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Zielony Konkurs 2009 Zielony Konkurs 2009 Zielony Konkurs 2009

Zg łoś  p iękny  ba lkon ,  ogródek

Najważniejsze jest określe-
nie nasłonecznienia i oczy-
wiście ilości czasu, który 
chcemy poświęcić roślinom. 

Zamiast tradycyjnych pelar-
gonii, w skrzynkach może-
my posadzić róże. Donicz-
kowe miniaturki tych kwia-
tów wymagają sporo opieki, 
ale zachwycają różnorodno-
ścią kolorów. Najlepiej czują 
się w umiarkowanie nasło-
necznionych miejscach i ko-
niecznie należy osłonić je 
przed silnym wiatrem. Bar-
dzo ładnie prezentują się ró-
że wielokwiatowe, obsypa-
ne drobnymi kwiatkami bę-
dą prawdziwą ozdobą na-
szego balkonu.

Ciekawą alternatywą bę-
dzie również nieco zapo-
mniana fuksja, która świę-
ci triumfalny powrót. Ten na-
prawdę piękny kwiat wystę-
puje w ok. 200 gatunkach 
o kolorach różu, czerwieni, 
fioletu, purpury lub mieszan-
ki tych barw. Istnieją ga-
tunki zarówno karłowate jak 
i wysokopienne. Roślinę tą 

można dowolnie formować 
i przycinać dzięki temu bę-
dzie pasować do każdego 
balkonu i tarasu. Kwiaty fuk-

sji są tak oryginalne i deko-
racyjne, że wystarczy do-
brać do nich całkiem prostą, 
np. glinianą donicę, która nie 
będzie dla nich konkurencją. 
Ta roślina lubi półcień i obfi-
te podlewanie.

Zamiast kwiatów moż-
na zdecydować się na ho-
dowle ziół. Pięknie wygląda-
ją, a do tego przydadzą się 
w każdej kuchni. Aby stwo-
rzyć ciekawą kompozycję 
skupmy się na barwach li-
ści i wielkości roślin. W do-
nicach pięknie prezentu-
je się bazylia występująca 
w wielu odcieniach. Najbar-
dziej dekoracyjna jest „Ma-
gic Moutain” o fioletowych 
listkach. Równie ozdobna 
jest mięta pieprzowa „Va-
riegata” o pstrych liściach. 
Można zestawić ją np. z wą-
skolistną lawendą. Dodaj-
my do tego tymianek, ro-
snący w niskich poduszecz-

kach, a kompozycję uzupeł-
nijmy którymś wysokim ga-
tunkiem np. lubczykiem, 
koprem czy estragonem. 
Możemy też wybrać gatun-
ki, które ucieszą nas pięk-
nym aromatem. Doskonale 
sprawdzi się melisa czy też 
rozmaryn.

Rośliny musimy również 
w czymś posadzić. Wy-
bór donic, doniczek i skrzy-
nek jest naprawdę ogromny. 
Warto zdecydować się na 
jeden określony styl i kon-
sekwentnie się go trzymać. 
Dobrze, żeby nawiązywał do 
wnętrza, w którym mieszka-

my. Modne w tym sezonie są 
naturalne materiały, a więc 
drewniane skrzynki, gliniane 
albo ceramiczne donice. Nie 
muszą być pomalowane ani 
nowe. W zestawieniu z na-
turalną urodą kwiatów nawet 
mocno podniszczone drew-
no będzie miało swój urok. 
Ciekawym rozwiązaniem są 
również skrzynki z ocynko-
wanej blachy. Do aranżacji 
możemy wykorzystać różne 
przedmioty, a więc blasza-
ne wiadra czy konewki, któ-
re doskonale sprawdzą się 
jako doniczki. Dodatkowym 
elementem dekoracyjnym 

mogą być różnorakie kamie-
nie czy granulaty wysypa-
ne pod roślinami. Występują 
w wielu kolorach i mogą sta-
nowić doskonałe uzupełnie-
nie prostej, roślinnej kompo-
zycji. Interesującą propozy-
cją jest np. drobne, przezro-
czyste szkło dekoracyjne, 
które będzie skrzyć się jak 
prawdziwe diamenty. Można 
również wykorzystać korze-
nie dekoracyjne Teak. Będą 
ciekawie kontrastować z np. 
ceramicznymi dodatkami.

A my przypominamy, że 
już od kilku tygodni trwa ko-
lejna edycja Zielonego Kon-

kursu. Wzorem lat ubie-
głych zapraszamy wszyst-
kich Czytelników do współ-
redagowania rubryki.

Czekamy na Państwa 
zgłoszenia i propozycje po-
kazania w „MS” najładniej-
szych balkonów i ogród-
ków przydomowych. Przy-
syłajcie na nasz adres Wa-
sze opinie dotyczące pie-
lęgnowania roślin ozdob-
nych, które warto przedsta-
wić innym. Można też sko-
rzystać z naszego redak-
cyjnego telefonu w każdy 
poniedziałek od godz. 1530 
do 1630.  mig

Chcielibyście zobaczyć Państwo lato w pełnym roz-
kwicie? Nic prostszego, przy odrobinie wysiłku mo-

żesz zamienić swój balkon w kwitnący, przydomowy 
ogród. Na balkonie bowiem można posadzić wiele od-
mian kwiatów.

ul. Władysława Jagiełły 25

ul. gen. Władysława Sikorskiego 5
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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

Obradowała RN SSM

Podsumowano Walne
Zgromadzenie

29 czerwca odbyło się ostatnie przed 
wakacyjną przerwą posiedzenie ple-
narne Rady Nadzorczej Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W porządku obrad, oprócz spraw 
proceduralnych, ujęto m.in.:

- Informację z przebiegu obrad Czę-
ściowych Walnych Zgromadzeń Człon-
ków SSM odbytych w dniach 22, 23, 
24 czerwca 2009 r.

- Omówienie i przyjęcie „Harmono-
gramu robót remontowo-konserwacyj-
nych instalacji c.o. do wykonania przed 
sezonem grzewczym 2009 – 2010”.

- Omówienie i przyjęcie uchwały 
w sprawach terenowo-prawnych.

- Ustalenie harmonogramu comie-
sięcznych dyżurów Członków Rady 
Nadzorczej – od września 2009 r.

Ponadto, Rada rozpatrywała sprawy 
Członkowsko-Mieszkaniowe – wyklu-
czenie z członkostwa Spółdzielni z ty-
tułu zadłużenia.

Dokonując oceny Walnego Zgroma-
dzenia podkreślano bardzo dobre or-

ganizacyjne przygotowanie WZ. Od-
nosząc się do frekwencji z niepokojem 
mówiono o stosunkowo niewielkiej ilo-
ści przybyłych, mimo że dokonano po-
działu WZ tylko na trzy części, czy-
li skupiono dwa razy po dwa osiedla 
a raz trzy. Podczas debaty podkreślo-
no, że Walne przyjęło wszystkie przed-
łożone do rozpatrzenia uchwały, a za-
bierający głos – z nielicznymi wyjątka-
mi – merytorycznie odnosili się do ma-
teriałów.

Rada przyjęła Harmonogram prac 
dotyczących przygotowania instalacji 
c.o. do nowego sezonu grzewczego. 
Dokument liczy kilka stron w rozbiciu 
na osiedla i obejmuje szereg przeróż-
nych prac, których celem jest zapew-
nienie ciągłego dopływu ciepła i mini-
malizowanie strat.

Rada przyjęła harmonogram dyżu-
rów Członków RN do czerwca 2010 r.

Obrady prowadził Wiesław Jaź-
wiec, przewodniczący RN SSM.

 pes
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Bezpieczeństwo to podstawowa po-
trzeba człowieka. Podejmowane w tej 
materii, często niezauważalne, ale 
kosztowne działania, mają za zadanie 
do maksimum wyeliminować poten-
cjalne niebezpieczeństwa lub wprowa-
dzenie takich rozwiązań, któ-
re podczas nieprzewidziane-
go zdarzenia przyczynią się 
do możliwie jak najszybszego 
zlikwidowania zagrożenia.

Bezpieczeństwo zamiesz-
kania to stan niezauważal-
nie określający nasz komfort 
w mieszkaniu, bo przyjmu-
jemy je jako coś naturalne-
go, normalnego i dopiero, gdy 
przytrafi się nieszczęście, to 
dostrzegamy zagrożenie.

Ten wstęp jest niezbędny, bo
przyjdzie nam się

zmierzyć
z nowym wyzwaniem. Wy-

zwaniem wywołującym z jed-
nej strony ogromne proble-
my natury technicznej, tere-
nowej, a z drugiej ogromne 
koszty i świadomość, że pła-
cić trzeba i że pieniądze te 
będą musiały pochodzić z na-
szej kieszeni. Zapewne wiele 
osób żachnie się i będzie pre-
zentowało odmienne zdanie, 
bo dotychczas było dobrze, więc po 
co coś zmieniać. Na takie dictum niech 
nikt nie oczekuje odpowiedzi, bo za-
mkniemy ją w dwóch wyrazach: bez-
cenność życia.

Wypadki zaś chodzą po ludziach 
i nikt nie może być pewny, czy coś się 
u niego w mieszkaniu, budynku, złego 
nie stanie. Takie myśli odpychamy od 
siebie, ale statystyki mówią co innego. 
Dopiero wtedy, gdy coś złego się dzie-
je, przekonujemy się, że licho auten-
tycznie nie śpi.

Przeprowadzona w SSM kontrola 
przeciwpożarowa budynków wysokich 
(przy ul. ZHP 3, 4, 5, 6) pod kątem ich 
zgodności ze zmienionymi przepisami 
prawa wykazała, że nasze

domy są na bakier
z nowymi zapisami i nie ma znacze-

nia, że przez dziesiątki lat było dobrze 

i spełniały wymogi, i że nic przez ko-
lejne dziesiątki lat się może w nich nie 
przytrafić. Strażaccy specjaliści ds. kon-
trolno-rozpoznawczych i BHP na pod-
stawie tej kontroli, w oparciu o ustawę 
z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie prze-

ciwpożarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 r., 
poz. 1229 z późniejszymi zmianami) 
i Rozporządzenie Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z 21 kwiet-
nia 2006 roku w sprawie ochrony prze-
ciwpożarowej budynków innych obiek-
tów budowlanych i terenów (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 80 poz. 563) w decyzji na-
kazali np. dla budynku przy ul. ZHP 6 
wykonanie pięciu postanowień – czy-
taj w ramce powyżej.

