej 
epoki”. Chciałbym, aby taki „relikt” intensywnego budownic-
twa mieszkaniowego był realizowany w obecnej epoce. Nie-
dawno obiecano nam wybu-
dowanie 3 milionów mieszkań 
i nic w tym zakresie się nie ro-
bi. Jakie szanse na mieszka-
nie mają młode rodziny? Ma-
ją, jeśli wyjadą za granicę, bo 
nasi młodzi wykształceni oby-
watele, nasze dzieci, wnuko-
wie więcej szans mają gdzieś 
tam niż u nas – w swoim kra-
ju. Otwierają się kolejne za-
graniczne rynki pracy i drenu-
ją fachowców, przyciągając 
ich lepszymi warunkami pła-
cowymi, bytowymi.

Czy my nie potrafimy w kra-
ju otworzyć własnych, dobrze 
płatnych rynków pracy, aby 
młodzi tutaj mieli perspektywy 
rozwojowe dla siebie i swoich 
rodzin, by mogli z pożytkiem 
dla wszystkich i siebie reali-
zować swoje plany?

Rynkowa wartość mieszka-
nia spółdzielczego sięga już 
3000 zł za metr kwadratowy. 
W handlu nieruchomościami 
doskonale się zarabia.

Dlaczego kolejne ekipy rzą-
dowe i parlamentarzyści nie 
dbają o rozwój spółdzielcze-
go budownictwa mieszkanio-
wego opartego na tanich kre-
dytach i wsparciu Państwa?

Szanowni Mieszkańcy!
Nasz wielki rodak, papież, 

Jan Paweł II wielokrotnie 
przeciwstawiał się w swo-
ich encyklikach społecznych 
i wystąpieniach publicznych 
egoizmowi liberalnego kapita-
lizmu bogatych i propagował 
idee etycznej finansowo, soli-
darnej społecznie i integrują-
cej środowiska lokalne ekonomii społecznej w gospodarce.

Spółdzielczość opierająca się na wspólnym gromadzeniu 
środków dla bezpiecznego i szybkiego realizowania okre-
ślonych celów służących jej członkom, umożliwiająca po-
moc w potrzebie w sytuacjach nadzwyczajnych bez ko-
nieczności zaciągania wysokooprocentowanych kredytów 
bankowych, a tym samym bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów tego oprocentowania, należy do tego właśnie sek-

tora ekonomii społecznej i jest tą dziedziną gospodarczo-
-społeczną, która najpewniej i najpełniej zasługuje na okre-
ślenie mianem Polski solidarnej. W szeroko rozumianej 
spółdzielczości na każdym kroku widać solidarność, widać 
troskę o wspólne dobro.

Stwierdzam jako wieloletni Przewodniczący Rady Nad-
zorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Prze-
wodniczący Rady Nadzorczej Regionalnego Związku Re-

wizyjnego Spółdzielczości 
Mieszkaniowej województwa 
śląskiego, że najbezpiecz-
niejszą formą zamieszkiwa-
nia jest spółdzielczość miesz-
kaniowa zarządzana przez 
uczciwych i doświadczonych 
fachowców.

Proszę Państwa!
Często słyszeliśmy: Oni 

znowu nam podwyższyli płat-
ności. Nieważne, czy doty-
czyło to wody, śmieci, ciepła, 
wzrostu podatków lokalnych, 
na rzecz państwa, czyli tych 
wydatków, na które nie mamy 
wpływu, a które przyszła Ra-
da Nadzorcza w chwili gdy ce-
ny tych świadczeń i podatków 
będą rosły, też będzie musia-
ła wprowadzać. Wyjaśniamy 
więc: nikt bezmyślnie i bez 
konieczności nie podwyższał 
czynszów, a jako spółdziel-
cy wybrani do Rady Nadzor-
czej zawsze skrupulatnie li-
czyliśmy wszystkie niezbęd-
ne potrzeby i wydatki, aby nie 
dopuścić do dekapitalizowa-
nia naszego majątku. Jedno-
cześnie tak gospodarzyliśmy 
naszym wspólnym groszem, 
by mieszkańcom żyło się co-
raz godniej, lepiej a przede 
wszystkim bezpiecznie. Po-
nadto, wiemy, co to jest bie-
da wielu naszych rodzin, bo 
też jej doświadczamy, bo jak 
wszyscy nie żyjemy w próżni.

Co robi się w naszej Spół-
dzielni – widać i nie trzeba te-
go specjalnie opisywać, bo tyl-
ko to, co zauważalne nie po-
trzebuje już żadnej reklamy.

Uważamy, że swoje funkcje społeczne w Radzie Nad-
zorczej wypełnialiśmy godnie i uczciwie dla dobra naszych 
mieszkańców i nie mamy się czego wstydzić.

Ustępujący
Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

mgr inż. Andrzej Kłos

  Siemianowice Śl. 3. 06. 2008 r.

W y b i e r a m y  n o w ą  R a d ę !

Szanowni Mieszkańcy!
W III dekadzie czerwca br. wybierać będziemy nową 

Radę Nadzorczą naszej Spółdzielni. Apeluję do Państwa 
o liczny udział w Częściowych Walnych Zgromadze-
niach (tak przewiduje Ustawa), apeluję o wybór do Ra-
dy Nadzorczej ludzi godnych, uczciwych, rozsądnych, 
bezinteresownych, dobrych fachowców utożsamiających 
się z naszą siemianowicką rodziną spółdzielczą i wol-
nych od politykierstwa oraz egoistycznych pobudek.

Dokonując wyboru, oddzielmy ziarno od plew. Niech nam 
będą obce populizm i demagogia. Nie dajmy się zwieść 
pięknym słowom i oratorskim wystąpieniom. Nośnych de-
klaracji i haseł jest wiele – zdecydowanie gorzej jest z ich 
realizacją. Łatwo jest zawsze powiedzieć: gdzieś tam czyn-
sze są tańsze, bo kto sprawdzi, jakie faktycznie tam są i co 
ma na nie wpływ? Kto zweryfikuje ceny usług, materiałów 
w danym regionie kraju, danej miejscowości i związane 
z tym koszty? Kto zbada, czy mniejsze opłaty nie wynika-
ją z faktu, iż zasoby mieszkaniowe są tam po prostu młode 
i tym samym nie potrzebują dużych nakładów na niezbędne 
remonty? Kto sprawdzi: jak kształtują się ceny energii i jak 
wysokie są podatki lokalne? A może mniejsze opłaty wyni-
kają z faktu, że remonty ogranicza się do niezbędnego mi-
nimum lub wykonuje tylko ładne dla oka, że zbędne są do-
cieplenia, bo budynki wybudowano w nowszych technolo-
giach? A może gdzieś tam mniej dba się o infrastrukturę to-
warzyszącą? Ale hasło: tam jest taniej i u nas też może tak 
być pobudza wyobraźnię, bo nikomu się nie przelewa. Rze-
czywistość nie jest jednak hasłowa i tak prosta.

Proszę Państwa!
Niech w Radzie Nadzorczej zasiądą osoby rozważne, do-

świadczone i autentycznie godne naszego zaufania.
Niech spółdzielczość mieszkaniowa, której początki się-

gają 1854 roku, będzie solą tej ziemi, a szczególnie naszej 
śląskiej i siemianowickiej ziemi, gdzie spracowani miesz-
kańcy obejmujący wszystkie pokolenia winni mieć prawo 
do godnego, spokojnego zamieszkiwania i wypoczynku.

Życzę wszystkim dokonania mądrego wyboru, a nowej 
Radzie Nadzorczej życzę, by za trzy lata mogła wszyst-
kim mieszkańcom spojrzeć prosto w oczy i też powie-
dzieć z podniesionym czołem: Nie mamy się czego wsty-
dzić i nie zniszczyliśmy dorobku poprzedników!!!

ciąg dalszy ze str. 1
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Do zakończenia nauki w szkołach 
pozostało jeszcze kilka dni. 

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

Pomimo okresu urlopowe-
go wszystkie ośrodki kultu-
ralne i sportowe przygotowu-
ją urozmaiconą ofertę progra-
mową. Ważne jest, że zdecy-
dowana większość tych pro-
pozycji będzie dla dzieci i mło-
dzieży szkolnej bezpłatna. Na 
pewno będzie je można też 
skierować do tych placówek 
ze świadomością, że znajdą 
się pod dobrą opieką i czeka 
na nie wiele atrakcji oraz róż-
nych form ciekawego spędza-
nia czasu.

Na letnią kanikułę również Siemia-
nowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
przygotowała ciekawą ofertę dla swo-

ich najmłodszych mieszkańców. Od 
wtorku 1 lipca ruszają w Domu Kul-

tury „Chemik” tradycyjne półkolo-
nie, które od wielu lat cieszą się 
ogromnym powodzeniem wśród ich 
uczestników. 

O zapisach warto jednak pomyśleć 
wcześniej, gdyż zwykle jest o wiele 
więcej chętnych niż miejsc, jakimi dys-
ponuje ten ośrodek. W związku z tym 
kierownictwo DK „Chemik” będzie 
przyjmowało zapisy dzieci na półko-

lonie od 16 czerwca w go-
dzinach 1400 – 1600 w Do-
mu Kultury pod numerem 
telefonu 032 2282-090.

Natomiast dzieci i młodzież 
szkolna z pewnością chęt-
nie skorzysta z innej ofer-
ty SSM, jaką będzie zniżka 
na tor bowlingowy w Strefie 
Rozrywki „Renoma”. Władze 
Spółdzielni zachęcone efek-
tami akcji, jakie miały miej-
sce w ubiegłych latach, pod-
jęły decyzję, aby również 
w te wakacje obniżyć ceny 
wynajęcia toru w godzinach 

od 1100 do 1700. Warto przyjść z przy-
jaciółmi, a wtedy koszt proporcjonalnie 
się zmniejszy. Życzymy samych cel-
nych rzutów.  mig

DK „Chemik” i „RENOMA” DK „Chemik” i „RENOMA” DK „Chemik” i „RENOMA”

Czas na 
wakacje

W tym roku chyba też nie zabraknie wypadów w plener.

foto: archiwum

Dwukrotnie w maju – 13. i 30. – 
spotykała się Rada Nadzorcza 

Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. W obydwu przypadkach 
tematyka posiedzeń podporządko-
wana była czerwcowemu Walnemu 
Zgromadzeniu podzielonemu w SSM 
na 7 części.

Podczas pierwszych obrad Rada 
Nadzorcza zapoznała się z wynikami 
badania bilansu Spółdzielni przepro-
wadzonego przez niezależną główną 
księgową. Badanie takie jest obligato-
ryjne dla Spółdzielni.

Mirosława Hora, biegła księgowa ba-
dająca bilans, rozpoczynając omawia-
nie wyników badania, powiedziała, że 
rok 2007 był dla spółdzielczości miesz-
kaniowej wyjątkowo trudny. Znowelizo-
wana ustawa o spółdzielniach mieszka-
niowych – weszła w życie 30 lipca ub.r. – 
wprowadziła nowe zasady w trakcie roku 
bilansowego. Do tego dochodzi zmiana 
w podatku CIT, tj. od dochodów od osób 
prawnych. Zapisy w zakresie gospodar-
ki finansowej zasobami są nieprecyzyjne 
i dlatego budzą wiele kontrowersji. Biegła 
mówiła, że ze względu na wprowadzo-
ne nowe zasady rozliczania gospodarki 
zasobami mieszkaniowymi skierowano 
pytanie do Ministra Finansów o dookre-
ślenie, co to jest Gospodarka Zasobami 
Mieszkaniowymi w świetle przepisów i co 
wchodzi w jej zakres, tak by nie było wąt-
pliwości, jak prawidłowo księgować za-
równo wpływy i wydatki oraz jak w kon-

sekwencji liczyć podatki. Termin ten jest 
dorozumiany w świadomości zamiesz-
kałych, ale interpretacja przepisów kłóci 
się z pozornie prostym określeniem. Mi-

nisterstwo nie potrafiło dookreślić termi-
nu, co wprowadziło ogromne zamiesza-
nie. Problem bowiem w tym, że prawie 
wszystkie dochody spółdzielni, wspól-
not, czy TBS-ów pochodzą z innych niż 
czynsze źródeł. W wielu spółdzielniach 
gospodarka mieszkaniowa bywa deficy-
towa, tzn. czynsze są niższe, bo niedo-
bory uzupełniane są właśnie dochodami 
z innych źródeł. Teraz takie uzupełnia-
nie funduszy może być uznane za nie-
zgodne z prawem. Ba, są sytuacje, gdy 
wyliczenia bilansu wg starych zasad wy-
kazują plus, a wg nowych straty. Opinie 
z badania bilansu - patrz str. 6.

Oceniając wyniki finansowe Spółdziel-
ni, biegła zauważyła, że nie ma za-
grożeń dla jej funkcjonowania. Kondy-
cja finansowa SSM jest dobra, chociaż 
zmniejszyła się suma bilansowa, co jest 
wynikiem wyksięgowywania mieszkań. 
Spółdzielnia, na dzień badania, nie mia-
ła też należności wobec dostawców. Mi-
rosława Hora podkreśliła, że w SSM 
w kolejnym już roku maleje wskaźnik 
zadłużenia, co jest dobrym prognosty-
kiem. W jej ocenie uzyskany wynik pla-
suje Spółdzielnię bardzo wysoko wśród 
innych. Oczywiście, jak w każdej Spół-
dzielni problemem są dłużnicy z zale-

głościami wielomiesięcznymi, bo te kwo-
ty rzutują na wskaźniki. Mówiąc o zagro-
żeniach, zwróciła szczególną uwagę na 
ewentualne zaciąganie kredytów na pra-
ce w danych nieruchomościach i pod-
kreślała, by z rozwagą do nich podcho-
dzić, bo w tej kwestii też jest sporo nie-
jasności interpretacyjnych. Kończąc swe 
wystąpienie, z uznaniem mówiła o od-
młodzonej kadrze finansowo-księgowej 
i podziękowała jej za znaczący wkład 
w sprawne i bezproblemowe przygoto-
wanie bilansu.

Andrzej Kłos - przewodniczący RN, 
podziękował biegłej rewident za rzetel-
ne badanie bilansu i przekazane oce-
ny oraz uwagi, a mówiąc o zmianach 
w rozliczaniu zasobów dodał, że ta 
kwestia już odbiła się negatywnie na 
mieszkańcach, bo musiano zrewido-
wać program termomodernizacji i prze-
sunąć jego realizację o dwa lata.

Z kolei 30 maja Rada Nadzorcza 
przyjęła swoje sprawozdanie za 2007 
rok oraz pozytywnie zaopiniowała pro-
jekty Regulaminów: Walnego Zgroma-
dzenia i Rady Nadzorczej. Obydwa do-
kumenty będą przyjmowane na WZ. 
Drobne zastrzeżenia, jakie wniesiono 
w dyskusji, dotyczyły ujednolicenia na-
zewnictwa w dokumentach. W sprawach 
bieżących dyskutowano o przetargach 
na mieszkania, bo nie ma chętnych do 
nabycia lokali za wyliczone przez rzeczo-
znawców kwoty. Rada upoważniła Za-
rząd do dokonywania obniżek tych kwot.

Dwa razy Rada
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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 1.01.2007 do 31.12.2007
Przeprowadziłam badanie załączonego sprawozdania finansowego Siemianowickiej Spół-

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

• bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą:

323 268 582,59 zł;
• rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący bezwynikową działal-

ność na gospodarce zasobami mieszkaniowymi oraz zysk netto na pozostałej działalności, w wysokości

904 748,36 zł;
• zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujące zwięk-

szenie kapitału własnego o kwotę:

3 778 494,53 zł;
• rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący zwiększenie 
stanu środków pieniężnych o kwotę:

825 025,68 zł.
• informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe 
informacje 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 finan-
sowej badanej jednostki na dzień 31.12.2007 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 
1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.,
• sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej 
ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachun-
kowych,
• jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa, postanowieniami 
statutu Spółdzielni i ustawą Prawo Spółdzielcze.
Sprawozdanie z działalności jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, 
a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

    

Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych nr 1454

Katowice, 12.05.2008 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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W SSM, na podstawie ustawowe-
go zapisu i unormowania statutowe-
go, Rada Nadzorcza podzieliła Walne 
Zgromadzenie na siedem części, któ-
re odbędą się w dniach od 19 do 30 
czerwca w DK „Chemik”. Określając 
miejsce obrad na DK „Chemik”, kiero-
wano się dwiema przesłankami:

Pierwsza to fakt, iż żadne osiedle 
nie dysponuje odpowiednio dużą salą, 
a teoretycznie można się spodziewać, 
iż na daną część WZ przybędzie znacz-
na ilość uprawnionych. Druga, to wzglę-
dy ekonomiczne. Przyjęta lokalizacja

nie pociąga za sobą kosztów,
gdyż w DK „Chemik” odpłatność za 

wynajęcie sali wynosi zero zł, bo obiekt 
jest własnością Spółdzielni. Przyjęty 
podział na części uwzględnia wielolet-
nie doświadczenia w przeprowadzaniu 
ZGCz i ustalony w Spółdzielni zasięg 
administracyjny zasobów. Tym samym 
określony podział precyzuje przyna-
leżność Członka do danej części WZ 
na podstawie zamieszkania w jednym 
z osiedli SSM: „Bańgów”, „Centrum”, 
„Chemik”, „Michałkowice”, „Młodych”, 
im. J. Tuwima, „Węzłowiec”.

Na podstawie ustawowych zapisów, 
każdy Członek SSM otrzymał, z prze-
widzianym prawem wyprzedzeniem,

zawiadomienie informujące go
o dacie, miejscu i planowanym po-

rządku obrad podzielonego na czę-
ści Walnego Zgromadzenia oraz in-
formację o miejscu i terminie wyłoże-
nia wszelkich dokumentów przygoto-
wanych pod obrady. Ponadto, w zawia-
domieniu poinformowano o możliwości 
zgłaszania przez każdego Członka pro-
jektu uchwały, która jego zdaniem win-
na być przedmiotem obrad. Projektów 
takich zgłoszono 3, z czego dwa z przy-
czyn formalnych nie mogą być podda-
ne pod głosowanie, gdyż jeden wykro-
czył poza kompetencje WZ, a drugi nie 
spełnił wymogów ustawowych, bo pod-
pisany został przez 8 Członków, a usta-
wa wymaga 10 podpisów.

Jak wiemy podczas WZ
planowane są wybory

nowej Rady Nadzorczej, gdyż do-
tychczasowa w br. kończy swoją czte-
roletnią kadencję. O możliwości i try-
bie zgłaszania kandydatów informo-

waliśmy w majowym wydaniu „MS”. 
Do Komisji specjalnie w tym celu po-
wołanej przez Zarząd SSM wpłynę-
ło 30 zgłoszeń. Komisja po dokładnym 
sprawdzeniu, czy złożone dokumen-
ty spełniają określone wymogi formal-
ne, odrzuciła kandydatury 3 osób, któ-
re nie zdołały uzyskać wymaganego 
poparcia minimum 30 osób bądź nie 
były Członkami SSM. Komisja o swo-
jej decyzji powiadomiła zainteresowa-
nych. Obecnie Komisja prowadzi prace 
mające na celu sprawdzenie, czy po-
zostałe kandydatury spełniają wymogi 
przewidziane prawem.
Na liście kandydatów na Członków 
RN SSM w porządku alfabetycznym 

znajdują się:
1. Baranowicz-Pluskwik Joanna,
2. Breguła Bronisław,
3. Chlund Jan,
4. Dylong Bogdan,
5. Gabryś Irena,
6. Gola Wiesław,
7. Hołowczak Elżbieta,
8. Jaroń Anna,
9. Jaźwiec Wiesław,
10. Karusta Andrzej,
11. Krogulec Hubert,
12. Kurzawa Jerzy,
13. Lattka Gerard,
14. Lasecka-Nowak Bożena,
15. Łach Janusz,
16. Matyszok Jan,
17. Majnusz Piotr,
18. Osyra Ryszard,
19. Ozner Ewa,
20. Rogoż Zbigniew,
21. Rosicka Bożena,
22. Rylska Gabriela,
23. Spandel Czesława,
24. Szyga Krzysztof,
25. Śpiewak Krzysztof,
26. Waldera Andrzej,
27. Zabawa Bolesław.

Walne Zgromadzenie to swoiste 
święto Spółdzielni, apelujemy więc 
o liczny udział. Wybierając się na swo-
ją część WZ, pamiętać musimy, że:

- uczestniczyć w nim mogą z pra-
wem do głosowania jedynie Członko-
wie Spółdzielni,

- w poszczególnych częściach 
uczestniczyć można tylko raz.

Przeprowadzone na początku czerw-

ca Zebrania Osiedlowe Członków wy-
kazały, że wiele osób utożsamia po-
jęcie współwłaścicielstwa posiadane-
go mieszkania z członkostwem w Spół-
dzielni. Warto zatem sprawdzić w domo-
wych dokumentach lub w Dziale Człon-
kowskim, czy jest się Członkiem SSM.

Przeczytaj, zapamiętaj,
by uniknąć nieporozumień i emocji!!!

Bardzo ważną dla spokojnego prze-
biegu obrad informacją dla wszystkich 
uczestników wszystkich części WZ jest 
to, iż w trakcie obrad nie można zgła-
szać żadnych projektów uchwał, gdyż ta-
kie prawo, zgodnie z ustawą i Statutem, 
upłynęło na 15 dni przed I częścią WZ. 
Nie można także wnosić uwag i zastrze-
żeń do przedstawionych dokumentów, 
gdyż takie prawo upływa na 3 dni przed 
I częścią WZ. W praktyce oznacza to, iż 
podczas wszystkich części WZ nie prze-
widuje się dyskusji. Będzie można jedy-
nie w odpowiednim punkcie obrad zgła-
szać wnioski i uwagi, które jednak nie mo-
gą być głosowane, a jedynie odnotowane 
w protokole obrad. O niespodziankach, 
jakie wnosi ustawa i jakie jeszcze pokaże 
pisaliśmy nieraz. Teraz okazuje się, że 
zamienia Walne Zgromadzenie w swo-
istą maszynkę do głosowania, bo dys-
kutować, de facto, nie ma sensu, wno-
szenie uwag jest bezprzedmiotowe, 
słowem: wolno być i głosować.

Dał temu wyraz
Rzecznik Praw Obywatelskich

w swoim wystąpieniu do Trybunału 
Konstytucyjnego. Czytamy w nim, m.in.:

(…) Z kolei analiza tych przepisów art. 
8 3 ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych, które regulują zasady obradowa-
nia i podejmowania uchwał przez wal-
ne zgromadzenie podzielone na części, 
prowadzi do wniosku, iż przyjęte rozwią-
zania godzą wprost w demokrację spół-
dzielczą. Przede wszystkim wprowadze-
nie w art. 8 3 ust. 9 zasady, że uchwałę 
uważa się za podjętą, jeżeli była ona pod-
dana pod głosowanie na wszystkich czę-
ściach zgromadzenia, spowoduje w prak-
tyce, że jakakolwiek dyskusja nad tre-
ścią projektu uchwały będzie na poszcze-
gólnych częściach walnego zgromadze-
nia bezcelowa. Wyniku dyskusji i tak nie 
będzie można uwzględniać w toku ob-
rad, poprzez stosowną korektę projektów 
uchwał, gdyż wszystkie części walnego 
zgromadzenia muszą poddać głosowa-
niu tę samą treść projektu – czyli o treści 
ustalonej z góry, jeszcze przed pierwszą 
częścią zgromadzenia. (…) pes

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

Przed nami Walne Zgromadzenie
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych 

w bieżącym roku spółdzielnie zmuszone są do zrezygnowania z odby-
wania Zebrań Przedstawicieli a przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia 
w całości bądź podzielonego na części w przypadku, gdy ilość członków 
jest większa niż 500.
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„Moja Spółdzielnia”: Za kilka tygo-
dni kończy się czteroletnia kadencja 
obecnej Rady Nadzorczej SSM. Jak 
Pan podsumowałby ten okres?

Andrzej Kłos: Kieruję Radą Nad-
zorczą SSM od wielu lat i z perspek-
tywy ogromnego doświadczenia, ja-
kie w tym czasie zdobyłem, mogę po-
wiedzieć, że była to wyjątkowo pra-
cowita kadencja. Pracowaliśmy 
w szesnastoosobowym składzie 
i poza trzyosobowym Prezydium 
Rady działały jeszcze w ramach te-
go organu trzy Komisje: Gospodarki 
Zasobami Mieszkaniowymi i Inwe-
stycji, ds. Organizacyjno-Samorzą-
dowych i Społeczno-Kulturalnych 
oraz Rewizyjna. Prace Rady Nad-
zorczej wspierane były też przez 
siedem Rad Osiedlowych.

- Jakie tematy były poruszane na 
jej posiedzeniach?

- Tematyka posiedzeń Rady obej-
mowała duże spektrum zagadnień, 
które nie sposób w tym miejscu do-
kładnie omówić. Analizowaliśmy sy-
tuację finansową SSM za miniony 
rok, omawialiśmy i przyjmowaliśmy 
protokoły z badania sprawozdania 
finansowego za dany okres. Waż-
nym tematem podczas obrad by-
ło zapoznanie się z wynikami lustra-
cji przeprowadzonej przez Regional-
ny Związek Rewizyjny Spółdzielczo-
ści Mieszkaniowej województwa ślą-
skiego z siedzibą w Katowicach. Re-
gularnie wysłuchiwaliśmy też spra-
wozdań z działalności członkowsko-
-mieszkaniowej SSM oraz ocenialiśmy 
sposób załatwiania wnoszonych przez 
Członków SSM skarg i wniosków. 
Sporo czasu na posiedzeniach Ra-
dy Nadzorczej zajmowała problematy-
ka związana z gospodarką zasobami 
mieszkaniowymi. Zagadnienia te to, 
m.in. zatwierdzanie planów remontów, 
ocena przygotowania SSM do sezo-
nów grzewczych wraz analizą kosz-
tów ogrzewania, monitorowanie reali-
zacji harmonogramu dociepleń budyn-
ków na osiedlach. Do naszych zadań 
należało również zatwierdzanie pla-
nów rzeczowo-finansowych Spółdziel-
ni, planów inwestycyjnych, zapozna-
wanie się z wynikami ekonomiczno-fi-
nansowymi. W minionym roku praco-
waliśmy też nad zmianami wynikają-
cymi z nowelizacji ustawy o spółdziel-
niach, w tym nad Statutem SSM.

- To sporo. Jakie tematy były dla 
Państwa najtrudniejsze?

- Najtrudniejsze sprawy, którymi mu-
siała zająć się Rada Nadzorcza były 
związane z wykluczeniami z członko-
stwa Spółdzielni na skutek zaległości 
w opłatach czynszowych. Rada szcze-
gółowo analizowała każdą sprawę, ze 

zrozumieniem podchodząc do sytuacji 
Członków, których wyjaśnienia wska-
zywały na autentyczną biedę, w więk-
szości powodowaną bezrobociem 
czy tragicznymi zdarzeniami losowy-
mi. Udzielano daleko idącego doradz-
twa w zakresie rozwiązywania tych 
spraw. W każdym posiedzeniu RN 
SSM uczestniczył jeden z redaktorów 
gazety „Moja Spółdzielnia” w tym ce-
lu, aby problemy Rady na bieżąco by-
ły w niezależny sposób przekazywa-
ne mieszkańcom SSM. Rada Nadzor-
cza z wielką rozwagą podchodziła do 
zmian opłat czynszowych. Podwyżki 
ograniczaliśmy do poziomu zabezpie-
czającego niezbędne potrzeby remon-
towe, aby nie dopuścić do dekapitali-
zacji naszego majątku.

- Na jakie kwestie w mijającej ka-
dencji zwróciłby Pan szczególną 
uwagę?

- Potrzeb mamy dużo, ale wiemy, jak 
trudna jest ciągle sytuacja materialna 
wielu naszych mieszkańców. Sądzę, 
że każdy potrafi obiektywnie ocenić, ja-
ki jest stan zasobów naszej Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Co-
rocznie docieplamy kolejne budynki, 

które uzyskują nowe, piękne elewacje. 
Zabudowujemy elektroniczne podziel-
niki kosztów na kaloryferach w miejsce 
wyparkowych i w tym roku wymiana ta 
powinna być zakończona we wszyst-
kich spółdzielczych domach. Niemalże 
na każdym osiedlu funkcjonują nowo-
czesne boiska sportowe i place zabaw 

dla dzieci. Mamy dużo zieleni, którą 
się systematycznie pielęgnuje. Mo-
dernizujemy chodniki i parkingi. Wy-
mieniamy oświetlenie na energoosz-
czędne na ulicach i w budynkach. Co 
roku wymieniamy 6 do 8 dźwigów 
osobowych. Dachy remontowane są 
w technologii pap termozgrzewal-
nych z gwarancją na 10 lat. Z fun-
duszu remontowego osiedli dofinan-
sowujemy wymianę okien w miesz-
kaniach. Drzwi wejściowe do budyn-
ków wymieniane są na nowoczesne, 
estetyczne, z profili aluminiowych. 
Systematycznie przeprowadzane są 
kontrole szczelności instalacji gazo-
wych oraz funkcjonowania wentyla-
cji, co leży u podstaw bezpieczeń-
stwa zamieszkiwania w budynkach.

- A jak Pan ocenia działalność 
społeczno-kulturalną Spółdzielni?

- Od kilku lat Rynek Bytkowski 
przyciąga mieszkańców całego mia-

sta. Tam odbywają się festyny osie-
dlowe będące pewnego rodzaju lokal-
nym świętem. Ponadto, Strefa Roz-
rywki „Renoma” szczególnie w jesien-
ne i zimowe wieczory oblegana jest 
przez tłumy miłośników dobrej zaba-
wy, natomiast w okresie wakacji do-
skonale służy dzieciom i młodzieży. 
Mamy odnowiony DK „Chemik”, gdzie 
dużo uwagi poświęcamy istnieniu róż-
nych kółek zainteresowań, szczegól-
nie dla dzieci, młodzieży i seniorów. 
Na szczególne zainteresowanie zasłu-
guje organizacja półkolonii dla dzie-
ci oraz odbywające się latem festyny 
osiedlowe, których atmosfera sprzy-
ja tworzeniu się i pogłębianiu więzi ro-
dzinnych, spółdzielczych i międzysą-
siedzkich.

- Panie Przewodniczący, jaką dewi-
zą Państwo się kierowali, podejmu-
jąc decyzje dotyczące Spółdzielni?

- Wszystko, co Rada Nadzorcza ro-
biła wspólnie z Zarządem SSM i pra-
cownikami oraz Rady Osiedlowe z ad-
ministracjami miało na celu ogranicze-
nie kosztów utrzymania naszych za-
sobów, minimalizację opłat czynszo-

Pracowita kadencja
Rozmawiamy z Andrzejem Kłosem, przewodniczącym Rady Nadzorczej

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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wych, poprawę komfortu zamieszka-
nia. Myślę, że przytoczyłem podstawo-
we informacje z działalności organów 
samorządowych naszej Spółdzielni, 
a efekty naszej wspólnej pracy widać 
na każdym osiedlu. Sądzę, że każdy 
mieszkaniec potrafi to zauważyć i do-
cenić. Majątek całej Spółdzielni to na-
sze wspólne dobro, który powinniśmy 
razem szanować i pielęgnować.

- Obecnej kadencji towarzyszyła 
niełatwa atmosfera wokół spółdziel-
czości mieszkaniowej...

- Jestem przekonany, że w spół-
dzielczości mieszkaniowej moż-
na dobrze nauczyć się samorządno-
ści i demokracji. Kto tego nie prze-
szedł i nie jest mieszkańcem spół-
dzielczości mieszkaniowej, nie powi-
nien zabierać głosu na ten temat. Pro-
blemów w spółdzielczości jest dużo, 
ale niech je rozwiązują sami spółdziel-
cy w aspekcie problemów gospodar-
czo-społecznych, a nie politycznych. 
W zasobach spółdzielczych w Polsce 
mieszka ponad 12 milionów obywate-

li. Jest to znacząca sfera gospodarki 
narodowej, stąd władze każdego pań-
stwa do tej problematyki powinny pod-
chodzić z ogromnym wsparciem i tro-
ską. Myślę, że w naszym kraju przy-
dałoby się więcej dla nas wspar-
cia, gdyż ta idea ma już ponad 100 
lat. Przypomnijmy, że początki spół-
dzielczości mieszkaniowej zawiąza-
ły się w Berlinie w 1854 roku. Bierzmy 
przykład z tych, którzy spółdzielczość 
mieszkaniową wspierają, a ludzie uzy-
skują wiele satysfakcji z zamieszkiwa-
nia w zasobach spółdzielczych. 

 - Panie Przewodniczący, czy ta at-
mosfera mogła mieć wpływ na klimat 
wewnątrz Spółdzielni?

- Odnoszę wrażenie, że skutek był 
wręcz odwrotny. Wydaje mi się, że 
pozwoliło to jeszcze bardziej zintegro-
wać nasze Spółdzielcze środowisko. 
I w związku z tym na zakończenie tej 
rozmowy składam wszystkim naszym 
Mieszkańcom najserdeczniejsze po-

dziękowania za troskę o nasze wspól-
ne dobro, za wsparcie, którym byliśmy 
często obdarzani. Dziękuję, w imie-
niu Rady i swoim własnym, wszyst-
kim Radom Osiedlowym, Zarządo-
wi SSM, pracownikom i administra-
cjom osiedlowym. Dziękuję za wielo-
letnią współpracę, za uczciwe part-
nerstwo, za troskę o utrzymanie na-
szych zasobów i rozwój naszej Spół-
dzielni dla dobra wszystkich naszych 
mieszkańców. Dziękuję również wła-
dzom miasta i wszystkim instytucjom, 
które nie sposób wymienić, za dobrą 
i rzeczową współpracę z naszą Spół-
dzielnią. Przyszłej Radzie Nadzorczej 
i Radom Osiedlowym oraz Zarządowi 
i pracownikom Spółdzielni życzę dal-
szych sukcesów, rozsądnego spoko-
ju, uznania i wiele satysfakcji z wyko-
nywanych zadań dla dobra wszystkich 
mieszkańców. 

- Dziękujemy za rozmowę.
mig

Pracowita kadencja

Na kilka tygodni przed szkol-
nymi wakacjami dzieci z os. 

„Michałkowice” i os. „Młodych” 
otrzymały wyjątkowy prezent. Są nimi 
odpowiadające wszelkim rygorom 
bezpieczeństwa nowe place zabaw.

Taką właśnie metamorfozę przeży-
ły podwórka przy kilku ulicach, gdzie 
jak grzyby po deszczu powstały nowe 

miejsca do zabawy. Dzieci zresztą ma-
rzyły o nich od dawna. Pomiędzy blo-
kami przy ul. Stawowej 11, Wyzwole-
nia 8, gen. Władysława Sikorskiego 
2 i Przyjaźni 42 na osiedlu „Michałko-
wice” oraz na os. „Młodych” przy placu 
Skrzeka i Wójcika na wprost budynku 
nr 6, niedawno zamontowano huśtaw-
ki łańcuchowe, zjeżdżalnie, piaskowni-
ce, a cały teren wysypano żwirem. Nic 
więc dziwnego, że te urządzenia są 
oblegane przez dzieciaki, które mogą 

się na nich porządnie wyszaleć.
Place zabaw są odpowiedzią obydwu 

administracji na propozycje mieszkań-
ców. Zastosowane elementy urządzeń 
zabawowych posiadają europejskie 
atesty i spełniają wszelkie normy bez-

pieczeństwa. Tak więc dzieci pod opie-
ką rodziców będą mogły bez prze-
szkód korzystać z drewnianych kon-
strukcji. Każdy rodzic chciałby bowiem 
zapewnić swojej pociesze odpowied-
nie miejsce do zabaw na świeżym po-
wietrzu, które pozwalałyby jej na rozwi-
janie sprawności fizycznej, byłoby bez-
pieczne i przede wszystkim dało sporo 
radości najmłodszym mieszkańcom. 
Stąd w naszej Spółdzielni stopniowo 
przybywa tych kolorowych, wykona-

nych z drewna, zwanych popularnie 
„małpimi gajami” miejsc. – Od momen-
tu oddania nowego placu zabaw spę-
dzam tu z kolegami każdą wolną chwi-
lę. Lubię się bawić na huśtawce oraz 
budować różne elementy z piasku – 
powiedział 9-letni Krzyś z ul. gen. Wła-
dysława Sikorskiego.

Teraz należy pilnować, aby ca-

łość nie uległa zniszczeniu i nie za-
interesowali się tymi urządzeniami 
wandale. Stąd nasz apel do wszyst-
kich mieszkańców okolicznych blo-
ków, aby zdecydowanie reagowali 
na próby niszczenia mienia. W spe-
cjalnym regulaminie zabrania się wpro-
wadzania psów, spożywania alkoholu, 
korzystania z tych urządzeń niezgod-
nie z ich przeznaczeniem. Chodzi o to, 
aby obiekty służyły następnym roczni-
kom dzieciaków jak najdłużej. mig

Do 
urwisowania

Plac zabaw przy Skrzeka-Wójcika. Zjeżdżalnia – plac przy ul. Władysława Sikorskiego 2.
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Chociaż organizacja festynu pochła-
nia wiele czasu, to Rada Osiedla i ad-
ministracja nie szczędzą sił na przy-
gotowanie ciekawego programu. Im-
preza ta na stałe bowiem wpisała się 
w kalendarz „Bańgowa” i najczęściej 
jest tak udana, że wielu mieszkańców 
jeszcze przez długi czas wspomina jej 
przebieg.

Warto dodać, że coraz większym 
powodzeniem cieszą się towarzyszą-
ce festynowi imprezy sportowe, w któ-
rych masowo uczestniczą mieszkańcy 
osiedla, szczególnie dzieci i młodzież. 
Rozgrywany turniej piłkar-
ski przyciąga drużyny z in-
nych osiedli. Wygląda na 
to, że chętnie bawimy się 
nie tylko przy dobrej roz-
rywce, ale też w atmos-
ferze sportowej rywaliza-
cji. Mieszkańcy osiedla na 
długo przechowują wspo-
mnienia z tego wyjątko-
wego dla nich wydarze-
nia. I nie wyobrażają so-
bie, aby za rok znów nie 
spotkać się w tym samym 
gronie. – Czas na festy-
nie biegnie tak szybko, że 
na pocieszenie pozosta-
je fakt, że za rok znów się 
spotkamy – powiedział rok 
temu Marcin Roszewski 
jeden z uczestników zaba-
wy. Inni natomiast doce-
niają możliwość wspólnego spotkania 
mieszkańców osiedla. – Bardzo do-
brze, że SSM organizuje takie zabawy 
dla mieszkańców. Jestem zadowolona, 
tym bardziej, że gdy tylko gra muzyka, 
to nogi same niosą do tańca. Dodatko-
wo ważnym jest, że podczas zabawy 
można spotkać się z sąsiadami – po-
wiedziała podczas festynu w 2004 ro-
ku Renata Zeler.

Z okazji 20-lecia osiedla organiza-
torzy zaplanowali wiele imprez towa-
rzyszących o sportowym charakterze 
przeznaczonych dla młodszych miesz-
kańców osiedla. Już 30 maja odbył 

się turniej tenisa stołowego. Była 
to pierwsza sportowa impreza zwią-
zana z tegorocznymi jubileuszowy-
mi obchodami. Zawody przeprowa-
dzono w Szkole Podstawowej nr 16, 
a uczestniczyły w nich dzieci oraz mło-
dzież gimnazjalna.

W kategorii Szkoły Podstawowej zwy-
ciężyli: Paweł Rudziński oraz Klaudia 
Korfanty, natomiast na poziomie Gim-
nazjum najlepszymi okazali się: Artur 
Jurek i Angelika Chroszcz.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów w tenisie.