Decyzja wsparta jest kilkustronico-
wym uzasadnieniem i pouczeniem. 
Dodajmy w tym miejscu, że dla każ-
dego kontrolowanego budynku, klat-
ki schodowej wydawana jest odrębna 
decyzja. Rozstrzygnięcia te mogą się 
różnić detalami, ale istotne i w efekcie 
niezwykle skomplikowane do wdroże-
nia są punkty od 2 do 5. Jak bowiem 
zapewnić nawodnienie pionów i odpo-

wiednie stałe, minimalne ciśnienie wo-
dy na 11 piętrze w rurach o znacznej 
średnicy. Gdzie zlokalizować zbiornik 
na 50 m3 wody i plac manewrowy, sko-
ro miejsca na osiedlach są praktycznie 
na receptę. Zbiornik wody, jak mówio-
no, może być na dachu, ale 50 m3 to 
50 ton (Czy wytrzymają stropy, ścia-
ny, fundamenty?), to także koniecz-
ność zabezpieczenia zbiorników przed 
mrozem i ciepłem itd. itp. W poucze-
niu napisano: - Dopuszcza się stoso-

wanie rozwiązań zamiennych 
w stosunku do wymienionych 
w pkt. 2 i pkt. 4 niniejszej de-
cyzji w przypadku szczegól-
nie uzasadnionych lokalnymi 
uwarunkowaniami, w uzgod-
nieniu z właściwym miejsco-
wo komendantem wojewódz-
kim Państwowej Straży Po-
żarnej, wskazanych w eks-
pertyzie technicznej rzeczo-
znawcy do spraw zabezpie-
czeń przeciwpożarowych, je-
żeli zapewnią one niepogor-
szenie warunków ochrony 
przeciwpożarowej obiektu.

Zapewnienie poczucia 
bezpieczeństwa

mieszkańców w SSM za-
wsze było czymś nadrzędnym 
i bezdyskusyjnym. Władze 
Spółdzielni korzystając z po-
uczenia i mając świadomość 
nierealności spełnienia niektó-
rych punktów nakazu, zwróci-
ły się do rzeczoznawcy.

Rzeczoznawca ds. zabez-
pieczeń przeciwpożarowych starszy 
brygadier w stanie spoczynku mgr inż. 
Zdzisław Winnicki w kilkunastostroni-
cowej ekspertyzie opracowanej dla bu-
dynków ul. ZHP 3, 4, 5, 6 napisał:

- Dostosowanie ich do obowiązują-
cych przepisów wymagałoby poniesie-
nia dużych nakładów finansowych, po-
większonych o straty związane z ko-
niecznością wyłączenia z eksploatacji 
obiektu na czas prowadzenia inwesty-
cji, a w wielu przypadkach, z uwagi na 
rozwiązania architektoniczne oraz ga-
baryty budynku i działki budowlanej są 
wręcz niemożliwe.

Dalej przedstawił szereg wskazań 
zamiennych niepogarszających warun-
ków ochrony przeciwpożarowej budyn-
ków, w stosunku do przepisów przeciw-
pożarowych dotyczących zapewnienia 
dodatkowego zapasu wody przezna-

Potrzeba ponad 10 milionów złotych  Potrzeba ponad 10 milionów złotych

Bezpieczeństwo kosztuje
Generalnie negowanie jakichkolwiek kosztów ponoszonych na zapew-

nienie bezpieczeństwa jest de facto bezprzedmiotowe, bo koszty, te 
nawet gdyby wchłaniały ogromne środki, w zderzeniu z bezcennością ży-
cia bledną, znikają i są po prostu niczym. Zdanie to jest bezdyskusyjne 
i polemika z nim jest bezsensowna. Jednak zdanie to określa też jedno: 
ktoś płacić musi.

1. Oznakować znakami zgodnymi z Polski-
mi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa 
miejsca usytuowania kurka gazu.

2. W celu poprawy warunków ochrony przeciwpo-
żarowej w obiekcie, wyposażyć budynek w punk-
ty poboru wody do celów przeciwpożarowych, z za-
silaniem zapewnionym przez co najmniej 2 godzi-
ny w postaci zaworów hydrantowych 52 umieszczo-
nych na pionach nawodnionych, na wszystkich kon-
dygnacjach budynku. Zawory hydrantowe powin-
ny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących 
tych urządzeń.

3. Zapewnić, aby ciśnienie na zaworze hydranto-
wym 52, położonym najniekorzystniej ze względu 
na wysokość i opory hydrauliczne, dla wydajności 
2,5 dm/s, nie powinno być mniejsze niż 0,2 MPa.

4. Zapewnić, aby do zasilania w wodę instalacji wo-
dociągowej przeciwpożarowej w budynku był zgro-
madzony dodatkowy zapas wody w jednym lub kil-
ku zbiornikach o łącznej pojemności nie mniejszej 
niż 50 m3.

5. Drogę pożarową zakończyć placem manewro-
wym o wymiarach 20 m x 20 m umożliwiającym po-
wrót samochodów pożarniczych bez konieczności 
cofania.
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czonej do zasilania instalacji wodocią-
gowej przeciwpożarowej zgromadzo-
nej w zbiorniku (zbiornikach) przeciw-
pożarowym, a także zakończenia drogi 
pożarowej placem manewrowym o wy-
miarach określonych przepisem.

Należą do nich:
- zamknięcie wejść do pomieszczeń 

piwnicznych prowadzących z prze-
strzeni holi windowych i wiatrołapów 
drzwiami przeciwpożarowymi o klasie 
odporności ogniowej co najmniej El 30 
(z samozamykaczem) a także oddzie-
lenie pomieszczeń gospodarczych po 
byłych pomieszczeniach wsypowych 
oraz wnęk gospodarczych pod biegami 
klatek schodowych, ścianami nieroz-
przestrzeniającymi ognia o klasie od-
porności ogniowej co najmniej El 60 
i zamknięcie ich drzwiami o klasie od-
porności ogniowej El 30 (z samozamy-
kaczem),

- zamurowanie otworów wrzutowych 
zsypu w zaadaptowanych pomiesz-
czeniach gospodarczych cegłą pełną 
lub wypełnienie innym materiałem za-
pewniającym uzyskanie klasy odpor-
ności ogniowej co najmniej El 60,

- oddzielenie pomieszczeń wsypo-
wych od klatki schodowej ścianami 
o klasie odporności ogniowej co naj-
mniej El 60 i zamknięcie ich drzwiami 
przylgowymi, zamykanymi na klucz, 
bez określonej klasy odporności ognio-
wej (z samozamykaczem),

- zamknięcie komór wsypowych gór-
nych ścianami o klasie odporności 
ogniowej co najmniej El 60 i zamknię-
cie ich drzwiami przeciwpożarowymi 
o klasie odporności ogniowej El 30 wy-
posażonymi w samozamykacze,

- zamknięcie wejść z klatek scho-
dowych do korytarza łączącego klat-
ki na ostatniej kondygnacji budynku 3 
i 4 oraz budynku 5 i 6, drzwiami prze-
ciwpożarowymi o odporności ogniowej 
klasy El 30 z samozamykaczem,

- zabezpieczenie szczelin dylatacyj-
nych w rejonie otworów komunikacyj-
nych przyziemia i ostatniej kondygnacji, 
do klasy odporności ogniowej El 60,

- zabudowę w otworach komunika-
cyjnych łączących segmenty budyn-
ku nr 3 i 4 oraz budynku nr 5 i 6, na 
poziomie przyziemia i ostatniej kondy-
gnacji drzwi przeciwpożarowych o kla-
sie odporności ogniowej El 60 z samo-
zamykaczem,

- zabezpieczenie przeciwpożarowe 
do klasy odporności ogniowej El 60 
wejść do wszystkich szachtów i prze-
pustów instalacyjnych przechodzących 
przez strop piwniczny,

- wyposażenie klatek schodowych 
oraz odcinków korytarzy na pozio-
mie parteru pomiędzy klatkami a wyj-
ściami z budynków a także odcinków 
korytarzy łączących klatki schodowe 
na ostatnich kondygnacjach budynków 
w system oświetlenia ewakuacyjnego,

- wyposażenie klatek schodowych 
w system oddymiania grawitacyjnego 
uruchamiany automatycznie i ręcznie 
z uwzględnieniem potrzeby przebudo-
wy ścianki oddzielającej maszynow-
nię windy od klatki schodowej w ce-
lu zapewnienia wymaganej czynnej 
powierzchni oddymiania otworu oraz 
szczelności i izolacyjności ogniowej El 
60 elementu budowlanego stanowią-
cego obudowę maszynowni dźwigów,

- zabudowę przy złączach kablo-
wych przeciwpożarowych wyłączników 
prądu,

- wyprowadzenie instalacji gazowej 
z szachtów instalacyjnych oraz wymia-
ny obudów szachtów na nierozprze-
strzeniające ognia o klasie odporności 
ogniowej co najmniej El 60 – przy naj-
bliższym remoncie budynku lub insta-
lacji gazowej,

- uniemożliwienie parkowania pojaz-
dów na terenie drogi pożarowej w re-
jonie placu manewrowego oraz w re-
jonach nasad wlotowych instalacji wo-
dociągowej przeciwpożarowej, po obu 
stronach drogi, na szerokości co naj-
mniej 12 m,

- oznakowanie przebiegu drogi po-
żarowej, placu manewrowego i zatok 
manewrowych w rejonie przyłączy in-
stalacji wodociągowej przeciwpożaro-
wej, poziomymi i pionowymi znakami 
informacyjnymi i zakazu oraz znakami 
bezpieczeństwa wg wzoru określone-
go w PN-N-01256/4:1997 (Znaki bez-
pieczeństwa. Techniczne środki prze-
ciwpożarowe.),

- wyposażenie budynków nr 3, 4, 
5 i 6 w instalację wodociągową prze-

ciwpożarową z zaworami 52 zamon-
towanymi na nawodnionym pionie DN 
80 prowadzonym w holach windowych 
przy klatkach schodowych,

- zabudowanie dwóch nasad wloto-
wych o średnicy 75 milimetrów z za-
worem zwrotnym na odcinkach ru-

rociągów zasilających piony instala-
cji przeciwpożarowej na ścianach ze-
wnętrznych od strony drogi pożarowej 
– rozwiązanie dotyczy wszystkich seg-
mentów,

- zapewnienie samochodom ratowni-
czo-gaśniczym Państwowej Straży Po-
żarnej dojazdu do tych nasad,

- czytelne oznakowanie budynków, 
w sposób informujący o zastosowaniu 
nawodnionych pionów z zaworami hy-
drantowymi i wskazujących jednocze-
śnie miejsca lokalizacji nasad przezna-
czonych do dodatkowego zasilania insta-
lacji przez Państwową Straż Pożarną,

- powiadomienie Komendy Miejskiej 
PSP w Siemianowicach Śląskich o za-
kończeniu robót budowlanych i prze-
kazaniu przeciwpożarowej instalacji 
wodociągowej do użytku.