Bieg Przełajowy
7 czerwca, odbył się tradycyjny bieg 

przełajowy od lat przeprowadzany 
z okazji osiedlowego święta. O 1000 
wystartowali uczniowie w kategorii 
Szkoły Podstawowej, a o 1030 gimna-
zjaliści. Bieg zgromadził na starcie kil-
kudziesięciu uczestników, a jego tra-
sa wiodła przez osiedlowe tereny. Po 
zaciętej walce najlepszymi okaza-
li się:

Kategoria Gimnazjum:
1. Dawid Kłodnicki
2. Łukasz Tkaczyk
3. Robert Całczyński

Kategoria Szkoła Podstawowa:
Dziewczęta:

1. Anna Orpych
2. Agata Galilejczyk
3. Magdalena Wróblewska

Chłopcy:
1. Tomasz Przondziono
2. Paweł Musialik
3. Paweł Przondziono

Przyjdź na mecz na 1400

Z kolei od 9 do 13 czerwca rozgry-
wano turniej piłkarski, którego finałowy 
mecz zaplanowano na 14 czerwca br. 
na godz. 1400.

Główne festynowe 
harce

rozpoczną się zaś
14 czerwca 

o 1600

programem przygotowa-
nym przez dzieci i mło-
dzież z Zespołu Szkół nr 1 
na Bańgowie. Po nich wy-
stąpi Zespół Młodzieżowy 
z DK „Chemik” oraz dwa 
najbardziej znane mło-
dzieżowe siemianowickie 
zespoły rockowo-blueso-
we: „Mateja Bluef Band” 
oraz „Droga Ewakuacyj-
na”, które bańgowianom 
znane są z ubiegłorocz-
nego festynu. Z kolei wie-
czorną część imprezy 
wypełnią profesjonalne 
gwiazdy. O 1845 na scenie 

pojawi się DJ eN-i, a w przerwach jego 
występu i po nim „Smokie Band”. Fe-
styn potrwa aż do godziny 2200.

Organizatorom obchodów 20-lecia 
„Bańgowa” pozostaje jeszcze tylko za-
mówić dobrą pogodę. Festyn odbę-
dzie się w ostatnim weekend tej wio-
sny, która z pewnością będzie chciała 
nadrobić jeszcze słoneczne zaległości. 
Chyba więc nikt nie wyobraża sobie in-
nej niż prawdziwie słonecznej aury.

Już dzisiaj, również w imieniu or-
ganizatorów, zapraszamy na festyn 
nie tylko mieszkańców „Bańgowa” 
i życzymy dobrej zabawy. migs

Już po raz trzynasty mieszkańcy osie-
dla „Bańgów” będą mogli bawić się 

na swoim festynie, który od kilkuna-
stu lat organizuje Rada Osiedla. W tym 
roku impreza ta odbędzie się w najbliż-
szą sobotę 14 czerwca, a jej program, 
podobnie jak w ubiegłych latach, zapo-
wiada się bardzo atrakcyjnie. Jednocze-
śnie na ten dzień przypadają najważniej-
sze obchody 20-lecia istnienia osiedla.

 Tak bawiono się na festynie z okazji 15-lecia osiedla 
„Bańgów” 30 sierpnia 2003 r.

14 czerwca o 1400 – zapraszamy na festyn do „Bańgowa”

Dwudziestolatek  
będzie się
bawić!!!
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Otwierając festyn, Krzysztof Śpie-
wak, przewodniczący RO, podzięko-
wał wszystkim firmom mającym swój 
finansowy udział w zorganizowaniu tej 
wspaniałej imprezy. To dzięki nim dzie-
ci mogły za darmo poska-
kać do woli na dwóch dmu-
chanych zamkach i skorzy-
stać z wielu atrakcji, któ-
re były prawdziwą niespo-
dzianką. Z kolei zwracając 
się do najmłodszych uczest-
ników, Krzysztof Śpiewak ży-
czył im udanych zbliżających 
się szybkim krokiem wakacji 
i sukcesów w... kolejnym ro-
ku szkolnym. Natomiast dzie-
ci za zorganizowanie imprezy 
wykrzyczały na cały głos trzy-
krotne: dziękujemy! Szef RO 
zaprosił też dzieci na kolejną 
imprezę, która odbędzie się za pół ro-
ku. Część dzieciaków dobrze wiedzia-
ła, że chodzi o przyjazd Św. Mikołaja.

Festyn z okazji Dnia Dziecka na osie-
dlu „Michałkowice” ma już swoją reno-
mę, więc dzieci na kilka dni przed im-
prezą zaglądały do osiedlowej admini-
stracji, by dopytać się o jego szczegó-
ły. Tym razem były one trzymane w ta-
jemnicy, gdyż organizatorzy przygoto-
wali wyjątkowo dużo niespodzianek.

Kilka minut po 16.00 rozpoczęła się 
zabawa na całego, gdzie każdy mógł 
wziąć udział w ulubionej rozrywce. 
Część uczestników ustawiła się w dłu-
giej kolejce do skakania w gumowym 
zamku. Jeszcze inni razem ze wspa-
niale prowadzącą całą imprezę Pa-
nią wodzirej wolało wspólnie potań-

czyć. Byli też tacy, którzy od początku 
ustawiali się bardzo blisko pań z Rady 
Osiedla mających pieczę nad stolikiem 
z nagrodami z loterii fantowej, gdzie 
każdy los wygrywał. Jednak pierw-

szeństwo w ich losowaniu otrzymali 
uczestnicy różnego rodzaju konkursów 
przygotowanych na tę okazję w dużej 

ilości. W ten sposób wszyscy mogli po-
znać młode talenty wokalne i recyta-
torskie i najładniej tańczące dzieci.

- Najbardziej podobały mi się konkur-
sy, gdyż za udział w nich dostałam na-
grodę w postaci zabawki – powiedzia-
ła 5-letnia Oliwia.

Chociaż festyn trwał ponad 3 godzi-
ny, dzieciaki nie nudziły się ani przez 
moment, gdyż co chwilę były jakieś no-
we niespodzianki. A to pojawił się poły-
kacz ogni, który zadziwił dzieci swoimi 
czarodziejskimi umiejętnościami lub 
inny magik potrafiący z pustego pu-
dełka wyciągnąć butelkę coli. Ogrom-
ną frajdę sprawił też dzieciom przy-

jazd strażaków. Część z nich od razu 
postanowiła zasiąść za kierownicą ich 
wozu. Co bardziej sprytnym chłopa-
kom udało się rozwinąć węże strażac-
kie, którymi potem podlewali okoliczne 
ogródki przydomowe, przeciwko cze-
mu w ogóle nie protestowali ich wła-
ściciele. Jednak największą frajdę, co 
niektórym bardziej odważnym dziecia-
kom, sprawiła możliwość krótkiej ką-
pieli w strugach wody płynącej ze stra-
żackiego węża.

- Bardzo dużo dzieci zgromadziło się 
na festynie, niełatwo się dostać na róż-

ne atrakcje. Chętnie jeżdżę 
z dmuchanej zjeżdżalni – po-
wiedział 12-letni Rafał Stec. 
Z kolei Dawid Wanot stwier-
dził: - W ubiegłym roku rów-
nież uczestniczyłem w festy-
nie z okazji Dnia Dziecka. 
Jest fajna atmosfera, dużo 
atrakcji. Lubię skakać w dmu-
chanym zamku.  

Podczas całej imprezy na 
twarzach młodych uczestni-
ków gościł uśmiech, a to chy-
ba jest najlepszym podzięko-
waniem dla organizatorów. 
Już dawno licznie obserwu-

jący imprezę w oknach pobliskich bu-
dynków rodzice oraz lokatorzy nie wi-
dzieli takiego entuzjazmu wśród dzieci. 

Festyn zakończył się wspólnym poże-
gnaniem i obietnicą ponownego spo-
tkania za rok.

Sponsorzy festynu:
- Siemianowicka Spółdzielnia Miesz-

kaniowa,
- Zakład Konserwacji Dźwigów  

„Niegot”,
- Firma „Sukces”
- Zakład Budowlano-Remontowy 

„MJ”,
- Zakład Usługowy Rafał Ryba,
- ZUI „Instalator” Leszek Szczepa-

nowski,
- Zakład Instalatorstwa Elektryczne-

go Stefan Matuła. mig

Dużo słońca i uśmiechu
Wspaniała słoneczna pogoda, jaka towarzyszyła 2 czerwca festynowi 

z okazji Dnia Dziecka zorganizowanemu na osiedlu „Michałkowice” 
sprawiła, że na tę imprezę zgłosiła się znacznie większa rzesza uczestni-
ków niż w ubiegłych latach. Była ona zorganizowana już po raz kolejny 
przez Radę Osiedla i administrację os. „Michałkowice”, ale tym razem, 
dzięki hojności wielu sponsorów, postarano się o wiele dodatkowych 
atrakcji, do których maluchy ustawiały się w długiej kolejce.

Krzysztof Śpiewak, przewodniczący RO powitał dzieci 
na kolejnym festynie z okazji Dnia Dziecka.

Ja, ja, ja... Melodia „Kaczuszek” zawsze cieszy się uznaniem.
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Punktualnie o godzinie 1700 zebra-
nie rozpoczął przewodniczący RO Jan 
Dudek, który serdecznie wszystkich 
powitał i życzył pozbawionego emocji 
spotkania oraz rzeczowej i konstruk-
tywnej dyskusji. Następnie przegłoso-
wano skład Prezydium Zebrania, do 
którego powołano: Klaudiusza Kowo-
lika (przewodniczący), Wandę Stolar-
czyk (sekretarz), Czesławę Spandel 
i Jerzego Dingesa (asesorzy).

Klaudiusz Kowolik przejmując prowa-
dzenie obrad, podziękował, w imieniu 
własnym i Prezydium, za wybór i oka-
zane zaufanie oraz zapewnił, że spo-
tkanie postara się poprowadzić spraw-
nie i zgodnie z Regulaminem. Z ko-
lei w skład Komisji Skrutacyjno – 
Wyborczej weszli: Elżbieta Py-
ka (przewodnicząca), Renata Po-
lok i Iwona Richter (członkowie), 
a do Komisji Wnioskowej: Zbi-
gniew Rogoż, Ewa Ozner, Lech 
Struski.

Wszystkie głosowania, poza 
wyborami do Rady Osiedla, odby-
wały się jawnie za pomocą spe-
cjalnie przygotowanych manda-
tów, które Członkowie Spółdziel-
ni przybyli na ZOCz SSM otrzy-
mywali po sprawdzeniu wykazu 
Członków. W każdym głosowaniu 
głosy dokładnie podliczali dwaj 
asesorzy: Czesława Spandel i Je-
rzy Dinges. Zanim przystąpiono 
do części sprawozdawczej Klaudiusz 
Kowolik zaproponował zebranym, aby 
na kartkach składać do Prezydium 
swój udział w dyskusji oraz określić 

temat wystąpienia. Natomiast do Ko-
misji Skrutacyjno-Wyborczej kierowa-
no w podobny sposób kandydatury do 

Rady Osiedla, co znacznie usprawniło 
przebieg zebrania.

W części sprawozdawczej,
jako pierwszy zabrał głos Jan Du-

dek, przewodniczący RO, który podsu-
mował działalność tego organu w mi-

nionym roku. Podkreślił, że w tym okre-
sie odbyło się 8 plenarnych posiedzeń, 
a praca Rady opierała się głównie na 
działalności dwóch Komisji Problemo-
wych: Gospodarki Zasobami Mieszka-

niowymi oraz ds. Społecznych – Ładu 
i Porządku. Opracowując plan remon-
tów Rada Osiedla wspólnie z admini-
stracją dokonywała wcześniej lustra-

cji osiedla tak, aby znalazły się w nim 
najpilniejsze prace. Skromne środki fi-
nansowe pochodzące z odpisu na fun-
dusz remontowy nie pozwalają bo-
wiem na zrealizowanie wszystkich po-
trzeb mieszkańców. Przewodniczący 
wymienił najważniejsze roboty remon-
towe wykonane na osiedlu, zwraca-
jąc szczególną uwagę na proces wy-
miany zieleni, który należy kontynu-
ować w najbliższych latach, aby po-
prawić wygląd i estetykę osiedla oraz 
poprawić komfort zamieszkania. Po-
zytywnie ocenił też oddanie do użytku 
w ubiegłym roku nowoczesnego placu 
zabaw na osiedlu. Na zakończenie wy-
stąpienia podziękował władzom SSM 
oraz wszystkim Członkom Spółdziel-
ni za aktywne włączanie się w zmianę 
oblicza osiedla.

Sprawozdanie ADM os. „Chemik”
Z kolei sprawozdanie z działalno-

ści ADM „Chemik” przedstawiła Edy-
ta Bratek. Wymieniła najważniejsze 
remonty wykonane na osiedlu w 2007 

roku. Do nich trzeba zaliczyć: 
naprawę pokrycia dachowego 
budynków mieszkalnych o łącz-
nej powierzchni 1452 m kw., 
wymianę 26 drzwi wejściowych 
do klatek schodowych, rozli-
czenie zwrotów finansowych za 
401 okien w 106 mieszkaniach, 
montaż nowych skrzynek pocz-
towych spełniających wymogi 
unijne w budynkach przy ul. Al-
freda Zgrzebnioka, instala-
cję nowych podzielników elek-
tronicznych przy ul. Niepodle-
głości 57-59 oraz 61-63 oraz 
Walerego Wróblewskiego 55-
-59. Ponadto, pracownicy ADM 
w 2007 roku usunęli w miesz-

kaniach 2844 awarie zgłaszane na 
bieżąco przez lokatorów. Poza tym 
Edyta Bratek przedstawiła sprawoz-
danie z realizacji wniosków z ostatnie-

ZOCz osiedla „Chemik” ZOCz osiedla „Chemik” ZOCz osiedla „Chemik”

Przy pełnej 
sali

Blisko 70 uczestników, kilkanaście osób zabierających głos w dyskusji, 
wybór nowego składu Rady Osiedla „Chemik”, podsumowanie pracy 

administracji i RO to najważniejsze akcenty pierwszego Zebrania Osiedlo-
wego Członków Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zamieszkałych 
na os. „Chemik”. Zebranie odbyło się 2 czerwca i trwało blisko 3 godziny. 
Nad jego sprawnym prowadzeniem aktywnie czuwały Prezydium Zebrania 
oraz powołane 2 komisje: Skrutacyjno-Wyborcza oraz Wnioskowa.

Inauguracyjny głos na przeprowa-
dzanych po raz pierwszy Zebraniach 
Osiedlowych Członków SSM przy-

padł w udziale p. Jadwidze Jędrusik.
Decyzje podejmowano w głosowaniach.

Wnioski przyjęte  
na ZOCz os. „Chemik”

1. Zobowiązać administrację osiedla 
„Chemik” do przeprowadzenia akcji sys-
tematycznego porządkowania instalacji 
internetowych na klatkach schodowych 
przez właścicieli tych sieci.

2. Zobowiązać administrację osiedla 
„Chemik” do przeprowadzenia kontroli 
stanu technicznego dróg ewakuacyjnych 
w budynkach mieszkalnych.

3. Zobowiązać administrację oraz Radę 
Osiedla do przygotowania propozycji wy-
budowania boiska sportowego dla mło-
dzieży wraz z dalszą możliwością realiza-
cji tego projektu.
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go ZGCz oraz poinformowała o naj-
ważniejszych planach remontowych 
na 2008 rok. 

Wybory
W dalszej części Zebrania kontynu-

owano procedury związane z wybo-

rami do Rady Osiedla. Spółdzielcy 
z „Chemika” zgłosili na piśmie swoje 
kandydatury do Komisji Skrutacyjno-
-Wyborczej, która następnie przystą-
piła do sporządzenia listy wyborczej. 
Jednocześnie Klaudiusz Kowolik za-
prosił wszystkich do dyskusji, do której 
zgłosiło się dwunastu chętnych.

Oto najważniejsze wątki z dyskusji.
Jako pierwsza

zabrała głos Jadwiga Jędrusik,  
zwracając uwagę na nie najlepszy 
stan instalacji teletechnicznej w bu-
dynku przy ul. Wróblewskiego 73. Jej 
zdaniem należy doprowadzić do sytu-
acji, w której wszystkie przewody będą 
biegły w jednym kanale teletechnicz-
nym. Ponadto, mówiła o hałasie dobie-
gającym z pobliskiej ulicy, co związane 
jest z ruchem transportu ciężkiego. Po-
stulowała wystąpić do gminy o założe-
nie ekranu wyciszającego hałas.

Z kolei Jadwiga Krzanowska do-
magała się wyczyszczenia przewo-
dów kominowych i zabezpieczenia ich 
przed gołębimi odchodami.

Krytycznie o pracy ochrony w budyn-
ku przy ul. W. Wróblewskiego 73 wy-
powiadał się Eugeniusz Ślusarczyk, 
podając przykłady świadczące o nie-
reagowaniu jej pracowników na zda-
rzenia zagrażające bezpieczeństwu 
mieszkańców. 

Jadwiga Pawliczek-Gajowiak zło-
żyła wniosek w sprawie wybudowania 
na osiedlu nowego boiska sportowego, 
na którym młodzież mogłaby aktywnie 
spędzać swój czas.

W sprawie ustalenia i ujednolicenia 
temperatury, jaka powinna obowią-
zywać na korytarzach we wszystkich 

spółdzielczych budynkach wnioskował 
Józef Bernat. Ponadto, spółdzielca 
mówił o oświetleniu schodów znajdu-
jących się za DK „Chemik” oraz two-
rzącym się bałaganie przy kontene-
rach ustawionych przy ul. W. Wróblew-

skiego 69, gdzie są wrzucane odpady 
przez okolicznych działkowiczów.

Natomiast Alina Kajda miała wątpli-
wości, co do wyliczeń kubatury budyn-
ku przy ul. A. Zgrzebnioka 52. Zwróciła 
uwagę na brak czujników pogodowych 
na dachu budynku oraz zaproponowała 
sprawdzenie, czy instalacja centralnego 
ogrzewania na klatce schodowej nie jest 
podłączona do pionów łazienkowych.

Prowadzona dyskusja była kilkakrot-
nie przerywana, aby można było kon-
tynuować wybory do Rady Osiedla. 
Na pytania dyskutantów odpowiedzi 
udzielali z-ca prezesa ds. technicznych 
Zbigniew Lekston, Jan Dudek i kie-
rownik ADM-u Halina Napora oraz 
Marek Greiner, pełnomocnik zarządu 
ds. technicznych.

Po udzielonych odpowiedziach Klau-
diusz Kowolik poprosił Komisję Wnio-
skową o odczytanie wyłonionych z dys-
kusji wniosków.

W ostatniej części Zebrania Elżbieta 
Pyka, przewodnicząca Komisji Skru-
tacyjno-Wyborczej przedstawiła wynik 
wyborów do Rady Osiedla „Chemik”.

Nową Radę Osiedla „Chemik”
tworzą:

- Jerzy Dinges,
- Jan Dudek,
- Michał Gurbiel,
- Stefan Janda,
- Maria Jurczyk,
- Klaudiusz Kowolik,
- Wiesław Mania,
- Ewa Ozner,
- Zbigniew Rogoż,
- Czesława Spandel,
- Wanda Stolarczyk.

mig

Nad obradami czuwało Prezydium.

ZOCz osiedla „Bańgów”

Sprawnie  
i na temat

Zaledwie 90 minut trwało Zebra-
nie Osiedlowe Członków SSM 

z osiedla „Bańgów”, które 4 czerw-
ca odbyło się w szkole na tym osie-
dlu. Jednak mieszkańcy czas ten 
wykorzystali do maksimum i rze-
czowo oraz konstruktywnie debato-
wali o najważniejszych dla osiedla 
sprawach. W tym tak krótkim czasie 
dokonali też wyborów do RO „Bań-
gów”. Wiodącymi tematami poru-
szanymi w dyskusji były: ekologia, 
bezpieczeństwo oraz pilne bieżące 
remonty.

Spotkanie otworzył Zbigniew Po-
pek, przewodniczący RO „Bańgów”, 
któremu następnie powierzono prowa-
dzenie całości zebrania. Pomagały mu 
w tym pozostałe osoby wybrane do 
Prezydium Zebrania:

- Barbara Florek (sekretarz),
- Leon Pichen i Julian Spławski – 

asesorzy.
Ponadto, zebrani wybrali Komisję 

Wnioskową w składzie: Jan Maty-
szok, Małgorzata Germel i Jan Kuc 
oraz Komisję Skrutacyjno-Wyborczą, 
którą stworzyli: Teresa Markiewicz, 
Ewa Luty i Bożena Smoleń. Ta druga 
komisja była odpowiedzialna za prze-
prowadzenie wyborów do samorządu 
osiedlowego i zaraz po swoim ukon-
stytuowaniu przystąpiła do pracy, pro-
ponując uczestnikom ZOCz zgłasza-
nie kandydatów do RO oraz przygoto-
wując później listę wyborczą i przepro-
wadzając tajne głosowanie.