Wykonanie powyższych rozwiązań 
zdaniem autora ekspertyzy w zdecy-
dowany sposób wpłynie na poprawę 
warunków bezpieczeństwa pożarowe-
go, a tym samym zapewni odpowiedni 
poziom bezpieczeństwa osobom prze-
bywającym w budynku oraz umożliwi 
prowadzenie skutecznych działań ra-
towniczo-gaśniczych.

Uwagi końcowe:
Instalacja wodociągowa przeciwpo-

żarowa w budynku powinna spełniać 
wszystkie pozostałe wymagania wy-
nikające z rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i tere-
nów (Dz.U. nr 80 poz. 563).

ciąg dalszy na str. 6
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Zakłada się wybudowa-
nie w drugiej części osie-
dla, w atrakcyjnym miejscu 
w pobliżu pętli autobusowej 
i wymiennikowni ciepła, 50 

nowych boksów. Pierwszy 
etap inwestycji już rozpo-
częto i przewiduje się po-
wstanie 27 garaży w 5 pod-
zespołach. W ostatnich ty-

godniach zgłosili się kolejni 
chętni z tego osiedla. Dział 
Członkowsko-Mieszkanio-
wy poinformował nas, że do 
nabycia pozostało tylko kil-
ka boksów. Warto się po-
spieszyć, gdyż po zakończe-
niu budowy, przed przystą-
pieniem do realizacji II eta-
pu, trzeba będzie czekać, 
aż zbierze się kolejna, kilku-
nastoosobowa grupa zainte-
resowanych osób. Ponadto, 
nikt nie może dać gwarancji, 
że II etap będzie realizowany 
na tych samych zasadach fi-
nansowych. Obecnie cena 
garażu w nowo budowanym 
kompleksie jest zbliżona do 
tej, jaką trzeba zapłacić za 
używany boks sprzedawany 
na rynku wtórnym.

Garaże budowane są me-
todą tradycyjną z pusta-
ków firmy „Porotherm” z da-

chem pokrytym papą oraz 
zamontowaną bramą uchyl-
ną. Za dodatkową opłatą 
istnieje możliwość zamon-
towania w bramie napędu 
elektrycznego. Przyszli wła-
ściciele będą się też rozli-
czać za zużyty prąd bezpo-
średnio z dostawcą. Ponad-
to, dojazd do garaży zosta-
nie wyłożony kostką bruko-
wą, a cały teren dodatkowo 
oświetlony. Inwestor planu-
je oddanie garaży do użytku 
we wrześniu br.

Zainteresowane osoby 
prosimy o kontakt osobisty 
lub telefoniczny z Działem 
Członkowsko-Mieszkanio-
wym SSM lub z pełnomocni-
kiem ds. technicznych Mar-
kiem Greinerem. Warto pa-
miętać, że w tym przypad-
ku decyduje kolejność zgło-
szeń. mig 

Garaże już w budowie
Niedawno Siemianowicka Spółdzielnia Mieszka-

niowa rozpoczęła realizację kolejnej inwestycji 
na os. „Węzłowiec”. Tym razem nie jest to budowa do-
mów mieszkalnych, ale nowy zespół garażowy.

Projekty dostosowania obiektu do 
warunków określonych w niniejszym 
opracowaniu oraz projekty urządzeń 
przeciwpożarowych powinny być 

uzgodnione pod względem wymagań 
ochrony przeciwpożarowej z rzeczo-
znawcą ds. zabezpieczeń przeciwpo-
żarowych.

Zaproponowane w opracowaniu roz-
wiązania zamienne, niepogarszają-
ce warunków ochrony przeciwpoża-
rowej budynku, należy uzgodnić ze 
Śląskim Komendantem Wojewódzkim 
Państwowej Straży Pożarnej w Kato-
wicach.

Wskazane rozwiązania zostały za-
akceptowane przez specjalistów 
z Komendy Wojewódzkiej Straży 
Pożarnej.

Inną kwestią jest
pozostawianie przejezdnej

drogi dojazdowej do budynków. Nie-
stety – jak Spółdzielnia długa i szero-
ka obrazek widzimy jeden – pozosta-

wione jak najbliżej własnego domu au-
ta ograniczają, a wręcz uniemożliwia-
ją dojazd. Zjawisko to jest powszech-
ne. Z pewnością właściciele pojazdów 
z jednej strony robią tak dla własnej 
wygody, a z drugiej obawiają się kra-
dzieży i włamań do swoich samocho-
dów. Mimo że na wielu osiedlowych 
uliczkach widnieją znaki zakazu za-
trzymywania, parkowania, nadal sporo 
osób ewidentnie lekceważy obowiązu-
jące przepisy kodeksu drogowego.

Udrożnienie dojazdu nie wymaga 
żadnych nakładów. Tu koniecznym 
jest zrozumienie, że droga może la-

tami stać pusta, a tylko raz zostanie 
zablokowana i właśnie wtedy może 
być potrzebna.

W SSM jest 165 klatek schodo-
wych w budynkach wysokich. Dla każ-

dej z nich należy wykonać ekspertyzę 
i każdą będzie trzeba dostosować do 
zaleceń rzeczoznawcy zaakceptowa-
nych przez pożarników.

Wstępne szacunki wykonania za-
lecanych prac wynieść mogą od 50 
do 60 tysięcy złotych na jedną klat-
kę schodową.

Jak łatwo policzyć, potrzebnych 
może być ponad 10 milionów zło-
tych. Niewykluczone, że już wkrót-
ce będzie koniecznym podwyższe-
nie funduszu remontowego z prze-
znaczeniem na zabezpieczenia prze-
ciwpożarowe. Piotr Sowisło

Bezpieczeństwo kosztuje
ciąg dalszy ze str. 5
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W tym dniu spotkali się wieloletni 
działacze klubu, władze miasta w oso-
bach: zastępcy Prezydenta Mia-
sta Henryka Ptasznika i Przewodni-
czącego RM Andrzeja Gościniaka 
oraz przedstawiciele Zarządu Głów-

nego Polskiego Związku Krótkofalow-
ców. Spotkaniu towarzyszyła okolicz-
nościowa wystawa ze sprzętem ra-
diowym, na którym krótkofalowcy pra-
cowali przez minione dziesięciolecia 
oraz prezentacja książki „Historia Klu-
bu SP9KJM” Tadeusza Pamięty. Były 
wspomnienia, gratulacje oraz odzna-
czenia nadane działaczom klubu.

Dla członków SP9KJM krótkofalar-
stwo przez lata stało się prawdziwym 
hobby, sportem, dającym im wiele sa-
tysfakcji życiowej. Istotą ich działalno-
ści jest osiągnięcie jak największej licz-
by łączności z krótkofalowcami na ca-
łym świecie za pośrednictwem fal ra-
diowych z pomocą specjalnie do tego 
skonstruowanych urządzeń. Krótkofa-
lowcy pracując na przeznaczonych dla 
nich wycinkach pasm słuchają, czy nie 
nadaje w tym czasie inna osoba z odle-
głego zakątku kraju lub świata. W rodzi-
nie krótkofalowców jest i było wiele zna-
nych osób, w tym m.in. laureat Nagro-
dy Nobla – Joe Taylor, aktor Marlon 
Brando, król Hiszpanii Juan Carlos, 
pierwszy kosmonauta – Jurij Gagarin.

Uprawianie krótkofalarstwa nieod-
łącznie wiąże się z szeroko pojętym 
majsterkowaniem. Niemal każdy radio-
amator posiada w domu lutownicę i in-
ne narzędzia oraz mierniki multimetro-
we, dzięki którym jest w stanie zbudo-
wać wiele przydatnych urządzeń bę-
dących dodatkowym wyposażeniem 
głównej radiostacji. Krótkofalowcy ko-

rzystają również z postępów techniki 
i dzisiaj już nikt nie wyobraża sobie ich 
działalności bez pomocy komputera 
i internetu. Komputer pozwala bowiem 
na logowanie łączności, obliczanie wy-
ników zawodów, drukowanie kart QSL 

potwierdzających łączność. Ponadto, 
w wielu przypadkach służy do nada-
wania i odbierania cyfrowych emisji sy-
gnałów, a za jego pomocą można zdo-
być najnowsze oprogramowania dla 
radioamatorów. 

Krótkofalowcy podkreślali na spotka-
niu, że ich działalność wcale nie od-
chodzi do lamusa, a postępy techniki 
umożliwiają dalszy rozwój krótkofalar-
stwa i docieranie do najbardziej odle-
głych zakątków świata.

Prezes klubu Eugeniusz Kurzeja 
w swoim okolicznościowym wystąpie-
niu przypomniał lata 60 i 70 ubiegłe-
go wieku, kiedy to krótkofalowcy pra-
cowali często na wysłużonym sprzęcie 
radiowym, wycofanym z jednostek woj-
skowych. Podkreślił też bardzo dobrą 
współpracę przez lata z różnymi pod-
miotami w mieście, w tym z Urzędem 
Miasta, ZM TKKF oraz Siemianowic-
ką Spółdzielnią Mieszkaniową. Krótko-
falowcy nie zamykają się też w swo-
ich przysłowiowych czterech ścianach, 
gdyż w ciągu roku organizują szereg 
imprez i zawodów sportowych, w tym 
dla dzieci podczas półkolonii prowa-
dzonych przez DK „Chemik”.

Natomiast od lat aktywny działacz Ta-
deusz Pamięta, autor książki „Historia 
Klubu SP9KJM”, podkreślił, że przygo-
towując to opracowanie chciał ocalić 
od zapomnienia historię odchodzącą 
powoli w przeszłość. Szczególnie cho-
dzi o początki działalności klubu. Nie 

było to łatwe zadanie, gdyż zachowało 
się bardzo niewiele materiałów źródło-
wych i autor musiał w dużej części ba-
zować na przekazach ustnych.