Sprawozdania
Jednocześnie kontynuowano zebra-

nie zgodnie z przyjętym na początku 
porządkiem obrad. W części sprawoz-
dawczej wystąpił Zbigniew Popek, któ-
ry podsumował działalność RO w la-

ciąg dalszy na str. 14

Wybieramy Radę Osiedla.
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tach 2004-2008. Przewodniczący pod-
kreślił zmiany, jakie wynikają z nowe-
lizacji ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych. Przede wszystkim odniósł 
się do nowych zasad finansowania ro-
bót remontowych, które nie mogą być 
realizowane z wspólnego osiedlowego 
budżetu, a tylko z poszczególnych nie-

ruchomości. Może to oznaczać wydłu-
żenie niektórych programów remonto-
wych, gdyż obecnie musi środ-
ki na nie znaleźć dana nieru-
chomość. Sukcesem kaden-
cji było niewątpliwie doprowa-
dzenie do kosztowej wymiany 
sieci wodociągowej na osiedlu 
przy wspólnym udziale wie-
lu podmiotów mających wpływ 
na tę decyzję. Zbigniew Popek 
nawiązał również do zbliżają-
cej się XX rocznicy powstania 
osiedla i zaprosił wszystkich 
mieszkańców na festyn orga-
nizowany 14 czerwca br. z tej 
okazji. Mówca podziękował ad-
ministracji, władzom SSM oraz 
radnym z tej dzielnicy za dobrą 
współpracę oraz życzył wybie-
ranej na zebraniu nowej RO 
dalszych sukcesów w pracach 
na rzecz osiedla, jego miesz-
kańców i środowiska.

Z kolei Danuta Morawiec, 
kierownik ADM „Bańgów”, 
przedstawiła sprawozdanie 
z działalności administracji 
za miniony rok oraz poinfor-
mowała o realizacji wniosków 
z ostatniego ZGCz. Wymieni-
ła najważniejsze prace remon-
towe wykonane w 2007 roku, do któ-
rych warto zaliczyć: wymianę pokry-
cia dachowego na 10 segmentach, 
docieplenia dwóch szczytów budyn-

ków przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 1 
i 79A, dociepleniach stropodachów 
w 16 segmentach, malowanie 16 kla-
tek schodowych oraz wymianę drzwi 

wejściowych do 9 budynków. Ponad-
to, w 2007 roku przyjęto i zrealizowa-

no 2932 usterki od lokatorów, a zale-
głości w opłatach czynszowych na ko-

niec maja 2008 roku wynosiły 206 ty-
sięcy złotych. W ostatniej części wy-
stąpienia Danuta Morawiec poinformo-
wała o najważniejszych robotach re-

montowych zaplanowanych do wyko-
nania w bieżącym roku.

Problemy, pochwały i oklaski
Następnie rozpoczęła się dyskusja, 

która była skoncentrowana wokół kil-
ku tematów ważnych dla mieszkań-
ców osiedla. Po pierwsze szereg kry-
tycznych uwag padło pod adresem 
straży miejskiej, która powinna zdecy-

dowanie egzekwować wyprowadzanie 
psów w kagańcu i na smyczy. Mówi-

li o tym między innymi Boże-
na Smoleń i Mieczysław Hoj-
da. Strażnicy miejscy zapew-
niali, że systematycznie osoby 
uchylające się od tych przepi-
sów są karani mandatami, któ-
re wynoszą 200 złotych. Z ko-
lei Małgorzata Germel zwróci-
ła uwagę fakt, jak niebezpiecz-
ne jest przechodzenie dzieci 
przez główną ulicę biegnąca 
wzdłuż osiedla, gdy idą w stro-
nę kościoła. Uzgodniono wy-
stosowanie pisma do Urzę-
du Miasta w Siemianowicach 
w sprawie postawienia osoby, 
która będzie ułatwiała dzie-
ciom dojście do szkoły. 

Ewa Solik mówiła o przy-
krych zapachach, jakie docho-
dzą zwłaszcza w okresie wio-
senno-letnim, ze składowiska 
odpadów Landeco, a inny lo-
kator o hałasie, jaki słychać 
w godzinach nocnych z pobli-
skiej fabryki. Radny Adam Ce-
bula poinformował o przepro-
wadzonych pomiarach, które 
wykazały, że firma Landeco 
nie narusza obowiązujących 

norm ekologicznych, chociaż miesz-
kańcy osiedla mają zupełnie inne od-
czucie. Podobnie badania hałasu po-
chodzące z fabryki nie naruszają norm. 

ZOCz osiedla „Bańgów” ZOCz osiedla „Bańgów” ZOCz osiedla „Bańgów”

ciąg dalszy ze str. 13

Wnioski przyjęte  
na ZOCz os. „Bańgów”

1. Opublikować w „Mojej Spółdzielni” szacowane 
koszty wykonania przebudowy alei, dojścia do skle-
pów przy ul. Władysława Reymonta 14-20.

2. Wystąpić do Urzędu Miasta z pismem w sprawie 
regulacji ruchu na osiedlu „Bańgów”.

3. Wystąpić do Policji i Straży Miejskiej z pismem 
w sprawie przestrzegania parkowania samochodów 
na os. „Bańgów”.

4. Dokonać przeglądu cyrkulacji wody oraz balko-
nów ostatniej kondygnacji w budynku przy ul. Wła-
dysława Reymonta 34.

5. Rozpatrzyć możliwość założenia progu zwalnia-
jącego na wysokości budynków przy ul. Karola Szy-
manowskiego 1-2.

6. Wystąpić do Urzędu Miasta z pismem w sprawie 
zabezpieczenia przejścia dla pieszych na przystan-
ku „Bańgów Kościół”.

7. Wystąpić do Urzędu Miasta z pismem o wyko-
nanie przejścia dla pieszych na ul. Marii Curie-Skło-
dowskiej na wysokości budynku nr 25.

8. Rozpatrzyć możliwość przyspieszenia remon-
tu chodnika w rejonie budynku przy ul. Władysława 
Reymonta 10, 26.

9. Dokonać przeglądu rynny odpływowej na balko-
nie V kondygnacji (pion M-4) w budynku przy ul. Ma-
rii Curie-Skłodowskiej 21.

Sprawnie  
i na temat

Zebranie było krótkie, dyskusja ciekawa. Nie zabrakło w niej pochwał i oklasków dla administracji.
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Uzgodniono jednak z jej właścicielami, 
że będzie zasadzony ekran naturalny 
ze specjalnych gatunków drzew, które 
mają uchronić osiedle przed ewentual-
nymi skutkami hałasu z fabryki i obni-
żyć jego poziom.

Tadeusz Kowalczyk zgłosił postu-
lat, aby na łamach „Mojej Spółdzielni” 
opublikować koszty przebudowy doj-
ścia do sklepów przy ul. Władysława 
Reymonta 16. Lokator o tę przebudo-
wę wnioskuje już od kilku lat, nieste-
ty ciągle brakuje na nią środków finan-
sowych, więc stąd pomysł podania do 
publicznej wiadomości kwoty, jaka jest 
na to potrzebna. Jan Kuc skarżył się 
na kłopoty z cyrkulacją ciepłej wody na 
najwyższych kondygnacjach w budyn-
kach, domagając się przeprowadze-
nia stanu kontroli stanu technicznego 
instalacji oraz jej remontu. Małgorza-
ta Germel wnioskowała o przyspiesze-
nie remontu chodnika na odcinku od 
ul. Władysława Reymonta 10 do 16.

Z kolei Teresa Markiewicz zwróci-
ła się z prośbą do redakcji „Mojej Spół-
dzielni”, aby na łamach gazety wyra-
zić podziękowanie mieszkańców dla 
wszystkich pracowników osiedlowej ad-
ministracji za bardzo dobrą pracę, za-
angażowanie i profesjonalizm. Zebrani 
oklaskami zareagowali na te słowa.

Poza władzami Spółdzielni w ZOCz 
os. „Bańgów” uczestniczyli radny RM 
Adam Cebula oraz przedstawiciele po-
licji, straży miejskiej, pod adresem któ-
rych padły mocne słowa mieszkańców 
domagających się zdecydowanych re-
akcji wobec osób wyprowadzających 
psy bez smyczy i kagańca.

Na wszystkie pytania na bieżąco od-
powiadało kierownictwo administracji 
osiedla, a część uwag zapisano jako 
wnioski do dalszej realizacji, które na 
zakończenie spotkania zostały pod-
dane pod głosowanie przez Komisję 
Wnioskową. Spółdzielcza debata była 
kilkakrotnie przerywana, aby dokonać 
wyborów do Rady Osiedla.

Nową Radę Osiedla „Bańgów”
tworzą:

- Adam Cebula,
- Barbara Florek,
- Małgorzata Germel,
- Krystian Hucz,
- Mieczysław Hojda,
- Jan Matyszok,
- Andrzej Michalski,
- Zbigniew Popek,
- Leon Pichen,
- Marek Redlicki,
- Julian Spławski.

mig

Początek Zebrania potwierdził te 
przypuszczenia, bo od początku at-
mosfera była mocno naelektryzowana. 
Pierwsze głosy w dyskusji – poza pro-
blemami skierowanymi do przedstawi-
ciela Straży Miejskiej – dotyczyły wła-
śnie tego zamierzenia. Zebranie to by-
ło też najliczniejszym ze wszystkich. 
Uczestniczyło w nim 105 Członków za-
mieszkałych i jeden oczekujący.

Ale po kolei. Otwarcia Zebrania do-
konał Ryszard Osyra – przewodni-
czący RO – i przeprowadził jawny wy-
bór Prezydium.

Do Prezydium ZOCz weszli:
- Zbigniew Jarosz – przewodniczący, 
- Bronisław Breguła – sekretarz,
- Renata Pajda i Henryk Rosiak – 

asesorzy.
W kolejnych głosowaniach wybrano 

Komisje ZOCz: Skrutacyjno-Wyborczą 
– przeprowadzającą i nadzorującą taj-
ne wybory oraz Wnioskową – opraco-
wującą zgłaszane wnioski. 

Komisje stworzyli:
- Skrutacyjno-Wyborczą:
- Andrzej Sass, przewodniczący,
- Edyta Bratek, Karol Danielak.
- Wnioskową:
- Janusz Łach, przewodniczący,
- Andrzej Kłos, Marcin Zabawa.
Bezpośrednio po ukonstytuowaniu 

się Komisja Skrutacyjna przystąpiła do 
pracy i zaproponowała uczestnikom 
zgłaszanie na specjalnych kartkach 
kandydatów do RO. Tomasz Lewan-
dowski złożył wniosek, by kandyda-
ci dokonali krótkiej prezentacji, bo do-
brze byłoby wiedzieć, kto nas będzie 
reprezentował – wniosek odrzucono.

Uwagi do Straży
Zbigniew Jarosz, uwzględniając ko-

nieczność udania się przedstawicie-
li służb porządkowych do swych rejo-
nów, zaproponował, by zebrani naj-
pierw do nich skierowali swe pytania 
i uwagi. Obecni na ZOCz skwapliwie 
skorzystali z tej propozycji.

Karol Danielak pytał: dlaczego Straż 
Miejska nie reaguje na źle zaparkowa-
ne samochody na ul. Okrężnej?

Adam Górecki dodał, że samochody 
parkują w miejscu niedozwolonym na 
łuku drogi między budynkami Okręż-

na 9 – 11. Ponadto, zwrócił uwagę na 
łamanie przepisów drogowych przez 
patrole Straży Miejskiej poruszające 
się na skuterach. Wymuszają pierw-
szeństwo, jeżdżą po chodnikach i prze-
kraczają dozwoloną prędkość – mówił.

Eugeniusz Szczepaniak apelował 
do Straży, by zwróciła uwagę firmom 
obklejającym swoimi reklamami nowe 
skrzynki, do których reklamy powinno 
się wkładać.

Halina Siura prosiła o wzmożoną 
kontrolę Policji lub Straży Miejskiej 
w związku z głośno zachowującą się 
młodzieżą przesiadującą do późnych 
godzin wieczornych na ławkach usytu-
owanych pod balkonami jej budynku.

Bardzo obszernej odpowiedzi na 
poruszone zagadnienia udzielił Woj-
ciech Golasiński, funkcjonariusz 
Straży Miejskiej. Szeroko omówił za-
kres obowiązków Straży, związane 
z tym rozbieżne oczekiwania miesz-
kańców, gdyż z jednej strony – mó-
wił – domagacie się państwo kara-
nia niesfornych kierowców, a z dru-
giej narzekacie, że Straż ogranicza 
się jedynie do zakładania szczęk na 
kołach źle parkujących samocho-
dów. Naszych zadań jest więcej, a są 
przypadki, gdy nie możemy podejmo-
wać działań. Zobowiązał się także do 
przekazania krytycznych uwag pod 
adresem swoich kolegów patrolują-
cych miasto.

ZOCz osiedla im. Juliana Tuwima

Żywa i ciekawa debata
Zmierzające w kierunku Gimnazjum nr 3 grupki żywo dyskutujących ludzi 

zapowiadały, że Zebranie Osiedlowe Członków SSM osiedla im. Juliana 
Tuwima będzie miało dobrą frekwencję i należy spodziewać się ożywionej 
i emocjonującej dyskusji. Przypuszczenia te nie były bezpodstawne, bo 
w ostatnich tygodniach mieszkańcy rejonu ulicy Wróbla zaktywizowali się 
na wieść, iż SSM zamierza budować domy na placu przy przedszkolu.

ciąg dalszy na str. 16

 Słuchamy, słuchamy.



16 MOJA SPÓŁDZIELNIA 6/2008

W międzyczasie Komisja Skrutacyj-
na opracowała zgłoszenia kandydatów 
do Rady Osiedla i po wyrażeniu przez 
nich zgody przystąpiła do tworzenia 
listy wyborczej. W szranki wyborcze 
przystąpiło 19 osób.

Sprawozdania
Syntetyczne sprawozdanie z czte-

roletniej kadencji Rady Osiedla „Tu-
wima” przedstawił Ryszard Osyra, 
przewodniczący RO i mówił 
m.in., że w minionym cza-
sie odbyło się czterdzieści 
posiedzeń RO, na których 
zajmowano się głównie bie-
żącą eksploatacją zasobów 
mieszkaniowych i sprawa-
mi zgłaszanymi przez miesz-
kańców. Członkowie RO za-
twierdzali i kontrolowali reali-
zację planu remontów w za-
kresie rzeczowym i finanso-
wym – omawiano go dwa ra-
zy do roku. Przedstawicie-
le RO uczestniczyli w komisjach do-
konujących przeglądu budynków, lo-
kali użytkowych i placów zabaw oraz 
w Komisjach Przetargowych, a także 
współuczestniczyli w komisyj-
nym odbiorze zakończonych 
prac remontowych i przyjmo-
wali ewentualne uwagi doty-
czące ich wykonania. RO zaj-
mowała się wszystkimi po-
stulatami i wnioskami zgła-
szanymi na Zebraniach Grup 
Członkowskich i uczestniczy-
ła z kierownikiem administracji 
w ich realizacji. Rada włącza-
ła się w organizowanie cieszą-
cych się ogromnym zaintere-
sowaniem imprez osiedlowych 
z okazji obchodów Święta Byt-
kowa. Mówca z zadowoleniem 
podkreślił, że w minionej ka-
dencji przy udziale Urzędu 
Miasta nareszcie sfinalizowa-
no prace związane z przebu-
dową ciągów pieszojezdnych 
oraz budową nowych parkin-
gów wraz z oświetleniem ulicz-
nym na ul. Okrężnej. Prace te 
połączone z dokonaną wcze-
śniej przez SSM termomoder-
nizacją położonych tam bu-
dynków zmieniły diametralnie 
oblicze tego zakątka osiedla.

Dzisiaj – stwierdził szef RO – mo-
żemy się chlubić wyglądem naszego 
osiedla dzięki zaangażowaniu takich 
osób, jak: Andrzej Gościniak – prze-

wodniczący Rady Miasta i członek RO 
„Chemik”, Beata Breguła – radna RM 
i członek RO „Tuwima”, Mikołaj Waj-
da – radny RM i członek RO „Michał-

kowice”, Jan Szwach – mieszkaniec 
ul. Okrężnej 4, Bronisław Breguła – 
członek RO „Tuwima”, Zbigniew Lek-

ston – z-ca prezesa SSM. My dodaj-
my, że współudział w tych przemia-
nach ma także Ryszard Osyra. Na za-
kończenie odniósł się do dewastacji 

i powiedział: W związku ze wzrostem, 
z roku na rok, kosztów usuwania skut-
ków dewastacji chciałbym w imieniu 
RO podziękować wszystkim mieszkań-

com za okazaną pomoc w przeciwsta-
wianiu się rosnącej fali zniszczeń na-
szego spółdzielczego majątku. Mówca 
podziękował pracownikom ADM i Do-
rocie Łąckiej, kierownikowi admini-
stracji, za wzorową współpracę. Słowa 
podziękowania skierował również do 
ustępujących Członków RO.

Szczegółowe i obejmujące kilka-
naście pozycji zawierających dzie-
siątki wykonanych prac sprawozda-

nie administracji przedło-
żyła Dorota Łącka – szefo-
wa ADM os. „Tuwima”. Pa-
ni kierownik przedstawiła też 
zaplanowane do wykonania 
tegoroczne zadania remonto-
we, których część jest już za-
kończona bądź jest w trakcie 
realizacji. Odniosła się także 
do dewastacji: „Ogranicze-
nie rozszerzających się w za-
straszającym tempie bez-
myślnych zniszczeń nasze-
go mienia – mówiła – umoż-

liwiłoby wykonanie większej ilości prac 
remontowych i estetyzujących otocze-
nie. Wspomnieć należy pożar przy 
ul. Okrężnej 5, którego straty wynio-

sły ponad 20 tys. zł. Kradzie-
że i dewastacja czujników ru-
chowych, rynien i rur spusto-
wych w garażach, wybijanie 
szyb, notorycznie pojawiają-
ce się graffiti na nowo malo-
wanych elewacjach, wymaga-
ją dodatkowych nakładów fi-
nansowych.”

Na zakończenie podzięko-
wała członkom Rady Osiedla 
i jej Przewodniczącemu za do-
brą współpracę, a zwracając 
się do mieszkańców, stwier-
dziła: Chciałabym podkreślić, 
że administracja kieruje się za-
sadą dobrej współpracy. Mo-
żecie Państwo być przekona-
ni, iż wszelkie zgłoszenia i in-
terwencje będziemy wykony-
wać szybko i rzetelnie.

Budowa na Wróbla
Jako pierwszy problem poru-

szył p. Bolesław Zabawa i kry-
tycznie odniósł się do pomy-
słu, gdyż do przyjemności nie 
będzie należało oglądanie da-
chów. Zarzucił Radzie Osie-
dla zbyt pochopne i bez kon-

sultacji z mieszkańcami podjęcie pozy-
tywnej opinii i postulował jej wycofanie. 
Przy tej okazji pytano, czy ktoś z aktual-

ZOCz osiedla im. Juliana Tuwima  ZOCz osiedla im. Juliana Tuwima

Żywa i ciekawa 
debata

ciąg dalszy na str. 21

ciąg dalszy ze str. 15

Proszę o wyjaśnienie...

Wnioski przyjęte na ZOCz
os. im. Juliana Tuwima

1. Wystąpić do Straży Miejskiej o wzmożenie nadzoru 
nad parkującymi samochodami, a szczególnie blokują-
cymi wjazdy na drogi pożarowe wiodące do budynków.

2. Uporządkować trakty komunikacyjne dla pieszych 
na terenie całego naszego osiedla – wykonać je z za-
stosowaniem kostki brukowej.

3. Członkowie SSM z osiedla „Tuwima” wyraża-
ją swój sprzeciw wobec planowanej inwestycji budo-
wy zespołu budynków w części osiedla przy ul. Her-
mana Wróbla.