Jubileusz 50-lecia siemianowickiego 
klubu łączności stał się okazją do przy-
jęcia wielu gratulacji i podziękowań. 
W okolicznościowym liście, który skie-
rowali Prezydent Miasta Jacek Guzy 
oraz Przewodniczący RM Andrzej Go-

ściniak czytamy m.in.:
- Ta wspaniała rocznica stanowi oka-

zję do złożenia hołdu jego założycie-
lom oraz wszystkim, którzy na prze-
strzeni lat przyczynili się do kultywo-
wania waszej wspólnej pasji, na falach 
eteru w naszym mieście. Wszystkie 
spotykane przez Was trudności niech 
łagodzi świadomość, że będąc krótko-
falowcem stajecie się obywatelami ca-
łego świata, nawiązując znajomości 
i przyjaźnie poza granicami swojej oj-
czyzny. Rozmawiacie z osobami, któ-
rych nigdy nie widzieliście i może nig-
dy nie zobaczycie, a jednak poprzez 
łączący Was eter, jesteście sobie bar-
dzo bliscy”.

Podczas spotkania odznaczono wie-
lu zasłużonych działaczy SP9 KJM.

Złoty Medal „Za zasługi dla Ligi Obro-
ny Kraju” otrzymali: Romuald Drynda 
i Józef Dworski,

Srebrny: Zygmunt Kaczmarek, An-
drzej Kostosz, Andrzej Kutz, Piotr 
Kutz, Łukasz Merta, Grzegorz Nu-
eman, Andrzej Wutke.

Natomiast brązowym medalem wy-
różniono następująco osoby: Bogdan 
Hyży, Jan Kocoń, Arkadiusz Krzy-
kowski, Bogdan Leszczyński, Wal-
demar Orczyk, Rudolf Warwas, Bog-
dan Wyciślik. Z kolei Andrzeja Bi-
skupa, Andrzeja Gołysza, Grzego-
rza Manieckiego i Bernarda Skoru-
pę uhonorowano Złotą Odznaką „Za-
służony Działacz LOK”. mig

SP9KJM na falach eteru
Jubileusz 50-lecia swojej działalności obchodził siemianowicki Klub Łącz-

ności SP9KJM na spotkaniu, które 29 maja br. odbyło się w DK „Chemik”.

Grupka wyróżnionych. Stary sprzęt wzbudzał nostalgię.
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Brakuje magla
- Chciałam zwrócić uwagę na fakt, że 

już od dłuższego czasu na os. „Che-
mik” nie ma możliwości skorzystania 
z usług maglowniczych. Przed laty by-
ło tutaj kilka takich punktów. Obecnie 
podobno jest jedna osoba, która w bu-
dynku po byłej siedzibie SSM przy 
ul. Zgrzebnioka prowadzi tego typu 
usługi, ale nie świadczy ich dla indy-
widualnych osób. Zwracam się z proś-
bą, aby uruchomić ponownie magiel 
na osiedlu lub przekonać wspomnianą 
osobę, by przyjmowała też mieszkań-
ców osiedla – mówi mieszkanka osie-
dla „Chemik”

B. S. (Imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Świadczenie usług 

maglowniczych w budynku przy 
ul. Alfonsa Zgrzebnioka 43 jest cza-
sowo zawieszone z powodu choro-
by właścicielki tego punktu. Mamy 
więc do czynienia z przejściową sy-
tuacją. Z posiadanych przez nas in-
formacji wynika, że w trakcie dzia-
łalności tej placówki świadczono 
również usługi dla klientów indywi-
dualnych. Liczymy na to, że po jej 
wznowieniu zainteresowani miesz-
kańcy będą mogli nadal korzystać 
z tego punktu.

Pani apel kierujemy też do osób 
przedsiębiorczych, bo jak widać, 
zapotrzebowanie na usługi ma-
glownicze jest.

Docieplenie 
Komuny Paryskiej 1

- Od kilku lat wraz z innymi lokato-
rami domagam się jak najszybszego 
docieplenia budynku przy ul. Komuny 
Paryskiej 1. Problem ten był porusza-
ny wcześniej na łamach gazety „Mo-
ja Spółdzielnia”. Chcę też dodać, że 
Spółdzielnia kilkakrotnie przesuwała 
termin docieplenia tego bloku. Tym-
czasem ostatnio w moim mieszkaniu 
wykryto znaczne ilości wilgoci na ścia-
nie oraz pojawiły się ślady zagrzybie-
nia. Zrobiłem nawet odpowiednie zdję-

cia i dostarczyłem je do Zarządu SSM, 
aby zwrócić uwagę na wagę tego pro-

blemu. Jestem przekonany, że pro-
blem wilgoci i zagrzybienia nie dotyczy 
tylko mojego mieszkania w tym bloku. 
Uważam więc, że należy niezwłocz-
nie przystąpić do robót docieplenio-
wych na tym bloku – twierdzi pan Pa-
weł Grzysek, lokator z ul. Komuny Pa-
ryskiej 1.

ZARZĄD SSM: Nieprawdą jest, że 
Spółdzielnia kilkakrotnie przesu-
wała termin docieplenia budynku 
przy ul. Komuny Paryskiej 1. Zgod-
nie z przyjętym harmonogramem 
przewidziano wykonanie tych prac 
w 2009 roku. W związku z tym jesz-
cze w tym roku zaplanowane jest 
docieplenie ścian: północnej i za-
chodniej oraz wymiana balustrad 
balkonowych. Prace te zostały już 
rozpoczęte i nie przewidujemy żad-
nych opóźnień w realizacji zadania. 
Faktem natomiast jest, że pierwot-
ny, opracowany w 2004 roku har-
monogram zakładał rozpoczęcie 
tych prac w 2008 roku. Jednakże 
z uwagi na znaczny wzrost kosztów 
tego rodzaju robót w budownictwie 
przesunięto realizację na 2009 rok. 
Dodajmy, że docieplenie budynku 
przy ul. Komuny Paryskiej będzie 
zakończone w przyszłym roku i nie 
widzimy podstaw do opóźnienia te-
go terminu.

Jednocześnie przypominamy, że 
docieplenie nie jest panaceum na 
wzrost wilgotności w mieszkaniu.

To nie jest plac zabaw
- Wysoko oceniam poziom publikacji 

i linię programową gazety „Moja Spół-
dzielnia” i za jej pośrednictwem chciał-
bym zwrócić uwagę na coraz częściej 
występujące negatywne zjawisko nisz-

czenia mienia na Rynku Bytkowskim. 
Chętnie spaceruję w tym rejonie i by-
łem wielokrotnie świadkiem sytuacji, 
w których dzieci w obecności swoich 
rodziców grały w piłkę i dewastowały 
przy tym klomby lub odbijały ją o do-
cieplone ściany pobliskich budynków. 
Najbardziej irytujące jest to, że rodzi-
ce nie zwracają swoim pociechom na 
to uwagi. Ponadto, w jednym z ostat-
nich numerów „MS” padła propozy-
cja, aby ogrodzić fontannę ze wzglę-
du na biegające po jej murku dzieciaki. 
Uważam, że fontanna nie służy do te-
go typu celów, a Rynek Bytkowski nie 
może przemienić się w plac zabaw, 
gdzie dzieci mogą biegać i skakać po 
wszystkich jego elementach – mówił 
podczas redakcyjnego dyżuru profe-
sor Arkadiusz Nowak, mieszkaniec 
os. „Chemik”.

Od redakcji: Podzielamy poglą-
dy Czytelnika zwracającego uwagę 
na nieprawidłowe zachowania dzie-
ci. Regulamin Rynku Bytkowskie-
go jest po to, aby wszyscy stosowali 
się do zawartych w nim reguł. Należy 
podkreślić, że miejsce to jest ponie-
kąd wspólną własnością wszystkich 
mieszkańców, którzy powinni na równi 
troszczyć się o jego wygląd.

Dziękujemy za spostrzeżenia, któ-
re mamy nadzieję uczulą wszystkich 
na nawet najmniejsze przejawy czy to 
niedbalstwa, czy też dewastacji mie-
nia nie tylko na Rynku Bytkowskim.

 mig

ul. Przyjaźni
Parkujący złom

Witam!
Chciałem poruszyć problem samo-

chodu o numerze rej. SI 141..., któ-
ry od kilku dobrych miesięcy jest za-
parkowany (porzucony?) na parkin-
gu obok nowo wybudowanych boksów 
garażowych przy ul. Przyjaźni.

Mamy tak mało miejsc parkingowych, 
a jakiś zajmujący miejsce złom blokuje 
je niepotrzebnie. 

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 032-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

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

Remontując  min imal i zu j  ha łas .  Pamięta j ! ! !  

Obok Ciebie mieszkają inni.
Remont się skończy…  a niesnaski pozostaną.
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Zgłaszałem ten problem kilka razy 
w Administracji osiedla „Michałkowi-
ce”, jak widać bez efektu. Teraz nato-
miast mamy już nowy regulamin, a co 
za tym idzie par. 15, pkt 4 i w związ-
ku z tym teraz już chyba problem jest 
do rozwiązania. Wczoraj po raz ko-
lejny poruszyłem ten problem u kie-
rownika Administracji os. „Michałko-
wice” i zgodnie z moimi podejrzenia-
mi, jak zwykle zastosował spychotech-
nikę i powiedział, że to nie jest pro-
blem administracji, tylko Straży Miej-
skiej. Pozwoliłem sobie zadzwonić do 
Straży Miejskiej i zapytać, jak ta spra-
wa wygląda z Ich strony. Tam usły-
szałem, że sprawą ma obowiązek za-
jąć się Administracja, a w razie proble-
mów może się zgłosić do Nich z proś-
bą o pomoc. Zatem proszę, aby admi-
nistracja osiedla „Michałkowice” zare-
agowała na apel mieszkańców i roz-
wiązała problem, a nie robiła spycho-
techniki.

Z poważaniem 
Mieszkaniec ul. Przyjaźni

(Imię i nazwisko, oraz adres e-mail 
do wiadomości Redakcji)

ZARZĄD SSM: Administracja osie-
dla „Michałkowice” za pośrednic-
twem Straży Miejskiej ustali właści-
ciela opisanego pojazdu. Z chwi-
lą dookreślenia nazwiska zwróci się 
niezwłocznie do właścicie-
la z żądaniem usunięcia po-
jazdu zgodnie z przytoczo-
nym przez Pana Regulami-
nem porządku. Informuje-
my jednocześnie, że oglę-
dziny pojazdu nie wykazały, 
by był to jakiś wrak „złom”, 
zniszczony z wybitymi szy-
bami i np. bez powietrza 
w oponach.

Dlaczego tolerują?
Witam!