4. Zebranie zobowiązuje nowo wybraną RO „Tu-
wima” do wycofania swojego poparcia dla planowa-
nej budowy zespołu budynków w obrębie ul. Herma-
na Wróbla.

5. Zobowiązać radnych Rady Miasta zamieszkują-
cych w zasobach naszej Spółdzielni, aby zabezpieczo-
no środki finansowe w budżecie miasta na rok 2009 na 
naprawę nawierzchni dróg ulic Wojciecha Korfantego 
i Hermana Wróbla w Siemianowicach Śl., a także na 
zabudowanie progów zwalniających.

6. Zwrócić się o pomoc do instytucji miejskich o defi-
nitywnie rozwiązanie problemu dojazdu do posesji przy 
ul. Wojciecha Korfantego 15a, b.

7. Doprowadzić do wybudowania nowego parkingu 
w obrębie budynków Leśna 13, 15.
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Jak możemy Ci dzisiaj pomóc?

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

Szybkie pożyczki!

Zadzwoń już dziś!

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

Możesz również wysłać SMS o treści pozyczka pod numer 1124
lub zadzwonić 022 320 49 60 (koszt wysłania SMS-a 
lub połączenia z tel. kom. wg taryfy poszczególnych operatorów)
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- Chcemy, aby mieszkańcy nabra-
li do nas większego zaufania. Stąd 
na festynie mają oni okazję nie tyl-
ko do zapoznania się z naszym no-
woczesnym sprzętem gaśniczym, ale 

również do przeprowadzenia zwykłych 
rozmów ze strażakami. Cieszę się, że 
nasz pomysł spotkał się z tak dużym 
zainteresowaniem. Jak widać naj-
większe emocje budzi możliwość 
wyjazdu drabiną strażacką na wy-
sokość kilkunastu metrów – mó-
wił starszy brygadier Zdzisław 
Musialik, komendant Miejski 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Siemianowicach Śląskich.

Zanim przeprowadzono po-
kazy, odbyła się jednak oficjal-
na część obchodów Dnia Stra-
żaka z udziałem władz miasta 
i innych zaproszonych gości. By-
ła to okazja do wręczenia odzna-
czeń wyróżniającym się osobom oraz 
podsumowania mijającego roku, któ-
ry strażacy mogą zaliczyć do bardzo 
udanych. Wzbogacili się w tym cza-
sie o nowoczesny wóz strażacki, któ-
ry zastąpił 28-letni wyeksploatowany 
pojazd.

Z okazji Dnia Strażaka w Siemia-
nowicach Śląskich brązową odznaką 
„Zasłużony dla ochrony przeciwpoża-
rowej” odznaczeni zostali: ogniomistrz 
Marek Pradelok, aspirant Dariusz To-

mas. Medalem „Za zasługi dla po-
żarnictwa”: starszy ogniomistrz Jacek 
Kroll, młodszy aspirant Roman Miko-

łajczyk. Podczas uroczystości uhono-
rowano również członków Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Siemianowicach 
Śląskich. Odznakę „Wzorowy strażak” 
otrzymali druhowie: Przemysław Foj-

cik, Marek Marczok zaś odznakę „Za 
wysługę lat” otrzymali: Łukasz Dzier-
ga, Stanisław Kawalec, Marek Mar-

czok i Tomasz Nowak. Ponadto, 
strażak Wojciech Gwóźdź otrzy-

mał list pochwalny nadany ab-
solwentowi Centralnej Szkoły 
PSP w Częstochowie.

W części oficjalnej odbyło 
się mianowanie strażaków 
na wyższe stopnie przyzna-
wane specjalnymi rozkaza-
mi. I tak Komendant Główny 
Państwowej Straży Pożarnej 

nadał rozkazem personalnym 
z dnia 17. 04. 2008 r. 

stopień starszego aspi-
ranta: Jackowi Pulciń-

skiemu, stopień aspiranta: 
Jolancie Stasiok.

Śląski Komendant Woje-
wódzki Państwowej Stra-
ży Pożarnej nadał rozka-
zem personalnym z 15. 04. 
2008 r. stopień starszego 
ogniomistrza: Grzegorzowi 
Lubosowi i Ireneuszowi 
Stahrowi a stopień ognio-
mistrza: Marcinowi Gorzędowskie-
mu. Natomiast Komendant Miejski roz-
kazem personalnym z 21. 04. 2008 r. 
nadał stopień starszego strażaka: Ro-
bertowi Bijakowi, Mariuszowi Cho-
wańskiemu, Adamowi Horwanko 
i Arturowi Wierzgoniowi.

Później zebrani na festynie miesz-
kańcy byli świadkami pokazów stra-
żackich umiejętności. Najpierw z palą-
cego się samochodu wydobyto uwię-
zionego kierowcę (manekin), a następ-
nie strażacka drabina największych 
śmiałków wywoziła na wysokość co 
najmniej 6 piętra. Okazało się, że od-

Majówka

strażakami

Już od blisko 
pięciu lat miesz-

kańcy Bytkowa mogą cieszyć 
się szeregiem plenerowych imprez, 

jakie wiosną i latem odbywają się na 
Rynku Bytkowskim. Tegoroczny zaba-

wowy sezon, 17 maja, rozpoczął festyn – 
majówka, który tym razem zorganizowano 
przy pomocy siemianowickich strażaków. 
Oni to bowiem postanowili swoje święto 
– św. Floriana – obchodzić nie w zaciszu 
kameralnej sali, ale w plenerze w towa-

rzystwie mieszkańców. Specjalnie 
dla nich też przygotowali pokaz 

swoich umiejętności i sprzę-
tu jakim dysponują.

Rozkazem personalnym z dnia... nadaję stopień:...
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ważnych jest spora grupa, gdyż na tę 
przejażdżkę trzeba było czekać w kil-
kunastometrowej kolejce.

- To była wielka frajda, ale pan stra-
żak kazał mocno się trzymać w cza-
sie jazdy w górę. Ale chyba nie zosta-

nę strażakiem – powiedział 10-letni 
Damian Starowicz. Przygoda ze stra-

żacką drabiną sporo emocji wzbudziła 
w grupie kilku dziewczynek: - Musiały-
śmy się mocno trzymać, ale u góry by-
ło bardzo fajnie i świetne widoki. Wi-
działyśmy nawet wieżę kościoła i inne 
osiedla. Może nawet zostaniemy stra-
żakami w przyszłości, oczywiście jeżeli 
nie powiedzie się nam kariera aktorek 
– zgodnie stwierdziły: Hania Krok, Ola 
Bogacka, Karolina Fraszka i Nikol 
Graczyk, które przychodzą na każdy 
festyn na Rynku Bytkowskim.

Z kolei wielu siemianowickich biz-
nesmenów zainteresował pokaz cię-
cia betonu specjalną spalinową piłą 
łańcuchową, która w ciągu kilku minut 

uporała się z dużym kawałkiem beto-
nu. Pytano się o cenę takiego sprzę-
tu i możliwości jego zakupu. Natomiast 

najmłodsi uczestnicy upodobali sobie 
do zabawy namiot strażacki, rozkła-
dany w warunkach polowych podczas 
akcji gaszenia pożaru, a który może 
służyć do udzielania pierwszej pomocy 
medycznej osobom poszkodowanym.

Pokazy mogłyby tak trwać i trwać 
dalej, gdyby nie fakt, że na 15.30 za-
planowano prezentację dorobku arty-
stycznego dzieci i młodzieży z bytkow-
skich szkół: Szkoły Podstawowej nr 1, 
Gimnazjum nr 3 oraz Zespołu Szkół 
Sportowych. Dla nich strażacy musieli 

ustąpić miejsca i oddać je we władanie 
młodych artystów: aktorów, muzyków, 
piosenkarzy. Ci zaś na ponad godzi-
nę zajęli plac i scenę Rynku Bytkow-
skiego. Niemniejsze emocje od stra-
żackich, szczególnie młodszej części 
widowni, wzbudziły występy taneczne 
dwóch dziewczęcych zespołów z Do-
mu Kultury „Chemik” oraz Siemiano-
wickiego Centrum Kultury: „Disaster” 
i „Top Secret”. Obydwa zespoły po-
deszły do swoich występów w pro-
fesjonalny sposób, korzystając przy 
tym z różnego rodzaju rekwizytów. Na 
uwagę zasługuje „Top Secret”, któ-
ry regularnie tańczy na różnych spół-

dzielczych festynach, starając się za 
każdym razem urozmaicić swój pro-
gram. Tym razem podczas występu 

jedna z tancerek uległa drobnej kon-
tuzji, co spowodowało skrócenie po-
kazu. Miejmy jednak nadzieję, że by-
ła to chwilowa niedyspozycja, gdyż ze-
spół ten ma już rzeszę swoich wielbi-
cieli, zwłaszcza wśród młodych chło-
paków, którzy kręcili występ dziewczyn 
na swoich komórkach.

- Przyszedłem specjalnie, aby zoba-
czyć jak tańczą moje koleżanki z „Top 
Secret”. Są naprawdę świetne, co roku 
mają nowy program i od tych dziew-
czyn cały czas bije pozytywna energia 

– stwierdził 18-letni Paweł Morąg.
Zgromadzonej młodzieżowej publicz-

ności nie trzeba też było przedstawiać 
młodej – mającej jednak spore gro-
no swoich wielbicieli – rockowej grupy 
„Droga Ewakuacyjna”. Był to kawałek 
dobrego rocka na festynie. Prowadzą-
ca imprezę Danuta Białas powiedzia-
ła krótko: Jesteście the best.

Natomiast wieczorną część bytkow-
skiej majówki wypełnili profesjonalni 
artyści, którzy zaprezentowali program 
dla tzw. szerokiej publiczności. Naj-
pierw, po raz pierwszy na bytkowskiej 
scenie, wystąpił „Duo Fenix – Dwa 

ze
strażakami

Beton cięła jak masło. Hen, pod chmurami.

ciąg dalszy na str. 16
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Fyniki”, jeden z najbardziej znanych 
zespołów Radia Piekary, autorzy hitu 
„Na krawędzi dnia”, który zajął 2 miej-
sce w plebiscycie słuchaczy na prze-
bój 10-lecia. Podczas ich występu nie 
mogło zabraknąć tego oraz wielu in-

nych znanych przebojów duetu two-
rzonego przez Krystynę Dubik oraz 
Waldemara Kołaczyka. Swój zabaw-
ny koncert poprowadzili w gwarze ślą-
skiej. Doskonale wiedzieli, jak spra-
wić, aby publiczność słuchając ich, 
wspaniale się bawiła. Ich koncert to 
nie tylko sam występ, ale żywy dia-
log z publicznością powiązany z „wi-
cami – dowcipami” w gwarze. – Pierw-

szy raz występujemy w Siemianowi-
cach Śląskich, ale jesteśmy pod wra-
żeniem wspaniałej atmosfery. Chociaż 
jesteśmy z Opola, to nasze piosenki 
są również znane siemianowickiej pu-
bliczności dzięki Radiu Piekary. Chęt-
nie tu jeszcze wrócimy, jeżeli tylko nas 
zaprosicie – powiedział po koncercie 
Waldemar Kołaczyk.

Na finał majówki organizatorzy  przy-
gotowali koncert Jacka Silsy z zespo-
łem „Salsa”, który przez ponad półtorej 
godziny rozgrzewał publiczność świa-

towymi przebojami w rytm piosenek 
latynoamerykańskich. U jego boku wy-
stąpiła para tancerzy prezentujących 
profesjonalny taniec towarzyski. Jacek 
Silski przedstawił szereg utworów z re-
pertuaru Julio Iglesiasa oraz Ricky 

Martina, udowadniając przy tym swoją 
indywidualność oraz perfekcyjne przy-
gotowanie. Artysta występuje w wie-
lu krajach Europy, ostatnio w musica-
lu poświęconym twórczości Anthone-
go Webbera.

- Nasz zespół miał przyjemność za-
grać jako support przed koncertem Ju-
lio Iglesiasa w Danii. Równie chętnie 
dajemy koncerty dla lokalnej publicz-

ności i mam nadzieję, że nasz występ 
spodobał się zgromadzonej widow-
ni – powiedziała Aneta z zespołu Jac-
ka Silsy. Ten ostatni występ przypadł 
do gustu szczególnie młodym uczest-
nikom festynu. Widać, że wiele hitów 
śpiewanych przez Jacka Silsę znają 
na pamięć.

- Nie jest łatwo śpiewać czyjeś prze-
boje, ale ten zespół robi to wyjątkowo 
dobrze. Muszą chyba kochać tę muzy-
kę – stwierdził Maciej Adamczewski, 
jeden z uczestników festynu.

- Jestem już starszą osobą, ale chęt-
nie – jeżeli mi na to zdrowie pozwala – 
spędzam czas na Rynku Bytkowskim. 
Lubię wesołe piosenki i dowcipy. To 
wprawia mnie w dobry humor – powie-
działa nam pragnąca zachować anoni-
mowość mieszkanka os. „Chemik”.

Na pierwszym z tegorocznych fe-
stynów bawiono się wspaniale. Jego 
uczestnicy z żalem rozchodzili się do 

domów, bo jak powszechnie wiado-
mo, dobra zabawa zawsze trwa zbyt 
krótko. mig

Sponsorzy festynu  
na Rynku Bytkowskim

- Firma „Sukces”, - Zakład Ogól-
nobudowlany – Joachim Piontek, - 
Zakład Ogólnobudowlany – Stefan 
Nowak, - Zakład Usług Technicz-
nych – Mirosław Witek, - Kawiar-
nia „Mercado Cafe”, - Tellepizza, - 
Sklep Ogólnospożywczy –  Bogdan 
Banaszczyk

„Top Secret” i „Disaster” podobały się nie tylko młodzieży.

Majówka…

Serwowane kawały przez „Duo Fenix – Dwa Fyniki” wywoływały salwy śmiechu i rozbawiły publiczność.

ciąg dalszy ze str. 15

Majówkę na 
Rynku Bytkowskim 

zorganizowali:
- Stowarzyszenie  

Przyjaciół Bytkowa, 
- Prezydent i Rada Miasta, 

- Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

oraz Stowarzyszenie 
„Nasz Dom” 
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nej Rady mieszka w budynkach, przed 
oknami których mają być wybudowane 
domy. Brak odpowiedzi spowodował, 
że padło stwierdzenie, iż łatwo się po-
dejmuje decyzję, gdy mieszka się dale-
ko. Ta m.in. konkluzja skłoniła Romana 
Wędrochę do wniosku, by w RO byli 
reprezentowani mieszkańcy wszystkich 
budynków, co jak wyjaśniono, z przy-
czyn formalnych nie jest możliwe, bo 
Statut nie uwzględnia takiej 
ilości członków RO.

Andrzej Kłos zabierając 
głos w kwestii budowy, zwra-
cał uwagę, że jest to koncep-
cja, ale należy mieć na uwa-
dze poszukujących mieszka-
nia, bo potrzeby w tym za-
kresie rosną. Podczas de-
baty i krzyżujących się wy-
stąpień zauważono zagroże-
nie, że Walne Zgromadzenie 
przyjmie uchwałę o budowie, 
bo mieszkańcowi z innego 
osiedla ta budowa nie będzie 
przeszkadzała. Dopiero wy-
stąpienie Zbigniewa Leksto-
na, wiceprezesa Zarządu SSM uspo-
koiło debatujących. Zbigniew Lekston 
mówił, że nie podjęto żadnych kroków 
w celu rozpoczęcia inwestycji, a na-
wet, gdyby WZ przyjęło takie zadanie, 
to ze względów na zapisy ustawy by-
łoby to działanie na szkodę Spółdziel-
ców – obszerne wyjaśnienie tego za-
gadnienia czytaj str. 26.

Z kolei prowadzący obrady Zbigniew 
Jarosz zapewnił lokatorów budynków 
Wróbla: 7, 8, 9, że bez ich zgody, żad-
na budowa w rejonie ich budynków nie 
będzie miała miejsca.

Wybory
Po tych wyjaśnieniach przeprowadzo-

no tajne wybory. Zbigniew Jarosz wyja-
śnił, że aby głos był ważny, należy pozo-
stawić na liście maksimum 11 nazwisk, 
czyli należy dokonać przy 19 kandyda-
tach co najmniej 8 skreśleń.

Przystępujący do wyborów okazywali 
mandaty i na tej podstawie wrzucali do 
urny swoje listy do głosowania.

Dyskusji ciąg dalszy
Andrzej Karusta apelował o obiek-

tywne zrelacjonowanie Zebrania, bo jak 
zauważył, swego czasu tytuł sprawoz-
dania „Okrężna pępek świata” wypaczył 
relację, a postulaty mieszkańców były 
słuszne. Dodajmy, że w relacji zawarto 
poruszane przez mieszkańców proble-
my, i nikt ich nie kwestionował. Emocje 
wzbudził jedynie tytuł.

W nawiązaniu do tej wypowiedzi 
Adam Górecki zwrócił przedmów-
cy uwagę, że skoro pisze do siemia-

nowickich tytułów, to może zauważy 
na łamach, że dzieci z zasobów MPG-
KiM bawią się na spółdzielczych pla-
cach zabaw, a MPGKIM nie partycypuje 

w kosztach ich utrzymania, a miasto też 
nic do tych placów zabaw nie dokłada.

Kolejny mówca, a był nim Ro-
man Żółtowski, ponownie podjął te-
mat braku możliwości dojazdu pojaz-
dów uprzywilejowanych np.: karetek 
pogotowia, do budynku przy ul. Woj-
ciecha Korfantego 15A, B. Mieszka-
niec zauważył, że nadal też występu-
ją problemy z parkowaniem samocho-
dów przez lokatorów budynku Korfan-
tego 14A, B, gdyż parking często zaję-
ty jest przez pojazdy nauczycieli z po-
bliskiej szkoły. Apelował, by szkoła wy-
znaczyła miejsca parkingowe na swo-
im terenie, bo jest go tam sporo.

Natomiast Jerzy Michalik poparł 
wniosek jednego z wcześniejszych 
przedmówców, Lotara Piskorza, 
o wybudowanie parkingu przy ul. Le-
śnej 13-15, a dodatkowo postulował 
poszerzenie już istniejącego tam par-
kingu w kierunku schodów.

Dyskusję wywołało wystąpienie Hen-
ryka Rosiaka, który zaproponował, by 
w pozostałych do termomodernizacji 
budynkach przy ul. Okrężnej docieplić 
w pierwszej kolejności wszystkie ściany 
proste kosztem przerwania ocieplania 
całości budynków ujętych w planie docie-
pleń. Propozycja ta spotkała się z ostrym 
sprzeciwem innych uczestników.

Stefan Bratek kwestionował malo-
wanie płyt acekolowych na budynku 

Wróbla 6. Negował też czas wykony-
wania prac i ich jakość, bo pracują-
cy malują wałkami, co jego zdaniem 
jest śmieszne, a my za to płacimy. Py-
tał też, dlaczego nie dokonuje się wy-
miany tych okładzin. Zbigniew Lekston 
wyjaśniając sprawę zabezpieczania 
płyt acekolowych, mówił, że malowa-
nie wałkami jest jak najbardziej prawi-
dłowe, bo umożliwia dokładne zagrun-
towanie płyt specjalnym preparatem 

penetrującym i wiążącym ich 
struktury wewnętrzne. Mó-
wiąc o kosztach, stwierdził, 
że firma otrzymuje ustalo-
ną kwotę tylko za wykona-
ną pracę, a nie jest płaco-
na za godziny. Wypowiedź tę 
uzupełnił Janusz Łach do-
dając, iż zagadnienie to wie-
lokrotnie było poruszane na 
ZPCz. Zwracano się również 
do UM z propozycją stworze-
nia regionalnego programu li-
kwidacji acekolu celem uzy-
skania środków z Unii Euro-
pejskiej, gdyż spółdzielnie 
nie mogą być beneficjentem 

tych funduszy. Miasto podjęło rozmowy 
z ościennymi gminami, ale na tym się 
skończyło, bo nie były one zaintereso-
wane. Zapewnił o ponowieniu wniosku 
w powyższej sprawie.

O jakości prac mówiła również Elż-
bieta Szczot i kwestionowała ich wy-
konanie przy dociepleniu budynku na 
Korfantego 6, gdzie w szczelinie mię-
dzy blokami Korfantego 6-7, za blachą 
na dylatacji, gromadzą się gołębie. Py-
tała też, kiedy zostanie pomalowana 
zachlapana boczna ściana jej balko-
nu. O termin malowania klatek schodo-
wych w budynku Korfantego 2A, B, C 
pytała Anna Lisiecka.

ZOCz os. „Tuwima” zakończyło odczy-
tanie wyników wyborów – przedstawił 
je Andrzej Sass i przegłosowanie wnio-
sków – prezentował je Janusz Łach.

Nową Radę Osiedla
im. Juliana Tuwima tworzą:
- Barbara Borszcz,
- Bronisław Breguła,
- Mirosław Golicki,
- Adam Górecki,
- Jarosław Kata,
- Danuta Kwiatkowska,
- Kazimierz Majewski,
- Maria Lech,
- Ryszard Osyra,
- Renata Pajda,
- Bolesław Zabawa.

Tekst i zdjęcia Piotr Sowisło

ZOCz osiedla im. Juliana Tuwima  ZOCz osiedla im. Juliana Tuwima

Żywa i ciekawa 
debata

ciąg dalszy ze str. 15

 Klamka zapadła. Głos wędruje do urny.
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Różnic między jedną, a drugą formą 
spotkań mieszkańców jest kilka. Naj-
ważniejsze to odstąpienie od przeka-
zywania w ich trakcie sprawozdań Za-
rządu, Rady Nadzorczej oraz wyników 
ekonomicznych i problematyki ZPCz 
oraz brak wyborów delega-
tów na ZPCz, gdyż znoweli-
zowana ustawa o spółdziel-
niach mieszkaniowych zlikwi-
dowała tę dotychczas przed-
stawicielską, najwyższą wła-
dzę spółdzielni. Novum to do-
tyczy wyłącznie spółdzielczo-
ści mieszkaniowej. Na tego-
rocznych ZOCz w związku 
z upływem kadencji wybiera-
no nowe Rady Osiedli. 

Relację z przebiegu trzech 
zamieszczamy w bieżą-
cym wydaniu. Ze względów 
technicznych - przygotowanie bieżą-
cego numeru do druku - pozosta-
łe 4 sprawozdania, tj. z ZOCz osiedli: 
„Centrum”, „Michałkowice”, „Młodych” 
i „Węzłowiec” opublikujemy w lipcu. By 
zaspokoić żądzę wiedzy zaintereso-
wanych, zamieszczamy jednak składy 
osobowe nowych Rad Osiedli i wnioski 
przyjęte na tych Zebraniach.

Rada Osiedla „Młodych”
wybrana 4. 06. 2008 r.

 podczas ZOCz:
- Stanisław Cichoń,
- Andrzej Chyliński,
- Józef Jagieła,
- Krystian Janik,
- Jerzy Kurzawa,
- Bronisław Laube,
- Urszula Madeja,
- Piotr Majnusz,
- Marian Odczyk,
- Stanisław Tomalik,
- Leszek Wielogórski.

Wnioski przyjęte 
na przeprowadzonym 4. 06. 2008 r.   

ZOCz os. „Młodych”
1. Wykonać barierki w celu ogrodze-

nia miejsca parkowania samochodów 
przy ul. Niepodległości 22 – 24.

2. Wybudowanie placu zabaw przy 
ul. Franciszka Zubrzyckiego – ZHP.

3. Przeprowadzić remont balkonów 

przy ul. Fr. Zubrzyckiego 1 – 3 oraz 
modernizację parterów.

4. Założyć próg zwalniający przy 
wjeździe na ul. ZHP.

5. Kontynuować prace związane 
z modernizacją placu pomnikowego. 

Rada Osiedla ,,Centrum”
wybrana 5. 06. 2008 r. 

podczas ZOCz:
- Joanna Baranowicz-Pluskwik,
- Elżbieta Hołowczak,
- Andrzej Jagiełło,
- Jerzy Koszorek,
- Jacek Krawczyk,
- Ryszard Kunicki,
- Barbara Merta,
- Waldemar Olszówka,
- Alfred Panicz,
- Lucyna Szreter,
- Teresa Woźniak.

Wnioski przyjęte 
na przeprowadzonym 5. 06. 2008 r. 

ZOCz os. „Centrum”:
1. Zamknąć ulicę dojazdową do 

cmentarza poprzez postawienie znaku 
zakazu parkowania dla osób niebędą-
cych mieszkańcami osiedla.

2. Utworzyć wózkownię z pomiesz-
czenia suszarni zajmowanej obecnie 
przez młodzież.

3. Uporządkować teren przy gara-
żach przy ul. Powstańców.

4. Rozważyć możliwość utworzenia 
parkingu na terenie byłego boiska.

Rada Osiedla ,,Węzłowiec”
wybrana 6. 06. 2008 r.:

- Hanna Becker,
- Waldemar Buchta,

- Janusz Dudek,
- Włodzimierz Gawroński,
- Wiesław Gola,
- Wiesław Jaźwiec,
- Ryszard Kowalski,
- Bogdan Seweryn,
- Karol Szelest,
- Andrzej Waldera,
- Krzysztof Wojtynek.

Wnioski przyjęte 
na przeprowadzonym 6. 06. 2008 r. 

ZOCz os. ,,Węzłowiec”:
1. Stworzyć program dociepleń ścian 

budynków przy ul. Władysła-
wa Jagiełły 25 – 41.

2. Budować nowe miej-
sca parkingowe na II Etapie 
Osiedla oraz pozyskać te-
reny na ten cel od Urzędu 
Miasta.

3. Prowadzić dalszą mo-
dernizację istniejącego moni-
toringu na I Etapie Osiedla.

4. Kontynuować Projektu 
Rewitalizacji terenów osie-
dlowych.

5. Wymienić nawierzchnię 
drogi osiedlowej na odcinku 

od Wł. Jagiełły 25-29.
6. Wykonać chodniki wzdłuż budyn-

ków przy ul. Wł. Jagiełły 33 i 35.
7. Zobowiązać wszystkich działają-

cych na terenie osiedla wykonawców 
o przywrócenie terenów do stanu po-
przedniego.

Rada Osiedla ,,Michałkowice”
wybrana 6. 06. 2008 r. 

podczas ZOCz:
- Danuta Bażantny,
- Dariusz Bochenek,
- Stefania Dziura,
- Ilza Głogowska, 
- Barbara Henel,
- Jan Kruczkowski,
- Gerard Lattka, 
- Jan Mizera, 
- Jadwiga Piecuch, 
- Zdzisława Skrzypiec, 
- Mikołaj Wajda. 

Wnioski przyjęte 
na przeprowadzonym 6. 06. 2008 r. 

ZOCz os. ,,Michałkowice”:
1. Siemianowicka Spółdzielnia Miesz-

kaniowa rozważy możliwość budowy 
parkingów dla samochodów osobo-
wych przy budynku ul. Wyzwolenia 8-10  
– strona wschodnia.

2. SSM rozważy możliwość przyspie-
szenia robót dociepleniowych budynku 
przy ul. Przyjaźni 38-42

S k ł a d y  o s o b o w e  i  w n i o s k i
W pierwszej dekadzie czerwca odbyły się po raz pierwszy Zebrania 

Osiedlowe Członków SSM, które zastąpiły wcześniej przeprowadzane 
ZGCz. Władze SSM oceniając bardzo wysoko dotychczasową, wieloletnią formę 
kontaktu z mieszkańcami umożliwiającą bezpośrednio artykułowanie problemów 
oraz pracę społeczników w Radach Osiedli postanowiły nie rezygnować z tej 
możliwości spotykania się ze spółdzielcami i zachowały je pod zmienioną nazwą 
wraz z możliwością kontynuowania prac Rad Osiedli. 

Zebrania Osiedlowe Członków SSM osiedli: ,,Centrum”, ,,Węzłowiec”, „Młodych”  i ,,Michałkowice”

ZOCz os. „Węzłowiec”
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Docieplenie, klatka, 
komórki

- Od 2004 roku nasz budynek przy 
ul. W. Wróblewskiego 73 jest ujęty 
w harmonogramie dociepleń. Do tej 
pory wykonano 3 ściany, została ta 
najgorsza, od północno-wschodniej 
strony. Kiedy więc będą wykonane 
prace na tej części budynku?

Kolejna sprawa dotyczy pomalowa-
nia klatki schodowej, która w ciągu 
36 lat była tylko raz w całości malo-
wana. Ponadto, dylatacja jest tak nie-
szczelna, że workami musimy zaty-
kać powstające szczeliny. Natomiast 
w mieszkaniach leci brudna woda 
z powodu przerdzewiałych rur. Nasz 
budynek znajduje się najbliżej masztu 
telewizyjnego, więc jesteśmy najbar-
dziej narażeni na skutki działania znaj-
dujących się tam urządzeń. Na doda-
tek na bloku przy ul. W. Wróblewskie-
go 71 zamontowano nadajniki do te-
lefonii komórkowej, więc chcę spytać, 
kto na to wyraził zgodę? – pyta miesz-
kanka z osiedla „Chemik”.

W. M. (imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Zgodnie z obowią-

zującym harmonogramem zakoń-
czenie docieplenia budynku przewi-
dziane jest w bieżącym roku. Malo-
wanie całego budynku ADM „Che-
mik” planuje wykonać w roku 2009 
– po wcześniejszym uporządkowa-
niu w budynku instalacji teletech-
nicznych. W trakcie robót malar-
skich wymienione zostaną również 
nieszczelne osłony dylatacyjne. Jed-
nocześnie nie potwierdzamy, aby 
na budynku przy ul. Walerego Wró-
blewskiego 71 znajdowały się jakie-
kolwiek nadajniki telefonii komór-
kowej, więc obawa związana z ne-
gatywnym skutkiem działania tych 
urządzeń jest bezpodstawna.

A schody czekają...
Witam!

W marcu napisałam do Was list. 
W odpowiedzi umieszczonej na ła-
mach „Gazety” była obietnica wyszlifo-
wania schodów do końca kwietnia br. 
Jest mi przykro, że jest już maj, a proś-
ba moja i mieszkańców ul. Wróbla 9 
nie została spełniona. Proszę o zaję-
cie stanowiska. Pozdrawiam.

Z poważaniem B. B.
– dane do wiad. red.

Witam!
Mój powrót wczoraj z pracy do do-

mu był miłym zaskoczeniem, ponieważ 
wyszlifowane zostały schody. Dziękuję 
za wykonaną pracę i spełnienie prośby 
w imieniu swoim i mieszkańców bloku 

przy ul. Wróbla 9b.
Z poważaniem B. B.

ZARZĄD SSM: Przyjmując podzię-
kowanie, przepraszamy zarazem za 
kilkudniowy poślizg w zrealizowaniu 
prac. Nieznaczne opóźnienie spo-
wodowane zostało trudnościami ka-
drowymi wykonawcy tego typu ro-
bót.

Nowe domy przy Wróbla 
i coś pod rozwagę dla UM

Bez emocji, ale racje – dotyczy za-
gęszczenia ul. Wróbla oraz współpra-
cy SSM z Urzędem Miasta.

Muszę przyznać, że jestem również 
zaskoczony inwestycją, o której mo-
wa w majowym numerze 176/2008 str. 
22 i 24. Wcale mnie nie dziwi obu-
rzenie mieszkańców. Mieszkam przy 
ul. Wróbla 7 D i patrząc z pokoju, wi-
dzę ogromną, brzydko pomalowaną 
ciemnobrązową ścianę. Jest to ściana 
szczytowa sześciokondygnacyjnego 
budynku ul. Wróbla 8a, która jest mo-
że nie dalej jak 30 metrów od naszych 
balkonów. Pod ciemnobrązową far-
bą są płyty azbestowe. Kiedyś pisali-
ście państwo, że azbest jest szkodliwy. 
Jednak gdy się okazało, że Spółdziel-
nia ze względów finansowych nie jest 
w stanie usunąć tych płyt, piszecie, że 
po pomalowaniu azbest jest nieszko-
dliwy. Ale nie o tym chciałem się wy-
powiedzieć. W każdym razie nie jest to 
ładny widok. Po prostu rozumiem obu-
rzenie mieszkańców, gdzie dosłownie 
pod oknami chcą dostawić blok.

Nasze osiedle było tak zaprojektowa-
ne, że z zewnątrz są drogi dojazdowe, 
parkingi, garaże, a od wewnątrz, gdzie 
wszyscy mają balkony, jest skwer – 
plac zieleni, czyli plac rekreacyjny. 
Nawet niezbyt duży, gdyż jest tam 
jeszcze piękne przedszkole. Pomimo 
wspomnianej ściany szczytowej (wi-
dok był na pewno zgodny z przepisami 

budowlanymi oraz planem zagospoda-
rowania przestrzennego), jednak wy-
chodząc na balkon, patrząc w lewo, 
uważam, że mieszkamy na najpięk-
niejszym osiedlu w Siemianowicach. 
I takim powinno ono pozostać! Na te-
renie zielonym – rekreacyjnym jest 
plac zabaw, trzeba tylko bardziej za-
dbać o małą architekturę. Postawić np. 
stół do ping-ponga dla młodzieży czy 
ławeczki poza placem zabaw. Prze-
cież nie wszyscy muszą wchodzić na 
jego teren, jeśli nie mają dzieci. Zna-
lazłoby się miejsce na ścieżkę rowero-
wą. Nawet powinna tam być kaskada 
czy fontanna. Tak, właśnie w tym miej-
scu, a nie jak zaproponował nam Pre-
zydent Miasta na środku skrzyżowania 
przy kościele św. Krzyża oraz kolejne-
go skrzyżowania przy pętli tramwajo-
wej. Jeśli dobudują blok na naszym 
zielonym skwerze, czy matki z dzieć-
mi lub osoby starsze mają się wybrać 
pod kaskadę na środek skrzyżowania? 
I co mają tam robić ? Wdychać spaliny 
przejeżdżających samochodów, a mo-
że liczyć ilość samochodów? Jest to 
na pewno dobre dla oka, ale nie do 
wypoczynku i zdrowia. Tak więc na-
sze osiedle powinno zostać takie, ja-
kie jest. Rzeczywiście nie ma tu miej-
sca na rozbudowę kosztem ładnej zie-
leni i rekreacji.

Ktoś powie - mają mieszkania 
i nie życzą innym. Nic podobne-
go. Wbrew pozorom w naszym mie-
ście jest wiele miejsca pod zabu-
dowę. Jest dużo zaniedbanych pla-
ców bądź ruder i to w samym ser-
cu – Centrum miasta. Prosty przy-
kład. Za blokami Komuny Paryskiej 
1, 3, 5 (teren SSM) jest ul. Poprzecz-
na z trzema ruderami, gdzie muszą 
mieszkać ludzie, a za nimi ogromna 
zaniedbana przestrzeń. Od ul. Po-
wstańców do Śmiłowskiego zmie-
ściłoby się na ul. Poprzecznej kilka-
naście trzykondygnacyjnych kamie-
nic i to z zielenią pomiędzy nowymi 
budynkami, a wspomnianymi bloka-
mi. Byłoby tam więcej niż 60 miesz-
kań. Mieszkańcom ul. Komuny Pary-
skiej też należy się zielony skwer.

Już wiem, jaka będzie odpowiedź. 
„To nie nasz teren” i właśnie dlatego 
Prezes Spółdzielni i Prezydent Miasta 
powinni współpracować. Jeśli Spół-

ciąg dalszy na str. 26

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

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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dzielnia, i to nie byle jaka, bo „Sie-
mianowicka”, z dużym dorobkiem ma 
środki na budowę domów, a nie ma 
gdzie budować, natomiast Miasto ma 
tereny, a przez wiele lat nie buduje 
nowych mieszkań i na to się nie za-
nosi, to te tereny powinno się przeka-
zać Spółdzielni. Czy w pełni odpłat-
nie, czy z dużym upustem, dla do-
bra mieszkańców naszego miasta. 
Takich przykładów z terenami moż-
na by mnożyć. Nasze centrum to 
jeden… trzeba by użyć dosadne-
go słowa. Po prostu nasi włodarze 
razem coś dla tego miasta powin-
ni robić. Może się to kiedyś zmie-
ni, gdyż na razie żadnej współpra-
cy nie widać. Prosty przykład. Spół-
dzielnia zwraca się do Urzędu Mia-
sta w sprawie remontu nawierzchni 
ul. Wróbla i od trzech miesięcy (do-
wiadujemy się w naszej gazetce), 
nawet nie otrzymuje odpowiedzi. 
Ręce opadają. Niech odpowiedzial-
ni za zasoby mieszkaniowe i wize-
runek naszego miasta wreszcie we-
zmą się razem do roboty. Zanim 
mój e-mail znajdzie się w „Mojej Spół-
dzielni” zapewne ktoś zapuka do mo-
ich drzwi, by podpisać sprzeciw. Tak 
jak wielu, chętnie się podpiszę. Dlate-
go, że już mam pod nosem wstrętną 
ścianę z azbestu, a trochę dalej przez 
„dogęszczenie bloków”, pomiędzy wy-
sokimi blokami, zniszczycie połać tra-
wy, zamkniecie ładną przestrzeń, któ-
ra pozostała i zasłonicie ładny drze-
wostan. Zarząd SM nie ma racji, wła-
śnie będzie gorszy komfort zamiesz-
kania w tym rejonie!

Jeszcze sprawa szerszej konsulta-
cji i opinii spółdzielców. Jeśli SSM 
uważa, że nie musi się liczyć z opi-
nią lokatorów – swych płatników, tyl-
ko z przedstawicielami Rady Osiedla, 
to nie widzę nic na przeszkodzie, aby 
podać nazwiska Radnych w naszej 
gazecie, którzy są za wepchaniem bu-
dynku pomiędzy bloki. Skoro potrafią 
się ładnie przedstawiać, jak są wybo-
ry, to niech teraz się przedstawią po-
nownie. Mam prawo wiedzieć: czy mój 
przedstawiciel broni racji mieszkań-
ców, czy też nie.

Muszę przyznać, że jestem również 
zaskoczony inwestycją z dwóch po-
wodów. Przed kilku laty był projekt, 
aby postawić w tym miejscu 7 dom-
ków jednorodzinnych, co było chyba 
śmieszne. Sam nie chciałbym wejść 

do przydomowego ogródka, aby kilka 
tysięcy ludzi gapiło się na mnie z czte-
rech stron, jak leżę na leżaku. Jednak 
w poprzednim, kwietniowym nume-
rze 175/2008 str. 22 w temacie „Czy 
spółdzielnia będzie budować?” jeden 
z Czytelników pytał o budowę miesz-
kań. I tam była odpowiedź „... w tym 

roku rozpocznie się budowa na Wła-
dysława Łokietka, a w latach następ-
nych przy ul. Wróbla”. Byłem przeko-
nany, że to ma być pomiędzy osie-
dlami Tuwim II a Tuwim III – jest tam 
naprawdę sporo miejsca na tak du-
ży czteroklatkowy blok. Nagle, pocztą 
pantoflową, lokatorzy osiedla dowia-
dują się, że inwestycja wepchnięcia 
bloku ma ruszyć już w tym roku i to na 
środku zielonego skweru na naszym 
osiedlu. Dlatego dla mieszkańców jest 
to na pewno nowość i zaskoczenie.

Droga redakcjo! Skąd ta rozbież-
ność w terminach, które podajecie 
oraz podają lokatorzy w swoich wy-
powiedziach, a tego nie dementujecie. 
Czy w ogóle rozpoczęcie inwestycji 
miało być trzymane w tajemnicy przed 
lokatorami Wróbla 1, 6, 7 i 9?

Lokator z Wróbla 7
PS E-mail, imię i nazwisko, inicjały 

tylko dla redakcji.
Zarząd SSM

Szanowni Państwo,
dowiaduję się z „Mojej Spółdzielni” 

5/2008, iż zamierzają Państwo budo-
wać 4 budynki 5-piętrowe między bu-
dynkami Wróbla 1, 7, 8, 9. Informa-
cja była dotychczas zakamuflowana 
w nr 4/2008. Kiedy chciano moder-
nizować plac na Węzłowcu czy przy 
Wróblewskiego 73, zamieszczali Pań-
stwo mapki. O każdych wymienionych 
windach czy drzwiach wejściowych 
jest stosowna informacja – a tu – NIC. 
Czego Państwo robią z tych planów 
taką tajemnicę ? Boją się Państwo, że 
mieszkańcy zaprotestują ? To prze-
cież oczywiste.