Pragnę poruszyć temat, 
który na wylot zna zapewne i po-
licja i straż miejska, ale ani ci, ani 
tamci, nie umieją sobie z tym pora-
dzić. Chodzi mi o kibiców o ile moż-
na tych ludzi tak nazwać. Piją (chle-
ją) piwsko wieczorami, nocami robiąc 
przy tym nie lada wydźwięk. Czasami 
przyśpiewki „łacińskie” można słuchać 
do 2 w nocy!!! Są to niecenzuralne 
wrzaski w kierunku lokatorów, którym 
śpią dzieci!!! Oni to w końcu otwiera-
ją okno, by uciszyć tych śpiewaków. 
I to, co słyszą, to groźby karalne, typu: 

Spie... Dzwoń po psy, ty...
Ja sam dzwoniłem na policję już 

3 razy i owszem, raczyli być po 20 mi-
nutach od zgłoszenia (faktycznie ma-
ją daleko!!!). Nawet jeden nie wyszedł 

z radiowozu!!! Boją się... czy jak?!!! 
Zaświecili światełka i pojechali. Gdy-
by któryś choćby szybę odchylił, to 
by stwierdził, że burda z boiska osie-
dlowego „Chemik” przeniosła się na 
Rynek. Wrzaski bowiem było słychać 
nadal z okolic Rynku. Może interwen-
cja SSM wobec szanownych panów 
od władzy coś wreszcie wskóra w tej 
kwestii.

Z poważaniem: Szakal
(Imię i nazwisko oraz adres e-mail 

tylko dla wiadomości SSM)
ZARZĄD SSM: Dziękujemy za 

przysłanie e-maila opisującego na-
ganne zachowania pseudokibiców 
czy też młodych ludzi sądzących, 
że świat wyłącznie do nich nale-
ży. Za kilka, kilkanaście lat oni tak-
że będą potrzebowali spokoju i cie-
kawe, czy będą pamiętać własne 
niegdysiejsze zachowania. Nieste-
ty, podobne sygnały docierają także 

z innych osiedli i jak zawsze za po-
średnictwem „MS” kierujemy apel 
do młodych ludzi, by pamiętali, że 
nie są sami, a do służb odpowie-
dzialnych za utrzymanie porządku 
w miejscach publicznych o bardziej 
zdecydowane zajęcie się takimi 
przypadkami. Mamy nadzieję, że ta 
interwencja przyczyni się do obję-
cia wskazanych terenów częstszym 
nadzorem patroli policyjnych bądź 
Straży Miejskiej i jednocześnie za-
pewni właściwą reakcję tych służb.

Najmłodsze dzieci 
też potrzebują huśtawek

Witam!!!
Jestem mieszkanką Michałkowic 

z ulicy Wyzwolenia 6B. Mam małe 
dziecko i kilka osób w moim bloku 
również. Zapowiada się, że małych są-
siadów będzie z czasem więcej...

Więc dlatego piszę do Państwa 
z prośbą o huśtawki dla takich malut-
kich dzieci, które jeszcze same nie 
chodzą, a lubią się huśtać. Dwie okrą-
głe huśtaweczki dla naszych pociech 
to wielka radość w ich oczach. Jeże-
li trzeba będzie zebrać podpisy są-
siadów na zgodę, załatwię to i jestem 
pewna, że każdy sąsiad poprze moją 
prośbę. Dlatego proszę o pozytywne 
rozpatrzenie mojej prośby i o ile bę-
dzie to tylko możliwe, wykonanie tego 
projektu tak szybko... jak tylko się da, 
dopóki dzieciaczki mają jeszcze pogo-
dę na to.

Pozdrawiam serdecznie
Małgorzata Perz

ZARZĄD SSM: Przyjmując Pa-
ni uwagę, informujemy, że Admi-
nistracja osiedla „Michałkowice” 
dokona starań, aby doposażyć ist-
niejący plac zabaw w huśtawkę 
dla tej grupy dzieci. Rozumiemy 
bowiem potrzeby w tym zakresie 
najmłodszych mieszkańców SSM. 

Po zamontowaniu urzą-
dzenia życzymy milusiń-
skim wyśmienitej zabawy.

Obciążyć kosztami 
tapeciarza

Witam,
W niedzielę razem z rodzi-

ną wróciłem z kilkudniowego 
wyjazdu za miasto i pierwszą 
rzeczą, jeszcze przed wej-
ściem do domu, jaką zauwa-
żyłem, było świeżo pomalo-
wane wejście do klatki scho-
dowej, fakt że nie całe i ser-

ca malarz zbyt dużo nie włożył w to 
dzieło, nie zmniejszał radości z tego, 
że znów jest ciut ładniej niż było. Nie-
stety, jak to u nas bywa, radość z ta-
kich rzeczy trwać długo nie może. 
W poniedziałek (08. 06.), w godzinach 
popołudniowych jakiś debil porozkle-
jał po wszystkich klatkach ogłosze-
nie. W sumie nic nowego, takich tape-
ciarzy nie brakuje, ale mógł oszczę-
dzić przynajmniej świeżo pomalowa-
ną klatkę.

ciąg dalszy na str. 18

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW
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Termin Budynek, adres

23. 09. 
Walerego Wróblewskiego 55, 55A; Władysława Reymonta 2, 
4, 6, 8, 10, 12

24. 09. 
Walerego Wróblewskiego 57, 59; Marii Skłodowskiej-Curie 
1, 3, 5, 7, 9, 11; Niepodległości 57A, B; 59A

25. 09.
Niepodległości 57C, D; 59B, C, D; 61A; Marii Skłodowskiej-
-Curie 13, 15; Władysława Reymonta 14, 16, 18, 20

26. 09.
Niepodległości 61B, C, D, E, F; 63C; Wł. Reymonta 22, 24, 26, 
28, 30

28. 09.
Niepodległości 61G, H; 63A, B; Władysława Reymonta 32, 
34, 36; Karola Szymanowskiego 1, 3, 5; Władysława Jagieł-
ły 2A, B, C, D

29. 09.
Grunwaldzka 5A, B, C, D; Karola Szymanowskiego 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14; Leśna 7A, B, C

30. 09. 
Grunwaldzka 5E, F; 6C; Karola Szymanowskiego 7,9; Włady-
sława Reymonta 38, 40, 42, 44; Marii Skłodowskiej-Curie 51, 
53, 57, 59

1. 10.
Grunwaldzka 4A; 6A, B; Władysława Reymonta 46, 48, 50, 
52, 54, 56; Marii Skłodowskiej-Curie 25, 27, 29, 31

2. 10. 
Grunwaldzka 4B, C, D; M. Skłodowskiej-Curie 33, 35, 37, 39, 
43, 45

3. 10.
Walerego Wróblewskiego 26A, B, C; 28A, B; 30A, B; 32; Ma-
rii Skłodowskiej-Curie 17, 19, 21, 23, 47, 49

Czas na odczyty 
Już teraz z myślą o tych, co pla-

nują jakieś wyjazdy na kilka miesię-
cy wcześniej, przedstawiamy har-
monogram odczytów podzielników 
kosztów ogrzewania dla kilkunastu 
budynków z trzech osiedli. Odczyty 
wykonywane będą tylko w godzinach 
popołudniowych, początek ok. 1600. 
Szczegółowe informacje znajdziecie 
Państwo na ogłoszeniach w gablot-
kach i na drzwiach wejściowych do bu-
dynku. Przypominamy, że zgodnie 
z obowiązującym regulaminem roz-
liczeń c.o. przewidziano tylko:

jeden termin odczytu podstawowy 
oraz jeden dodatkowy.

Po tym czasie nie będą organizowa-
ne żadne inne terminy dla osób, któ-
re nie udostępniły mieszkań w obydwu 
wyznaczonych datach. Również rekla-
macje dotyczące rozliczenia ryczałto-
wego z powodu nieobecności lokatora 
nie będą uwzględniane.

Coraz częściej otrzymujemy bowiem 
listy, w których mieszkańcy z różnych 
osiedli zapowiadają, że będą bacz-
niej patrzeć na to, co dzieje się blisko 
ich miejsca zamieszkania i będą re-
agować na zauważane nieprawidłowo-
ści. Tym samym rośnie krąg ludzi, któ-
rzy zaczynają mieć dosyć panoszą-
cego się chamstwa i patrzenia na de-
wastacje zubożające nas wszystkich, 
na zniszczenia, które nie dość, że ni-
czemu nie służą, to zamieniają nasze 
domy w odrażające swym wyglądem 
obiekty. Oby tylko dotrzymano słowa 
i oby tendencja ta nie tyle się utrzy-
mała, ale z dnia na dzień się nasilała 
i obejmowała coraz to nowych miesz-
kańców. Tylko w taki sposób, działa-
jąc wspólnie i bez taryfy ulgowej dla 
niszczących mienie, możemy znacz-
nie zahamować postępki, a w kon-
sekwencji wyeliminować pozornie 
bezkarnych bezmózgowców.

Z ogromną satysfakcją przelewamy 
te słowa na papier, bo pisząc od lat 
o zniszczeniach na naszych osiedlach 
byliśmy przekonani, że w końcu na-
dejdzie czas wystawiania rachunków 
wszelkiej maści wandalom. Tak więc 
czekamy na kolejne zapowiedzi włą-
czania się do walki z chuliganami, do 
walki o zachowanie jak najdłużej do-
brego wyglądu odnowionych klatek 

schodowych, domów i piękniejących 
na naszych oczach osiedli.

Serce rośnie
Pamiętajmy, te wszystkie niszczo-

ne urządzenia, upstrzone bohomazami 
lamperie, ściany, elewacje mają nam 
służyć, mają nam poprawiać samopo-
czucie, a nie być obiektami do wyżywa-
nia się grupki sfrustrowanych tchórzy 
objawiających swe istnienie pod osłoną 
ciemności i „wielkich”, gdy są w kupie. 
Jesteśmy pewni, że z biegiem czasu 
ta rubryka będzie malała, aż być może 
zniknie bezpowrotnie z łamów „MS”

Nawet prezentowane poniżej kolejne 
zniszczenia nie są w stanie zachwiać 
naszego myślenia, iż sprawcy ci przy 
odrobinie naszego większego zaan-
gażowania byliby ukarani i zapłaciliby 
za szkody.

A na osiedlach zanotowano:
„BAŃGÓW”

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 27 
i Władysława Reymonta 14 – poba-
zgranie elewacji budynków;

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23 
– wyrwanie osłony skrzynki domofo-
nowej;

ul. Karola Szymanowskiego 2 – wy-
bicie dwóch szyb w drzwiach wewnętrz-
nych i wyrwanie zamka w drzwiach 
wejściowych.

„CENTRUM
ul. Powstańców 54B – kradzież rynny 
z daszku nad wejściem do budynku;
ul. Powstańców 54C i Komuny Pary-
skiej 1 i 3 – wybicie szyby w drzwiach 
wejściowych.

„MICHAŁKOWICE”
ul. Władysława Sikorskiego 2 – roz-

kręcenie śrub w huśtawce na placu za-
baw.

„MŁODYCH”
ul. ZHP 1, 2 – napisy na szczycie bu-

dynku;
ul. ZHP 10 – wybicie lustra i szybki 

w drzwiach dwóch wind na parterze;
ul. Boh. Westerplatte 4 i 6 oraz Nie-

podległości 26 i 28 – wybicie szybki 
w drzwiach wejściowych;

ul. ks. Jana Kapicy – napisy na gara-
żach w jednym segmencie.

im. Juliana TUWIMA
ul. Wojciecha Korfantego 4B – wybi-

cie szyby w drzwiach nowej windy, a na 
parterze zniszczenie przycisku windy 
oraz skrzynki na reklamy i oświetlenia 
wejścia do budynku, wyrwanie samoza-
mykacza w drzwiach wejściowych;

ul. Hermana Wróbla 7D – pomalowa-
nie szybki w drzwiach wejściowych;

ul. Hermana Wróbla 8, 9 – zniszcze-
nie kosza na śmieci;

ul. Hermana Wróbla 9 i Okrężna 1, 2 
– graffiti na szczycie budynku;

ul. Okrężna – wyrwanie, przy boisku, 
kosza na śmieci.

Piotr Sowisło

Chociaż nie maleje ilość dewastowanych bezsensownie różnorakich 
urządzeń, to serce rośnie, gdy czytamy docierające do nas e-maile i za-

warte w nich deklaracje P.T. Czytelników.

Zachowaj harmonogram Zachowaj harmonogram Zachowaj harmonogram
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Za kilkanaście dni rozpocznie się 
wakacyjne szaleństwo wojażo-

we. Wielu z nas urlopy ma już zapla-
nowane i liczy czas do wyjazdu. In-
ni zapewne jeszcze się zastanawiają 
dokąd i na ile wyjechać.

I jednym i drugim, nawet tym, którzy 
opuszczą swe mieszkania tylko na kil-
ka dni, zwracamy uwagę, że gdy wy-
jeżdżamy to nasze domostwa są zde-
cydowanie bardziej narażone na wizy-
tę nieproszonych gości, amatorów ła-
twego zarobku.

Sposobów zabezpieczenia mienia 
jest mnóstwo: od depozytów ban-
kowych, poprzez własne sejfy, spi-
sywanie i oznaczanie dorobku etc. 
Od lat wiadomo jednak, że najpew-
niejszym zabezpieczeniem jest uważ-
ny sąsiad. Często drażniąca nas jego 
wścibskość może okazać się nieoce-

niona w dopilnowaniu naszego dobyt-
ku. Dlatego nie zadzierajmy z sąsiada-
mi i zadbajmy wcześniej o grono życz-
liwych i przyjaznych nam osób, któ-
re doglądną mieszkania i zareagują 
na jakiegokolwiek niebezpieczeństwo, 
awarię, a przy okazji podleją kwiatki.

Ważnym w przypadku wojaży także 
jest, by można było, w razie potrzeby 
– awarie nie czekają na powrót – błyska-
wicznie skontaktować się z nieobec-
nym w swoich czterech ścianach.

Pamiętajmy o tym i na wszelki wypa-
dek pozostawmy u sąsiada, w osiedlo-
wej administracji adresy bądź telefony, 
pod którymi będziemy uchwytni lub zo-

stawmy informację, do kogo z najbliż-
szej rodziny można się zwrócić z chwi-
lą zaistnienia nieprzewidzianego zda-
rzenia w naszym mieszkaniu. Nieza-
leżnie, przypominamy, by koniecznie 
przed wyjazdem sprawdzić: czy gaz 
odcięty, woda zakręcona, prąd wyłą-
czony, a okna i sic! drzwi zamknięte. 
Dobrze też poprosić sąsiada, by zbie-
rał z wycieraczki ewentualne materia-
ły reklamowe i szczególnie starannie 
zerkał, czy ktoś obcy nie kręci się przy 
naszym „M”.

Warto też szepnąć najbliższemu 
otoczeniu, że nie planujemy prze-
prowadzki, bo bywało i tak, że zło-
dzieje w biały dzień dostawali się do 
mieszkania, a pytani przy wynosze-
niu mebli i innych przedmiotów, co 
robią, grzecznie odpowiadali: Prze-
prowadzka. pes

Sąsiad bezcenną ochroną

W y j e ż d ż a j ą c , 
p a m i ę t a j ! ! !

Sąsiedzie – pomieszczenia wspólnego użytku,  
to nie lamus ani przechowalnia bagażu.

N i e  r ó b  z  n i c h  r u p i e c i a r n i ! ! !



12 MOJA SPÓŁDZIELNIA 7/2009

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

Walne Zgromadzenie
Wprowadzenie do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych obowiązku przeprowadzania Walnych Zgroma-

dzeń spowodowało, że z chwilą podziału Walnego na części, niezbędnym dla prawidłowego i zgodnego 
z prawem przebiegu, stało się prowadzenie bezwzględnie jednakowych obrad dla każdej z nich. Tym samym każ-
da część musi rozpatrywać te same punkty.

Ten ustawowy obowią-
zek pokazał, że zaintereso-
wanie Walnym Zgromadze-
niem, na którym przyjmuje 
się istotne dokumenty, jest 
dużo mniejsze, niż się spo-
dziewano. Ta sytuacja nie 
dziwi, bo wielu z nas nie lu-
bi zamieniać się wyłącznie 
w słuch i nie mieć nic do 
powiedzenia. Organ ten si-
łą rzeczy, przed czym prze-
strzegali znawcy prawa, stał 
się swoistą maszynką do 
głosowania.

Tegoroczne Walne Zgro-
madzenie Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszka-
niowej podzielono na trzy 
części i przeprowadzono je 
w dniach 22 do 24 czerw-
ca w DK „Chemik”. Wal-
ne do rozpatrzenia miało 
33 projekty uchwał. Na każ-
dej z części natychmiast na 
wstępie prowadzący obra-
dy informowali, że działa-
jąc na podstawie § 16 ust. 
6 Statutu Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
w statutowo przewidzianym 
terminie, wszyscy Członko-
wie otrzymali zawiadomie-
nie o czasie, miejscu i po-
rządku obrad oraz informa-
cję o możliwości wglądu do 
wszystkich materiałów (łącz-
nie z projektami uchwał), 
które będą przedmiotem ob-
rad dzisiejszego Częściowe-
go Walnego Zgromadzenia 
Członków. Wszystkie wy-
mienione w zawiadomieniu 
materiały zostały wyłożone 
do wglądu w biurze Zarządu 
Spółdzielni w wymaganym 
Statutem terminie. Zgodnie 
też z § 16 ust. 7 Statutu 
Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej grupa człon-
ków w ustawowym terminie 
wniosła o jego uzupełnienie, 
składając projekt uchwały. 
Wniosek mieszkańców do-
tyczy roszczeń wobec Skar-
bu Państwa.

Jednocześnie dodawano, 
że jakiekolwiek składanie 
wniosków jest bezzasadne, 
bo nie można poddać ich 
pod głosowanie, a jedynie 
złożyć do protokołu. Istot-

nymi z prawnego punktu wi-
dzenia punktami obrad były 
wystąpienia szefów Komisji 
Mandatowo-Skrutacyjnych, 
którzy po sporządzeniu pro-
tokołu informowali o prawo-
mocności obrad. Najwięcej 
czasu uczestnicy WZ po-
święcali dłużnikom, a było 
do rozpatrzenia 11 odwo-
łań od wykluczeń, wykreśleń 
z rejestru członków.

Podczas wszystkich czę-
ści Walnego głos zabierali:

Zbigniew Lekston, pre-
zes Zarządu SSM i Wie-

sław Jaźwiec, przewodni-
czący Rady Nadzorczej.

Zbigniew Lekston w swoim 
wystąpieniu uzupełnił spra-
wozdanie z działalności Za-
rządu za 2008 rok przygoto-

wane w pisemnej formie na 
Walne Zgromadzenie. Pre-
zes dziękował zebranym za 
uczestnictwo w spotkaniu 
będącym najwyższą wła-
dzą SSM i podsumowują-
cym działalność w minionym 
okresie i wytyczającym no-
we kierunki. Ponadto, mów-
ca zaznaczał, że ubiegły rok 
był przełomowym, ponie-
waż w tym czasie władze 
SSM realizowały zapisy wy-
nikające z nowelizacji usta-
wy o spółdzielniach miesz-
kaniowych dotyczące m.in. 

wniosków ponad 4 tysięcy 
lokatorów o przekształcenie 
mieszkań w odrębną wła-
sność. Prezes zapewniał, że 
do końca roku nie są plano-
wane żadne podwyżki czyn-
szu w pozycjach zależnych 
od Spółdzielni, o ile nie wy-
nikną jakieś nieprzewidzia-
ne okoliczności. Mówił tak-
że o zadaniach wynikają-
cych z planów na rok 2009 
i z planów długofalowych ta-
kich, jak: wymiana dźwigów 
osobowych, docieplenia bu-
dynków czy estetyzacja kla-
tek schodowych. W wystą-
pieniu podkreślał również, 
że w SSM prowadzona jest 
działalność społeczno-kultu-
ralna oraz są organizowanie 
imprezy z okazji Dnia Dziec-
ka i Mikołaja w Michałkowi-
cach i festyn w Bańgowie. 

Z kolei Wiesław Jaźwiec 
zsumował działalność no-
wo wybranej w 2008 r. Ra-
dy Nadzorczej, przypomi-
nając, że w minionym cza-
sie zaszły zmiany perso-
nalne zarówno w tym gre-
mium, jak i na szczeblu Za-
rządu SSM. Informował, że 
podczas swoich posiedzeń 
Rada zajmowała się sze-
rokim spektrum zagadnień 
związanych z działalnością 
Spółdzielni, w tym szcze-
gólnie problemami gospo-
darki zasobami mieszkanio-
wymi oraz zadłużenia czyn-
szowego, odbywając spo-
tkania z osobami mający-
mi długi. Przewodniczący 
RN mówił też o nowej for-
mie współpracy pomiędzy 
Radą Nadzorczą i Radami 
Osiedlowymi, która polega 
na cyklicznych spotkaniach 
członków RN z samorzą-
dami osiedlowymi. Udział 
w tych spotkaniach utwier-
dził Radę Nadzorczą w tym, 
że Zarząd i administra-
cje działają profesjonalnie. 