A teraz do Waszych argumentów:
1. Na terenie od dawna planowa-

nym pod zabudowę – to żaden argu-
ment. Uwierzę, że to prawda, jeśli zo-
baczę plan zagospodarowania z 1985 
lub 1990 r. 

2. Uatrakcyjnienie architektury – czy 
wielką płytę można uczynić atrakcyjną 

nowymi budynkami? Przecież to wy-
raźnie naciągany argument. Atrakcyj-
na byłaby aranżacja zielenią – dróżki, 
ławki, drzewka.

3. Projekt zgodny z miejscowym pla-
nem zagospodarowania... nie wyma-
ga szerszej konsultacji – przypomi-
nam Państwu, że jestem współwłaści-
cielem w 6001/3079774 części całej 
nieruchomości, a zatem mam prawo 
współdecydowania wraz z pozostały-
mi 559 współwłaścicielami o tym, co 
stanie na tym terenie. Zasłanianie się 
planem zagospodarowania źle świad-
czy o Zarządzie.

Mam działkę w Ustroniu. Kiedy mia-
sto zamierzało przebudować drogę, 
przy której znajduje się moja działka, 
wysłało do wszystkich właścicieli dzia-
łek (którzy nie byli współwłaścicielami 
drogi!) zawiadomienie o rozpoczęciu 
postępowania (dołączając szczegó-
łową mapę całej drogi w skali 1:500) 
informując o możliwości wniesienia 
uwag. Ale ci ludzie nauczyli się tego 
od kajzera we Wiedniu!

Nasz Zarząd traktuje nas inaczej, 
daleko mu do kultury „Cysorza”.

4. Rozumiem, że Spółdzielnia chce 
budować mieszkania, bo po to jest, ale 
winna to robić w uzgodnieniu z miesz-
kańcami, a nie tylko z Radą Osiedla.

5. Proszę plan zagospodarowania tej 
inwestycji wyłożyć do wglądu w ADM 
„Tuwima”, a nie zmuszać 559 osób do 
spaceru do Działu Inwestycji SSM. Nie 
wszyscy mają po 20 lat!

Pozdrawiam Andrzej Sass
ZARZĄD SSM: Sprawa planowa-

nej budowy 4 budynków mieszkal-
nych w rejonie ul. Hermana Wró-
bla wzbudziła naszym zdaniem wie-
le zbędnych emocji wywołanych 
niepotrzebnie i jest typową burzą 
w szklance wody podkręcaną plot-
kami, jakoby inwestycja miała się 
rozpocząć jeszcze w bieżącym ro-
ku. Ba, „znawcy” dopowiadają, iż 
jest już ustalony termin przetargu, 
są gotowe uzgodnienia i zezwole-
nia. Podawane pocztą pantoflową 
informacje są niezgodne z prawdą. 
Z całą stanowczością chcemy za-
znaczyć, że Zarząd SSM nie prowa-
dzi aktualnie żadnych działań, któ-
re zmierzałyby do realizacji tej in-
westycji. W ramach analizowania 
możliwości kontynuowania budow-
nictwa przez SSM, Zarząd poszuku-
je miejsc, w których można by do-

ciąg dalszy na str. 28

ciąg dalszy ze str. 24

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW
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gęścić zabudowę. Rejony rozpatry-
wane pod tym kątem położone są 
na osiedlach: „Bańgów”, „Węzło-
wiec”, „Tuwima”. Dla niektórych 
opracowano wstępną koncepcję za-
gospodarowania i rozpoznaje się 
możliwości ewentualnego rozpo-
częcia prac projektowych. Obecnie 
prace te zostały przerwane na sku-
tek zapisów znowelizowanej ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych 
z 14. 06. ub.r., gdyż ustawa nie ze-
zwala na ustanawianie lokatorskie-
go lub spółdzielczego prawa do lo-
kali, co w praktyce oznacza, że bu-
dować można jedynie dla osób po-
siadających środki finansowe, a któ-
re w rzeczywistości nie muszą stać 
się spółdzielcami. W konsekwencji 
po zakończeniu budowy Spółdziel-
nia obligatoryjnie zobowiązana była-
by do ustanowienia prawa odrębnej 
własności, co w praktyce oznacza-
łoby sprywatyzowanie terenów. Ta-
kie działanie byłoby w naszym od-
czuciu sprzeczne z interesem Człon-
ków SSM, czyli działaniem na ich 
szkodę. Mamy nadzieję, że złożo-
ne wyjaśnienie na Zebraniu Osie-
dlowym Członków, a także niniejsza 
odpowiedź uspokoi rozgrzane emo-
cje i ostatecznie zamknie zbędne 
dyskusje na ten temat. Zapewnia-
my, że z chwilą podjęcia jakichkol-
wiek działań związanych z tym tere-
nem, na odpowiednim etapie przy-
gotowań skonsultujemy zamierzenia 
z mieszkańcami. Chętnie również 
skorzystamy z propozycji wyrażonej 
w dyskusji przez jednego z uczest-
ników ZOCz, aby sami mieszkańcy 
przedłożyli propozycje zagospoda-
rowania tego terenu – czekamy na 
konkretne projekty.

Informujemy jednego z Czytelni-
ków – słusznie podjął kwestię rela-
cji Miasto - SSM – że w staraniach 
o zagospodarowanie terenu pod bu-
downictwo, Zarząd SSM nie ograni-
cza się jedynie do gruntów, których 
SSM jest właścicielem bądź wieczy-
stym użytkownikiem. W trakcie licz-
nych spotkań z kolejnymi Prezyden-
tami Miasta, w tym z obecnym, Spół-
dzielnia nieraz proponowała włącze-
nie się w realizację budownictwa 
mieszkaniowego w centrum mia-

sta na terenach należących do gmi-
ny, a także występowała o przeka-
zanie Spółdzielni niektórych miej-
skich terenów przylegających do 
naszych osiedli, np. na os. „Węzło-
wiec”. Niestety, do dzisiaj nie otrzy-
maliśmy żadnych propozycji nawią-
zania współpracy w celu rozwiązy-

wania coraz bardziej nabrzmiałego 
problemu budownictwa mieszkanio-
wego na terenie miasta.

W pełni więc podzielamy pogląd 
mieszkańca os. „Tuwima”, że mia-
sto powinno współpracować ze 
Spółdzielnią i przekazać SSM na 
wieczyste użytkowanie, w trybie 
bezprzetargowym, tereny pod bu-
downictwo lub przekazać istniejące 
budynki do zmodernizowania. Za-
pewniamy, że Zarząd SSM będzie 
wiedział, jak wykorzystać te nieru-
chomości z pożytkiem dla miesz-
kańców Siemianowic Śl.

Co z naszymi trawnikami 
i pseudościeżką?
Szanowna Administracja

Osiedla Młodych!
Kiedy wyegzekwujecie obowią-

zek doprowadzenia stanu trawników, 
a zwłaszcza trawy do stanu sprzed wy-
kopów? Chodzi mi o trawnik między 
blokami ZHP 9 i ZHP 10. Kiedy zrezy-
gnujecie ze ścieżki od bocznego wej-
ścia wzdłuż bloku ZHP 9? Stwierdzam, 
że korzystają z niej przede wszyst-
kim pracownicy Administracji, niszcząc 
pas zieleni. Tak więc widać, że nie tyl-
ko psy niszczą nam trawę.

Z poważaniem mieszkanka osiedla 
– T. L. – dane do wiad. red.

ZARZĄD SSM: Potwierdzamy Pani 
uwagi, że firma „MGM” realizująca 
sieć pod telewizję, telefony, internet 
nie dotrzymała wcześniejszej umo-
wy o natychmiastowym przywróce-
niu terenu do stanu pierwotnego po 
wykonaniu swoich prac. Sytuacja ta 
powstała na skutek konfliktu mię-
dzy wspomnianą firmą będącą in-
westorem a faktycznym wykonawcą 
robót. Wyjaśniamy, że ADM osiedla 
„Młodych” nie była bezczynna i kil-

kakrotnie interweniowała pisemnie 
w tej sprawie. Dopiero jednoznaczne 
zagrożenie inwestorowi, iż ADM wy-
kona te prace we własnym zakresie 
– zleci wykonanie innej firmie bez 
względu na koszt – i obciąży „MGM” 
fakturą za wykonanie tych robót po-
skutkowało i obecnie prace te są re-
alizowane.

Przyjmujemy słuszną uwagę o prze-
chodzeniu przez pas zieleni i infor-
mujemy, że ADM zlikwiduje znajdują-
ce się tam wejście.

Wybory do Rady 
Nadzorczej

Szanowna Redakcjo.
Do napisania tego listu skłoniły mnie 

pewne nieścisłości, być może błędy 
podane w „garści zasad i wiedzy” na 
temat Walnego Zgromadzenia Człon-
ków, zamieszczone w miesięczni-
ku „Moja Spółdzielnia” nr 5/176/2008. 
Możliwe, że sam nie do końca zrozu-
miałem tekst w „MS”. W związku z tym 
proszę o wyjaśnienie następujących 
wątpliwości:

1. Dotyczy wyborów członków Rady 
Nadzorczej. Podano, że kandydatów 
należy zgłaszać najpóźniej na 30 dni 
przed I częścią Walnego Zgroma-
dzenia do specjalnie powołanej komi-
sji, która przyjmuje zgłoszenia w sie-
dzibie Zarządu. Pytanie: Jaki to miał 
być dokładny termin, dlaczego nie 
uściślono go?

2. Dopytując się o dokładną datę 
(od kompetentnych osób - członków, 
jak i pracowników SSM) uzyskałem 
trzy różne daty, tj. 19, 20 i 21 maja br. 
W jednym przypadku zapytana osoba 
nie znała tego terminu.

Dlaczego nie podano dokładnej daty 
zamknięcia listy kandydatów do Rady 
Nadzorczej np. wtorek 20. 05. 2008 r. 
godz. 1600?

3. Wobec tego stosując podaną 
w punkcie nr 1 zasadę, przyjąłem, że 
I część WZCz to dzień 19. 06. 2008 r. 
Odejmując 30 dni otrzymałem datę 
19 maja br. ostatecznego terminu zgła-
szania kandydatur do Rady Nadzor-
czej. Czy dobrze liczyłem?! Natomiast 
z sekretariatu uzyskałem odpowiedź, 
że termin upłynął w środę 21-go maja! 
Przez dwa dni mogłyby być zgłoszone 
jeszcze kandydatury.

ciąg dalszy ze str. 26

ciąg dalszy na str. 30

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

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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4. Porównując treść Uchwały Rady 
Nadzorczej z 23. 04. 2008 r. a podany-
mi terminami poszczególnych części 
WZCz, tekst różni się przy os. „Michał-
kowice”, które w uchwale są w części 
IV, a przy dacie 23. 06. 2008 r. Michał-
kowice są w III części! Czy są jeszcze 
inne potknięcia?

Moim zdaniem, sprawa wyborów na 
tak odpowiedzialną funkcję jak członek 
Rady Nadzorczej nie powinna budzić 
żadnych wątpliwości – stąd zrodziły się 
powyższe pytania.

Z wyrazami szacunku
Mieszkaniec os. „Michałkowice”

Dane osobowe wyłącznie
do wiadomości Redakcji.

ZARZĄD SSM: Przekazując infor-
mację o możliwościach zgłasza-
nia kandydatów do Rady Nadzor-
czej, zacytowano treść zapisu usta-
wy i Statutu. Rzeczywiście nie po-
daliśmy dokładnej daty, kiedy ten 
termin upływa, wychodząc z za-
łożenia, że każdy zainteresowany 
jest w stanie samodzielnie obliczyć 
dzień, w którym ostatecznie należy 
złożyć dokumenty. 

Dodatkowo kierowaliśmy się 
przesłanką, iż nikt, kto odpowie-
dzialnie podchodzi do przyjęcia na 
siebie obowiązku bycia członkiem 
RN, nie będzie czekał do ostatniej 
chwili, by dostarczyć wymagane 
dokumenty. 

Z naszych obliczeń wynikało, 
że termin upływa 20 maja (30 dni 
przed terminem I części WZ, czyli 
licząc wstecz od 18 czerwca ). Nie-
mniej w związku z wynikłymi roz-
bieżnościami interpretacyjnymi, 
mimo że uznano, iż termin upły-
wa 20 maja o 2400 – Komisja by-
ła do dyspozycji – Zarząd postano-
wił przyjmować ewentualne zgło-
szenia jeszcze 21 maja w godzi-
nach porannych, licząc się z moż-
liwością, iż ktoś, kto zamierza kan-
dydować, mógł mieć trudności ze 
złożeniem dokumentów. Podkreśla-
my raz jeszcze, że gdyby kandydat 
przybył 20 maja w godzinach popo-
łudniowo-wieczornych, to komisja 
była przygotowana na taką ewentu-
alność. Nie bardzo rozumiemy, ja-

ki jest związek podzielenia Walne-
go Zgromadzenia na części i ozna-
czenia ich cyframi rzymskimi a ter-
minem jego przeprowadzenia, gdyż 
numeracja ta ma charakter czysto 
porządkowy i mogłoby jej nie być. 
Na pewno nie jest to żaden błąd, bo 
całość uregulowana jest w ustawie 
i Statucie i tam też należy sięgać 
w razie wątpliwości. Na przyszłość 
zwrócimy baczniejszą uwagę i na 
numerację.

Kilka słów o kandydacie 
do Rady Nadzorczej

Szanowna redakcjo
Z ogromnym zdumieniem i niedo-

wierzaniem przyjąłem informację – 
omal nie spadłem z krzesła – zamiesz-
czoną w jednej z siemianowickich ga-
zet reklamowych podrzucanych pod 
drzwi, iż w szranki wyborów do Rady 
Nadzorczej SSM stanął pan Krzysz-
tof Szyga. Czytając tę wieść, zadawa-
łem sobie pytania, gdzie kończy się 
ludzka przyzwoitość i gdzie jest jakiś 
samokrytycyzm. W czym rzecz? Ano 
w dotychczasowych „osiągnięciach” 
p. Krzysztofa. 

Dodam, że przez długi, długi czas 
byłem jego gorącym zwolennikiem 
i sekundowałem mu, oddając na nie-
go swój głos we wszelkich wyborach, 
w których startował. Był czas, że upa-
trywałem w nim młodą, prężną osobę, 
taką wschodzącą gwiazdę lokalnej po-
lityki, wiedzącą, co chce osiągnąć, ma-
jącą wytyczone cele i kierującą się do-
brze pojętym interesem ogółu. Uważa-
łem, że ataki na niego to obawa przed 
nowym myśleniem. Upływające lata 
brutalnie weryfikowały moje widzenie,  
bo z tego, co wiem i o czym informo-
wała prasa, obecny kandydat na człon-
ka RN SSM w ostatnich latach był:
- wiceprezydentem miasta i został 

zwolniony w trybie natychmiastowym 
za przekroczenie swoich kompeten-
cji i podjęcie przypisanej prezydento-
wi miasta decyzji finansowej,

- posłem, i ledwo co nim został, wy-
rzucono go z klubu parlamentarne-
go Platformy, a tuż przed wyborami 
wykluczono go z PO, gdyż wyszło na 
jaw, że nie ujawnił sądowego wyroku 
skazującego,

- dyrektorem oddziału banku w Sie-
mianowicach,

- ajentem stacji benzynowej,
- szefem wydawnictwa w miarę po-

czytnej onegdaj gazety lokalnej,

- szefem lokalnego radia i bodajże 
ośrodka kultury,

- prezesem Związku Górnośląskiego.
Jeżeli coś pominąłem, to przepra-

szam. Większość z pełnionych funk-
cji kończył w dość dziwnych okoliczno-
ściach, często w ciężkiej, skandalizu-
jącej atmosferze. Swego czasu, już ja-
ko poseł a zarazem mieszkaniec SSM, 

„zabłysnął” w mediach pobieraniem 
prądu „na dziko”, co ujawniła rutynowa 
kontrola, a jak donosiła prasa, miał też 
niezapłacone rachunki za energię. Je-
go wystąpienia sejmowe spotykały się 
wtedy z okrzykami posłów: Zapłać za 
światło!!! Nie wiem, jak się skończyła 
ta sprawa i inne, o których było głośno, 
i nie chcę wiedzieć, bo nurtuje mnie 
pytanie o przydatność takiego kandy-
data do pełnienia funkcji mnie repre-
zentującej i w moim imieniu podejmu-
jącego decyzje także i finansowe. By-
ło mi wstyd, gdy pan Krzysztof zabie-
rał głos z mównicy sejmowej i przema-
wiał w imieniu Ślązaków, co kończy-
ło się drwiącymi komentarzami i stałą 
obecnością w programie „Szkło kon-
taktowe” obnażającym błędy i dziwne 
zachowania, wypowiedzi ludzi władzy. 
W tym czasie telefonowali do mnie 
znajomi z innych rejonów Polski i pyta-
li: Kogo wyście wybrali?

Czyżby teraz kandydowanie do Rady 
Nadzorczej było szukaniem intratnego 
zajęcia, bo jak plotka głosi, szansa na 
ponowne zostanie wiceprezydentem 
miasta jest marna?

Nie chcę nikomu niczego sugero-
wać, ale mam nadzieję, że tym razem 
i w tym przypadku, mieszkańcy Spół-
dzielni nie dadzą się już nabrać i dla 
własnego dobra powiedzą „nie”, skre-
ślając jego nazwisko, bo wszystkim 
nam winno zależeć, by w tym gremium 
zasiadali ludzie o nieposzlakowanej 
opinii. Ja na pewno tak zrobię i umoż-
liwię zaśpiewanie p. Szydze słów pio-
senki „Sen o dolinie” zespołu Budka 
Suflera. Tych samych, jakie, o ile mnie 
pamięć nie myli, bodajże kiedyś sam 
skierował do Donalda Tuska. Brzmią 
one: Znowu w życiu mi nie wyszło. Te-
raz jednak niech zaśpiewa je sobie.

Pozdrawiam z wyrazami szacunku – 
Mieszkaniec ul. Korfantego, dane i ini-
cjały wyłącznie do wiadomości redakcji.

ciąg dalszy ze str. 28

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW
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żeli takie podejście spowodował jakiś 
wirus, to jesteśmy za jego błyskawicz-
nym rozprzestrzenieniem się i będzie-
my przeciwni poszukiwaniu szczepion-
ki dla jego zwalczenia.

Brawo młodzieży z os. „Młodych”
Gratulujemy!!!

Na osiedlach zanotowano:
„BAŃGÓW”

- ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 2, 8, 
15, 35, 47, 61, 63, 67, 69A, 71B, 73, 75, 
77, 83, 87A, ul. Władysława Reymon-
ta 8, 10, ul. Karola Szymanowskie-
go 14 – upstrzono elewacje budynków;

- ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3 
– wybito szybę w drzwiach wejścio-
wych;

- ul. Władysława Reymonta 24 
– zniszczono nowe drzwi wejściowe;

- ul. M. Skłodowskiej-Curie 39 
– nowo pomalowana klatka schodo-
wa, przed odbiorem, popisana przez 
wandali;

- ul. M. Skłodowskiej-Curie 77 – na 
placu zabaw: zniszczono zestaw „Mar-
tynka”, uszkodzono ogrodzenie.

„CENTRUM”
- ul. Michałkowicka 23A – skra-

dziono elektromagnes z drzwi wejścio-
wych.

„MŁODYCH”
- ul. Niepodległości 30 - 32 – czte-

rokrotnie wybito szyby w drzwiach wej-

ściowych. Administracja nie założy no-
wych szyb wcześniej jak jesienią;

- ul. ZHP 10 – napisy na elewacji.
„TUWIMA”

- ul. Wojciecha Korfantego 3A, 4B 
– pomalowano szczyty budynków;

- ul. W. Korfantego 5, 6, 9A – nowo 
pomalowana klatka schodowa popisa-
na przez wandali;

- ul. W. Korfantego 9A – wybito szy-
bę w drzwiach wejściowych;

- ul. W. Korfantego 9C – wybito 
2 szyby w drzwiach wewnętrznych.

„WĘZŁOWIEC”
Pomalowane ściany garaży – GPZ

Piotr Sowisło

Pojawiła się jaskółkaciąg dalszy ze str. 36

Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. 
nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31 ust. 
1 określa dochód, który daje podstawę 
przyznania dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy przysługu-
je osobom, których średni miesięcz-
ny DOCHÓD BRUTTO (z podatkiem) 
na jednego członka gospodarstwa do-
mowego w okresie 3 miesięcy po-
przedzających datę złożenia wniosku 
o przyznanie świadczenia nie prze-
kracza 175% kwoty najniższej eme-
rytury (od 1. 03. 2008 r. – 636,29 zł) 
i wynosi:
- 1113,51 zł w gospodarstwie jed-

noosobowym, a w gospodarstwie 
wieloosobowym 125% tej kwoty, 
tj. 795,36 zł.
Dochód będący podstawą do przy-

znania dodatku mieszkaniowego 
oblicza się z ostatnich 3 miesięcy 

sprzed daty złożenia wniosku.
Przypominamy, że kwota brutto 

to kwota bez składki: - emerytalnej, 
- rentowej, - chorobowej.

Dodatek przyznawany jest na nor-
matywną powierzchnię wynoszącą: 
- 35 m2 dla 1 osoby, - 40 m2 dla 
2 osób, - 45 m2 dla 3 osób, - 55 m2 dla 
4 osób, - 65 m2 dla 5 osób, - 70 m2 dla 
6 i więcej osób.

Kryteriów określających szczegó-
łowe warunki uzyskania dodatku 
jest więcej i każdą sprawę rozpatru-
je się indywidualnie.

Dodatek przyznawany jest na 
wniosek Członka Spółdzielni przez 
Prezydenta Miasta Siemianowice Śl. 
w drodze decyzji administracyjnej, 
a wypłacany wyłącznie Spółdzielni.
PAMIĘTAJMY, że dodatek przyzna-

wany jest od 1. dnia miesiąca na-

stępującego po miesiącu, w którym 
złożyliśmy wniosek, tj. jeżeli wniosek 
złożymy np. do końca lipca, to po jego 
rozpatrzeniu przyznany dodatek otrzy-
mamy od 1 sierpnia.
WAŻNE!!! Jeżeli okaże się, że doda-

tek przyznano na podstawie niepraw-
dziwych danych, to osoba go pobiera-
jąca będzie musiała zwrócić pobrane 
kwoty w podwójnej wysokości.

Szczegółowe informacje o wszel-
kich kryteriach przyznawania dodat-
ku, związane z indywidualnymi sy-
tuacjami życiowymi, zainteresowa-
ni uzyskają w:

Referacie Dodatków
Mieszkaniowych UM

ul. Michałkowicka 105
w Siemianowicach Śl.

Tam także składamy wypełnione
         wnioski.           pes

Zmiana dochodu: 1113,51 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 795,36 zł w gospodarstwie wieloosobowym

Masz problemy – nie zwlekaj – pamiętaj o dodatku
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Truskawkowy sorbet
Czas truskawek się rozpoczął. 

Owoc jest wdzięczny, bo łatwo go 
zastosować w przygotowaniu dese-
rów i wykorzystać w dziesiątkach 
przepisów. My proponujemy coś, co 
na gorące lato będzie jak znalazł.

Sorbet – orzeźwiający deser zrobio-
ny z posłodzonej wody z zamrożonymi 
owocami (najczęściej sokiem lub pu-
ree), czekoladą, winem i (lub) likierem 
przygotować można z każdego owo-
cu. Wykonanie jest wręcz błyskawiczne 
i bajecznie proste. Dodatkowym atutem 
sorbetu jest na pewno to, że wiemy co 
w nim się znajduje, bo przecież przy-
gotowujemy go samodzielnie bez do-
datków, a więc jakichkolwiek środków 
konserwująco-poprawiających smak, 
kolor, zapach... czyli pozbawiony jest 
wszelkich substancji sygnowanych li-
terką E i jakimś tam numerem.

Zachęcamy do eksperymentowania, 
a na dzień dobry proponujemy klasycz-
nie przygotowany sorbet z truskawek. 
Dlaczego klasycznie? Ano dlatego, 
że w przypadku wielu owoców można 
obyć się bez wody i mrozić je wyłącznie 
same, tyle że rozdrobnione na miazgę. 
Można też nie dodawać cukru, a wte-
dy otrzymujemy niskokaloryczny deser. 

Sorbet ze świeżych (truskawki, mali-
ny, borówki) owoców na 4 porcje

500 g truskawek, 100 g cukru, 100 ml 
wody, 1 cytryna, kilka gałązek świeżej 
mięty. Truskawki wkładamy do zamrażal-
nika, by nieco stwardniały. Wodę zagoto-
wujemy i dokładnie rozpuszczamy w niej 
cukier, cały czas mieszając. Następnie 
wodę zdejmij z ognia, wkładamy do niej 
listki mięty (im bardziej orzeźwiający smak 
lubimy tym więcej dodajemy listków) i od-
stawiamy do wystygnięcia. W międzycza-
sie wyciskamy sok z cytryny. Gdy woda 
trochę przestygnie wyjmujemy z garnka 
listki mięty, a z zamrażalnika borówki. Ca-
łość miksujemy dokładnie wraz z sokiem 
z cytryny, a następnie dolewamy wodę 
z cukrem i dokładnie mieszamy. Przele-
wamy całość do plastykowego pojemni-
ka i zamrażamy przynajmniej przez dwie 
godziny. Podajemy ozdobiony np. kilkoma 
listkami mięty, posypaną czekoladą, itd. 
Można owoców wcześniej nie mrozić ale 
zmiksować bezpośrednio przed zalaniem 
wodą z cukrem i następnie włożyć do za-
mrożenia. Dodajmy jeszcze, że cytrynę 
można zastąpić np. pomarańczą i wcale 
nie dodawać mięty. pes

Tak, pod tym zna-
kiem rodzą się naj-
bardziej pogodni, 
weseli ludzie. Lubią 

biesiady, nie wybredne kawały, kom-
panów do kielicha. Nie znoszą nato-
miast ludzi ponurych, smutnych. Na 
Baranów nie mogą też za bardzo li-
czyć osoby z problemami.

Pan Byk do wesoł-
ków raczej nie na-
leży. Jest poważny, 
rzeczowy, denerwu-

ją go ludzie, którzy śmieją się bez po-
wodu. Nie lubi dużych imprez, przy-
jęć i najlepiej się czuje w gronie kilku 
wypróbowanych przyjaciół, którzy go 
znają i aprobują.

Z Bliźniakami spra-
wa nie jest prosta. By-
wa, że są uśmiech-
nięci, weseli, ale gdy 

minie dobry nastrój potrafią być po-
nurzy, niesympatyczni, co zresztą też 
im mija. W krańcowych przypadkach, 
mąż czy żona może mieć wrażenie, że 
poślubili inną osobę niż znali.

Raki są melancho-
lijne. W krańcowych 
przypadkach – smut-
ne. Wydaje się, że 

nic ich nie bawi. Ludzie urodzeni pod 
tym znakiem często chorują na depre-
sje. Gdy jednak trafią na odpowied-
niego partnera, który chce im pomóc, 
może nastąpić szybka poprawa.

Pan Lew jest bar-
dzo podobny do Ba-
rana. Nie przejmuje 
się zbytnio życiowymi 

problemami. Potrafi cieszyć się dro-
biazgami, gustuje w wesołym towa-
rzystwie. Jest jednak bardziej od Ba-
rana wybredny i staranniej dobiera so-
bie przyjaciół lub kompanów.

Pod znakiem Panny 
rodzą się ludzie wy-
ważeni, spokojni, nie-
okazujący za bardzo 

swych emocji. Raczej pogodni, patrzący 
zwykle na wszystko optymistycznie. Od 
ludzi trzymają się raczej z daleka. Na ży-
cie towarzyskie brakuje im czasu.

Wagi są z natury 
bardziej optymistycz-
ne. Ani nie za weso-
łe, ani nie przesad-

nie ponure, czyli umiarkowane. Dobrze 
czują się w towarzystwie ludzi kultural-
nych, ciekawych. Nie znoszą ordynar-
nych kawałów, wulgarnych słów.

Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Skor-
piona potrafisz cie-
szyć się życiem, cenić 

swoje sukcesy, żyć ciekawie. Wesoły 
jednak bywasz tylko od czasu do cza-
su i niestety najbardziej Cię cieszy, gdy 
odniesiesz zwycięstwo nad wrogiem.

Pan Koziorożec 
nie jest człowiekiem 
ponurym, ale dale-
ko mu do radości ży-
cia, jaka cechuje Ba-

rana. Najbardziej cieszy się, gdy osią-
gnie zamierzony cel. Nie lubi kłamczu-
chów, ludzi nierzetelnych i takich sta-
rannie unika.

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

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

Otoczenie trochę 
męczy zmienność ce-
chująca ludzi spod 
tego znaku. Trudno 

przewidzieć w jakim nastroju będą Ry-
by danego dnia. Złe samopoczucie nie 
trwa u nich jednak zbyt długo i szybko 
są znowu pogodni i uśmiechnięci.

Wodnik podchodzi 
do życia poważnie, 
ale potrafi cieszyć 
się tym, co niesie 

dzień bieżący. Bardzo lubiany w towa-
rzystwie ze względu na miły, kultural-
ny sposób bycia. Znany z tego, że ni-
komu niczego nie zazdrości.

Czy jesteś 
wesoły?

MOJA SPÓŁDZIELNIA 6/2008
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Ratunek: 8. Gra; 

9. Uczucie pieczenia w przełyku; 
10. Roślina używana dawniej na wian-
ki ślubne; 11. Podstawowy warunek; 
12. Witki; 13. Ptak mający czub z piór 
na głowie; 14. Skrót podpisu; 16. Kwit-
nie raz; 19. Ziemia uprawna; 20. Rybie 
jaja; 21. Lewa strona ubrania; 22. Świ-
nia z lasu; 23. Może być telefonicz-
ny; 28. Rybka akwariowa; 31. Śmia-
łość, pewność siebie; 32. Rodzaj bia-
łej broni; 33. Drzewo z wierzbowatych; 
34. Rasa psów myśliwskich; 35. Bru-
kowa lub z cukru; 36. Dychawica; 
37. Mieszkaniec Ankary.

PIONOWO: 1. Letni kapelusz słom-
kowy; 2. Tachta, mebel wyściełany; 
3. Popis, rewia; 4. Droga dochodzenia 
do prawdy; 5. Mała czara; 6. Rodzaj 
przesyłki pocztowej; 7. Wygnaniec 
z kraju; 14. Dawniej; łakocie, przy-
smak; 15. Sprawozdanie; 17. Do gwiz-
dania; 18. Noniusz; 24. Stopień czyje-
go wykształcenia; 25. Praca; 26. Dłuż-
nik wekslowy; 27. Tłuczeń drogowy; 
28. Skafander eskimoski; 29. Krótka 
aria; 30. Ziółko.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 13 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do dnia 21 VI 2008 r. - na adres 
SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 z do-
piskiem Redakcja „Moja Spółdziel-

nia” – krzyżówka nr 6/2008. Nagro-
dy za rozwiązaną krzyżówkę nr 5/
2008 z hasłem – Nie ma to jak w do-
mu, otrzymują: I nagroda – Henryk 
ZMUDZKI, zam. ul. Wł. Jagiełły 9 A; II 
nagroda – Michał LEMPA, zam. Wł. 
Reymonta 24; III nagroda – Janina SI-
KORA, zam. ul. W. Wróblewskiego 55.

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do działu 
GZM po odbiór nagród. Nagrodę głów-
ną, kolację dla 2 osób – ufundowa-
ła Restauracja „TELE CATERING”, 
ul. K. Świerczewskiego 31. Fundatorem 
pozostałych nagród jest Siemianowic-
ka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Nauczycielka pyta Jasia:
- Co wiesz o bocianach?
-To bardzo mądre ptaki odlatują, gdy 

tylko rozpoczyna się rok szkolny.
  

- Twoje wypracowanie jest niezłe, - 
mówi nauczycielka do małego Fufal-
skiego - ale jest identyczne, jak wypra-
cowanie twojego kolegi z ławki. Wiesz, 
co to znaczy?

- Że jego też jest niezłe..? 
  

- Kiedy jest najwięcej wody na sta-
dionie?

- Kiedy Wisła gra z Odrą. 
  

Sędzia do oskarżonej:
- A więc nie zaprzecza pani, że za-

strzeliła męża podczas transmisji z me-
czu piłkarskiego?

- Nie, nie zaprzeczam.
- A jakie były jego ostatnie słowa?
- Oj, strzelaj, prędzej, strzelaj...

  
Nauczyciel na chemii omawia do-

świadczenie:
- A teraz patrzcie, jak ten niebieski 

płyn zazieleni się na czerwono.

  
Na lekcji przyrody nauczyciel mówi 

do uczniów:
- Małpa przez tydzień zjada tyle ba-

nanów, ile sama waży. 
Jasio: - A skąd ona wie, ile waży?

  
Na lekcji.
- Powiedz, Jasiu, z czego zrobiona 

jest twoja kurtka?
- Z wełny.
- Znakomicie. Powiedz więc teraz, ja-

kiemu zwierzęciu zawdzięczasz swo-
ją kurtkę?

- Tacie.
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Przypominamy, że na adres: gzm@ssm.z.pl
można nadsyłać pocztą elektroniczną BEZPOŚREDNIE UWAGI, PROBLEMY

dotyczące działu GZM

To już ostatnie dni, by podjąć decy-
zję o sposobie ukwiecenia balkonu. 
Dobrze jest wcześniej rozrysować plan 
zagospodarowania przestrzeni. Dzię-
ki umiejętnemu operowaniu barwami 
kwiatów i rozmieszczeniu roślin, na-
wet najmniejszy balkon zyska wraże-

nie przestrzennego ogródka. Prawdą 
jest też, że już kilka skrzynek z kwitną-
cymi roślinami, uczepionych krawędzi 
balustrady sprawi, że balkon lub na-
wet zwyczajne okno znacząco zyska-
ją na urodzie.

Jeżeli ktoś nie wie, na jakie kwia-
ty w tym roku się zdecydować i czy 
w ogóle warto nimi ukwiecać balkony, 
proponujemy spacer po naszych osie-
dlach. Część mieszkańców pierwsze 
słoneczne, ciepłe dni wykorzystała już 
do posadzenia ozdobnych roślin. Nie-
które już kwitną, ale wiadomo, że naj-
piękniejsze swe barwy dopiero poka-

żą, gdy słońce zacznie je prawdziwie 
ogrzewać.

Pamiętajmy, że pielęgnacja roślin to 
nic trudnego i większość balkonowych 
roślin nie jest zbyt wymagająca. Bar-
dzo wiele z nich lubi słoneczne stano-
wiska i obfite podlewanie. Przeważnie 

są jednak mało odporne na silne wiatry 
i ulewne deszcze, ale najważniejsze, 
że większość z nich kwitnie do pierw-
szych przymrozków.

Z roślin można ułożyć kolorowe kom-
pozycje. Sadząc w skrzynkach obok 
siebie mające rozkwitnąć kwiaty, pa-
miętajmy, że barwy wpływają na nasze 
samopoczucie. Jeżeli nasz powszedni 
dzień jest pełen wyczerpujących obo-
wiązków, z pewnością dobrze odpocz-
niemy, gdy pijąc wieczorną herbatę, 
popatrzymy na szafirowe płatki – igieł-
ki żeniszka. Dla wielu osób nie ma też 
nic przyjemniejszego w letnie pogodne 

wieczory, jak odpoczynek wśród pach-
nących kwiatów. Wśród roślin, jakie 
posadzić możemy na balkonie, są i ta-
kie, które wielu pielęgnuje właśnie dla 
ich upojnego, intensywnego zapachu. 
Do tych kwiatów należy m.in. wanilia.

Już od kilku tygodni trwa 15 edycja 
Zielonego Konkursu, którego podsta-
wową ideą jest ukwiecanie naszych 
domów i ich otoczenia, a tym samym 
poprawianie wizerunku naszych bu-

dynków, osiedli mieszkaniowych i za-
mienianie ich w oazy zieleni i... spo-
koju. Wzorem lat ubiegłych gorąco za-
praszamy wszystkich PT Czytelników 
do czynnego udziału w Zielonym Kon-
kursie oraz do współredagowania tej 
rubryki.

Czekamy na Państwa zgłoszenia 
do Konkursu i propozycje pokazania 
w „MS” najładniejszych balkonów 
i ogródków przydomowych. Przysy-
łajcie również na nasz adres Wa-
sze rady i opinie o pielęgnowaniu ro-
ślin ozdobnych. Warto, by poznali je 
wszyscy Czytelnicy. migs

Zielony Konkurs 2008 Zielony Konkurs 2008 Zielony Konkurs 2008

Sposób  na  nadchodzące  l a to
Jeżeli balkon nie rozkwita jeszcze bukietami kwiatów i nie cieszy oczu 

zielenią liści, nic straconego. Na stoiskach ogrodniczych znajdziemy 
wiele dorodnych, kwitnących sadzonek – w sam raz, by upiększyć dom od 
zewnątrz i zapewnić sobie ładny wygląd balkonu.

Ogródek ul. Wróbla 2Pan Gerard Felis pielęgnuje ogródek  
ul. K. Szymanowskiego 2



No cóż, widać bańgowianie to majęt-
ni ludzie skoro stać ich na usuwanie 
tych bohomazów, wybitych szyb, po-

niszczonych urządzeń zabawowych, 
koszty których odpisuje się od groma-
dzonych funduszy.

Widać zamieszkałym tam nie zale-
ży na wartości swych mieszkań, bo 
przecież zniszczone elewacje ewident-
nie obniżają wartość rynkową ich loka-
li, a w skrajnych przypadkach zniechę-
cą zainteresowanego kupnem mieszka-
nia do jego nabycia, bo kto będący przy 

zdrowych zmysłach pakować się bę-
dzie do slumsu? Dalej więc pobłażajmy 
naszym pociechom za ich nieprzepartą 

chęć manifestowania na ścianach umie-
jętności pisania. Tylko nie zdziwmy się, 
że wkrótce, zamiast mówić o Bańgowie 
najładniejsze osiedle będzie się mawiać: 
ładnie położone... ale najbrzydsze.

Na „Młodych” uaktywnił się 
pożyteczny wirus!

Chociaż jedna jaskółka wiosny nie 
czyni to odnotujmy z zadowoleniem, 
że coś drgnęło w świadomości mło-

dych ludzi. Póki co, drgnęło na os. 
„Młodych”, ale może to zachowanie 
rozprzestrzeni się na inne osiedla? 
Oby tak było, bo taka postawa godna 
jest pochwały i naśladowania.

Niedawno, do pracowników admini-
stracji zgłosił się młody człowiek i za-
pytał, czy może dostać farby elewa-
cyjnej, by zamalować napisy kibiców 
innej drużyny. Jak mówił zamieszkali 
w jego budynku kibicują drużynie prze-
ciwnej, ale nie chcą na swoim odno-

wionym bloku malować oznaczeń ich 
ukochanego klubu, by dać odpór tam-
tym kibicom. Zaskoczenie było ogrom-
ne i młodzieniec dostał farbę, a napi-
sy zniknęły. To nam się podoba!!! 
Tak trzymać!!! Jesteśmy zdecydowa-
nie za takim podejściem do elimino-
wania ściennych „wojen”. Może z bie-
giem czasu znikną one zupełnie? Je-

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

Kolejnych kilka szyb dopisać należy do strat. Zdjęcia z os. „Tuwima” – ul. W. Korfantego 9A.

Pojawiła się jaskółka
Czyżby wandale na osiedlu „Bańgów” postanowili zohydzić wszystkim 

jubileusz 20-lecia osiedla? Czyżby miał to być szczególny, lecz wątpli-
wej jakości urodzinowy prezent? A może zamierzają udowodnić gościom 
festynu oraz innym odwiedzającym osiedle na codzień przybyszom, że 
jedno z najładniejszych osiedli SSM takim nie jest? Wszystko wskazuje 
na to, że tak, bo ilość zbędnych zniszczeń – szczególnie widocznych na 
elewacjach – przybrała tam ostatnio ogromne rozmiary.

ciąg dalszy na str. 32