Władze poszczególnych części WZ tworzyli:
Walne Zgromadzenie cz. 1

osiedla: „Bańgów” „Centrum”, „Michałkowice” 
i Członkowie Oczekujący

Prezydium:
- Mieczysław Hojda – przewodniczący,
- Ryszard Kunicki –  sekretarz,
- asesorzy: Barbara Henel i Jan Kruczkowski

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:
- Elżbieta Hołowczak, przewodnicząca, 
- Barbara Florek,
- Joanna Baranowicz.

Walne Zgromadzenie cz. 2
osiedla: „Młodych” i im. Juliana Tuwima

Prezydium:
- Andrzej Kłos, przewodniczący, 
- Leszek Wielogórski, sekretarz,
- asesorzy: Jerzy Kurzawa, Adam Górecki.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:
- Bronisław Breguła, przewodniczący,
- Urszula Madeja,
- Danuta Kwiatkowska.

Walne Zgromadzenie część III
osiedla: „Chemik”, „Węzłowiec”

Prezydium:
- Hanna Becker, przewodnicząca,
- Justyna Seweryn – sekretarz,
- asesorzy Ewa Ozner i Jan Dudek.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:
- Jerzy Becker, przewodniczący,
- Zbigniew Rogoż,
- Bogdan Seweryn.

ciąg dalszy na str. 14
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Oddany do użytku kilka 
lat temu plac zabaw przy 
Alei Młodych 1-2 nie wystar-
cza, aby pomieścić wszyst-
kich chętnych do korzysta-

nia z nowoczesnych urzą-
dzeń. Natomiast w nowym 
miejscu stanęły atestowa-
ne huśtawki, popularne ki-
waki, zjeżdżalnia, a także 
piaskownica. Całość ogro-
dzona jest drewnianym płot-
kiem. Dla opiekunów posta-
wiono ławki. Obok placu dla 
starszych dzieci znajduje się 
stół do ping-ponga oraz do 
gry w szachy, warcaby.

Kiedyś były tu huśtaw-
ki i karuzela, ale z biegiem 
czasu uległy one zniszcze-
niu. Kilka miesięcy wstecz 
Rada Osiedla „Młodych” po-
stanowiła zrekultywować te-
ren i przeznaczyć go po-
nownie na miejsce do zaba-
wy. Tym razem pomyślano 
o tych najmłodszych miesz-
kańcach osiedla, gdyż jest 
on przeznaczony głównie 
dla kilkuletnich dzieci. Za-
montowano więc takie urzą-
dzenia, które spełniają nor-
my bezpieczeństwa nawet 
w przypadku tych dziecia-
ków, które dopiero niedaw-
no nauczyły się chodzić.

Budowa placu zabaw trwa-
ła raptem 14 dni. Wszyst-
kim zależało bowiem, aby 
1 czerwca br. sprawić dzie-
ciom wielką niespodziankę. 

I udało się. Na jego otwarciu 
były obecne nie tylko władze 
SSM, ale przede wszystkim 
dzieciaki ze swoimi opieku-
nami.

- Bardzo fajny plac za-
baw. Mój trzyletni syn Kac-
per nie chodzi jeszcze do 
przedszkola, więc będzie 
miał, gdzie spędzać swój 
wolny czas – mówi Anna 
Zientarska.

- Rewelacja! Plac zabaw 
znajduje się tuż pod naszym 
balkonem. W naszym bloku 
przy ul. Zubrzyckiego miesz-
ka sporo dzieci. Na pew-
no jest on potrzebny w tym 
miejscu. Plac jest ogrodzo-
ny, dzieci nie mogą z nie-
go wyjść niezauważone, 
nie mają tu też wstępu psy. 
Podłoże ze żwiru jest bez-
pieczne – uważa Angeli-

ka Konopińska. Natomiast 
Urszula Froń przyszła tu-
taj ze swoją wnuczką Klau-
dią z ul. Niepodległości 26. 
– Ten plac zabaw jest dobry 

dla dzieci w przedszkolnym 
wieku. Myślę, że będziemy 
tu teraz często zaglądać – 
mówi lokatorka.

Zadowolenia z placu za-
baw nie kryje również Ry-
szard Sklorz szef firmy „Da-
xbor”, która go wybudowała. 
– To już dziesiąty plac za-
baw, który zbudowaliśmy dla 
Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Zrealizowali-
śmy go w ciągu dwóch tygo-
dni i jesteśmy zadowoleni, 
że nie ma żadnych usterek.

Powstanie placu zabaw 
wkomponowuje się w budo-
wany od kilku lat przez RO 
„Młodych” nowy wizerunek 

osiedla oparty na koncepcji 
przyjaznej dla mieszkańców 
przestrzeni, która uzupełnia-
nia jest przez zieleń i pro-
ekologiczne rozwiązania. 

- Naszym celem jest two-
rzenie przyjaznego dla 
mieszkańców osiedla. W tej 
wizji przywiązujemy również 

uwagę, aby poprawić wa-
runki dla najmłodszych je-
go mieszkańców. Cieszymy 
się, że mogliśmy zrealizo-
wać postulat lokatorów doty-
czący powstania bezpiecz-
nego dla młodszych dzieci 
miejsca do zabawy. Nie jest 
to koniec naszych działań. 
Następnym etapem będzie 
modernizacja placu pomni-
kowego, który w naszym za-
mierzeniu będzie miejscem 
rekreacji i spotkań dla mło-
dzieży i dorosłych – podkre-
śla Jerzy Kurzawa, prze-
wodniczący RO „Młodych”.

Teraz należy pilnować, 
aby to miejsce nie ule-
gło zniszczeniu i nie zain-
teresowali się postawio-
nymi urządzeniami wan-
dale. Stąd apel do wszyst-
kich mieszkańców okolicz-
nych bloków, aby zdecydo-
wanie reagowali na próby 
niszczenia mienia. W spe-
cjalnym regulaminie za-
brania się wprowadzanie 
psów, spożywania alkoho-
lu, korzystania z urządzeń 
niezgodnie z ich przezna-
czeniem. Rzecz w tym, by 
obiekty następnym roczni-
kom dzieciaków służyły jak 
najdłużej. mig

Dla maluchów dużo miejsca do zabawy!

W dwa tygodnie firma Ryszarda Sklorza wykonała 
nowe miejsce do dziecięcych zabaw.

Otwarcie nowych atrakcji  
– z prawej Zbigniew Lekston, prezes SSM.

Mieszkańcy osiedla „Młodych” są bardzo zadowoleni. Kilka tygodni temu, a do-
kładnie w Dniu Dziecka, 1 czerwca, otwarto tu nowy plac zabaw z prawdziwego 

zdarzenia. Wszyscy czekali na tę inwestycję z dużą niecierpliwością, gdyż w tej części 
osiedla pomiędzy ul. ZHP a ul. Franciszka Zubrzyckiego brakowało takiego miejsca.

Nieważne czy niebo pochmurne – chętnych do zabawy 
nie brakuje.
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Wiesław Jaźwiec kończył 
swoje wystąpienie wnio-
skiem o zatwierdzenie spra-
wozdania finansowego 
i udzielenie absolutorium Za-
rządowi SSM za 2008 rok.

W dalszej części obrad 
przystępowano do głoso-

wania nad poszczególnymi 
uchwałami, które zatwierdzo-
no zdecydowaną większo-
ścią głosów. Po zakończe-
niu trzeciej części WZ wyniki 
głosowań zsumowali przed-
stawiciele Komisji Skrutacyj-
nych wszystkich części.

Walne Zgromadzenie 
uchwaliło:

- przyjęcie sprawozdania 
Zarządu Spółdzielni z dzia-
łalności za rok 2008 oraz 
kierunków działania Siemia-
nowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej na rok 2009,

- zatwierdzenie sprawoz-
dania Rady Nadzorczej Sie-
mianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej za rok 2008,

- zatwierdzenie sprawoz-
dania finansowego Spół-
dzielni na dzień 31 grudnia 
2008 roku,

- podział nadwyżki bilan-
sowej za 2008 rok w wyso-
kości 1.093.696,95 zł, któ-
rą postanawia się podzielić 
w ten sposób, że:

1) kwotę 127.375,65 zł 
zgodnie z art. 5 ust. 1. usta-
wy o spółdzielniach miesz-
kaniowych przeznaczyć na 
eksploatację i utrzymanie 
nieruchomości, z których 
pochodzi,

2) kwotę 270.978,90 zł 
zgodnie z art. 6 ust. 1. usm 
przeznaczyć na eksploata-
cje i utrzymanie nierucho-
mości, z których pochodzi, 

3) kwotę 395.342,40 zł 

przeznaczyć na Fundusz 
Remontowy,

4) kwotę 300.000,00 zł 
przeznaczyć na zwiększe-
nie Funduszu Zasobowego.

Walne udzieliło absolu-
torium Członkom Zarządu 

(głosując odrębnie nad każ-
dą osobą) za działalność 
w 2008 roku:

- Zbigniewowi Leksto-
nowi, prezesowi Zarządu 
SSM,

- Marianowi Odczykowi, 
z-cy prezesa Zarządu ds. 
technicznych,

- Jolancie Sobek, z-cy 
prezesa ds. członkowsko- 
mieszkaniowych.

Ponadto Walne:
- upoważniło Zarząd SSM 

do zaciągania kredytów krót-
koterminowych lub płatności 
wekslowych w kwocie ogól-
nej od 1. 07. 2009 r. do 30. 
06. 2010 r. nieprzekraczają-
cej 2.500.000,00 zł. Celem 
nadrzędnym zaciągnięcia 
kredytu krótkoterminowe-
go lub zobowiązań wekslo-
wych musi być uzasadnie-
nie ekonomiczne w postaci 
uniknięcia zapłaty nadmier-
nych odsetek z tytułu opóź-
nień w płatności bieżących 
zobowiązań

oraz:
- oznaczyło najwyż-

szą sumę zobowiązań dłu-
goterminowych na kwotę 
3.000.000,00 zł, jaką Sie-
mianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa może zacią-

gnąć od 1. 07. 2009 r. do 30. 
06. 2010 r. na finansowanie 
budownictwa mieszkanio-
wego, termoizolację, usuwa-
nie wad technologicznych 
oraz modernizację zasobów 

mieszkaniowych i wymianę 
sieci wodociągowych, wy-
mianę dźwigów osobowych, 
pilotażowy program demon-
tażu i unieszkodliwiania ele-
mentów azbestowych z bu-
dynków mieszkalnych, wy-
kup gruntów od osób pry-
watnych.

Na koniec każdej części 
WZ rozpatrywano złożony 
w statutowym terminie wnio-
sek mieszkańców o upoważ-
nienie Zarządu Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej do ewentualnego pod-
jęcia czynności prawnych 
związanych z wystąpieniem 
do Skarbu Państwa o od-
szkodowanie z tytułu uszczu-
plenia majątku Spółdziel-
ni na skutek przekształceń 
mieszkań na odrębną wła-

sność. SSM dokonała i doko-
nuje przekształceń zgodnie 
z wymogami znowelizowa-
nej w 2007 r. ustawy o Spół-
dzielniach Mieszkaniowych. 
Uchwałę taką podjęto.

Z kolei w punkcie wolne 
wnioski głos zabrali i wnio-
ski przedstawili:

- Wiesław Drzymała 
o podjęcie działań zmierza-
jących do poszerzenia drogi 
pożarowej przy ul. Szarych 
Szeregów w celu zabezpie-
czenia swobodnego dojaz-
du straży pożarnej,

- Rozalia Grześkowiak 
o podjęcie działań zmierza-
jących do utworzenia strze-
żonego parkingu w rejonie 
ul. Korfantego,

- Alina Kajda o wydzie-
lenie w stawce czynszowej 
pozycji dotyczącej funduszu 
płac pracowników.

Przedłożone wnioski wpi-
sano do protokołu.

Odnotujmy jeszcze, że 
w częściach WZ uczestni-
czyli radni, a w jego 3 czę-
ści uczestnikami byli An-
drzej Gościniak, przewod-
niczący Rady Miasta i Zbi-
gniew Krupski, wiceprze-
wodniczący RM.

Wiesław Jaźwiec zazna-
czając obecność radnych, 
podkreślał, że osoby te na 
szczeblu gminy pomagają 
rozwiązywać problemy wy-
nikające ze współpracy po-
między SSM a Urzędem 
Miasta. Przewodniczący RN 
podziękował przy tej okazji 
radnym za ich aktywną pra-
cę na tym polu.

Reasumując: Walne za na-
mi i tylko szkoda, że tak ma-
ło osób uczestniczy w obra-
dach. No, ale przymusu nie 
ma. pes, mig

ciąg dalszy ze str. 12 Walne Zgromadzenie
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- Cieszę się, że po raz pierwszy mo-
gę uczestniczyć w osiedlowym świę-
cie. „Bańgów” ma wspaniałą, wielo-
letnią tradycję organizowania imprez, 
które integrują mieszkańców. Takie 
inicjatywy należy wspierać – powie-
dział obecny na festynie Wiesław Jaź-
wiec, przewodniczący Rady Nadzor-
czej SSM. 

Imprezy sportowe, które towarzyszyły 
festynowi, rozpoczęły się kilka dni wcze-
śniej. 5 czerwca br. zorganizowano bieg 

przełajowy z udziałem dzieci i młodzieży 
z pobliskiej szkoły. Uczestniczyło w nim 
18 zawodników mających do pokonania 
ponad kilometrową trasę.

- Początkowo chcieliśmy przeprowa-
dzić bieg trasą wytyczoną przez osie-
dle, aby rodzice mogli oglądać sporto-
wą rywalizację swoich dzieci. Względy 
bezpieczeństwa na to nam nie pozwoli-
ły. Tym samym zdecydowaliśmy się na 
nową trasę w formie pętli wokół boiska 
osiedlowego – stwierdził Leon Pichen, 
członek RO „Bańgów”, który od wielu lat 
organizuje biegi przełajowe na osiedlu.

Jednocześnie na boisku 
rozpoczął się turniej piłkarski

z udziałem kilkunastu drużyn. Po-
szczególne mecze okazały się bardzo 
zacięte i wszystkie zespoły, do ostat-
niego gwizdka, walczyły o przechy-
lenie szali zwycięstwa na swoją stro-
nę. Turniej rozegrano w dwóch kate-
goriach wiekowych: dorośli i młodzież. 
Po raz kolejny okazało się, że niepo-
konani na swoim terenie są „Niebie-
scy Bańgów”. 

- Gramy w piłkę w tej drużynie od kil-
kunastu lat, ale cieszy nas to kolejne 
zwycięstwo w turnieju na „Bańgowie”. 
Poza tym mamy na swoim koncie inne 

sukcesy, jak II miejsce w Siemianowic-
kiej Lidze Halowej – powiedział Marek 
Odyga z „Niebieskich Bańgów”.

W sumie w tym międzyosiedlowym 
turnieju piłkarskim w kategorii doro-
słych wystartowało 8 drużyn, a w kate-
gorii młodzieży 6 zespołów. Końcowa 
klasyfikacja jest następująca:

Dorośli:
1. „Niebiescy Bańgów”
2. „Grzyb Siemianowice”
3. „Orzech Michałkowice”

Młodzież:
1. „FEZ Siemianowice”
2. „Młodziki Bańgów”
3. „Blue Boys Siemianowice”
- Jestem zadowolony z turnieju, gdyż 

uczestniczyło w nim ponad 60 piłkarzy. 
Większość z nich gra w rozgrywkach 
piątek piłkarskich. Poziom meczy był 
dość dobry. Drużyny wykazały się du-
żą walecznością – podkreślił z zado-
woleniem Włodzimierz Siewert, pre-
zes Ogniska TKKF „Bańgów”. 

Natomiast
punktualnie o godzinie 16.00,

blokiem gier i zabaw dla dzieci i mło-
dzieży, rozpoczęły się imprezy arty-
styczne. Ich kulminacyjnym punktem 
było zapierające dech w piersiach wi-
dowisko, w którym młoda artystka 
Ashima zaprezentowała sztukę po-
łykania ognia oraz kładzenia się go-
łym ciałem na kawałkach szkła i gwoź-
dziach. Obserwujące występ dzieci 
mówiły, że to wprost niewiarygodne, 
aby móc połykać ogień bez uszczerb-
ku dla zdrowia. Ashima powiedzia-
ła nam, że pierwszy raz występowa-
ła na „Bańgowie”. – Moja praca nie ma 
żadnych sekretów, polega na trenin-
gu oraz na umiejętności koncentracji 

i skupieniu uwagi – dodała młoda ar-
tystka i zaznaczyła, że nie poleca pró-
bowania elementów jej programu, bo 
może to się źle skończyć dla nieprzy-
gotowanego naśladowcy.

Sporym powodzeniem wśród dzieci 
cieszył się konkurs plastyczny 

„Za co lubię moje osiedle?”
Przez blisko godzinę prawie czter-

dzieści dzieciaków w wieku od kilku 
do kilkunastu lat rysowało kredkami na 
niebieskich płytach symbolizujących 

błękitne niebo to, co najbardziej im się 
podoba na osiedlu lub czego im tutaj 
jeszcze brakuje. Specjalne jury, w któ-
rego skład weszli przedstawiciele Ra-
dy Osiedla, Zarządu i Rady Nadzor-
czej SSM – patrz foto str. 1 – nie mia-
ło łatwego zadania, aby wybrać najład-
niejsze prace. W efekcie długotrwałej 
wymiany opinii najwięcej głosów otrzy-
mała praca zbiorowa: Błażeja Grzesz-
czaka, Adriana Dziuby, Krzyszto-
fa Kołodzieja, na której przedstawio-
no boisko piłkarskie. Drugą nagro-
dę, ex aequo, otrzymały prace: Pau-
liny Spławskiej z placem zabaw oraz 
Karoliny Tkaczyn, która narysowa-
ła stadninę koni. Zwieńczeniem kon-
kursu plastycznego był pokaz pusz-
czania kolorowych, papierowych ba-
lonów ogrzewanych gorącym powie-
trzem. Części z nich udało się unieść 
na wysokość kilkudziesięciu metrów 
i w towarzystwie biegnących dzieci po-
szybowały hen poza granice osiedla.

Z kolei blok muzyczny
wypełniły występy kilku

zespołów. Najpierw grupa „Szma-
ragd” zaprezentowała znane i lubiane 
przez wszystkich polskie przeboje. Póź-

B ę d z i e  c o  w s p o m i n a ć
Setki ludzi niezrażonych kapryśną wiosenną aurą, przyszło bawić się na osiedlowy festyn, który 6 czerwca odbył 

się na „Bańgowie”. I jak się okazało nawet padający pod koniec imprezy deszcz nie przeszkodził w tańcach i śpie-
wach, do których w ostatniej części festynu zagrzewały „Czarne Diamenty” oraz D.J. Pomimo chłodu  w tym dniu na 
„Bańgowie” było bardzo gorąco za sprawą artystów wspólnie z mieszkańcami obchodzących ich coroczne święto.

 Gratuluję sukcesu – mówił Mieczysław Hojda, 
przewodniczący RO „Bańgów”

Kiełbaski i inne specjały z grilla...  
zawsze mają powodzenie.

ciąg dalszy na str. 16
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niej na scenie pojawił się zespół „Top 
secret”. Do grupy tej założonej przez 
młodzież z gimnazjum w Wojkowicach 
dołączyła niedawno młoda siemiano-
wicka wokalistka Magda Sowa, laure-
atka Konkursu Młodych Talentów. Ich 

nowa piosenka „Dama Kameliowa” ro-
bi karierę, gdyż regionalna telewizja na-
kręciła już teledysk, w którym „Top Se-
cret” spaceruje ulicą Mariacką w Kato-
wicach, a później daje koncert w jed-
nym ze sklepów muzycznych w tym 
mieście. – Chociaż wspólnie gramy od 
niedawna, chcemy wejść na sam szczyt 
list przebojów. Mamy nadzieję, że nasz 
nowy przebój w tym nam pomoże – mó-
wiła Magda Sowa, wokalistka zespołu. 

Kto chciał posłuchać
na festynie prawdziwego rocka czy 

bluesa, na pewno nie poczuł się zawie-
dziony, gdyż godzinny koncert „Drogi 
Ewakuacyjnej” dostarczył fanom te-
go rodzaju muzyki niezapomnianych 
wrażeń. Zespół ten jest już od kilku lat 
zapraszany do udziału w festynie na 
„Bańgowie” i co roku zaskakuje nowy-
mi pomysłami muzycznymi. Znakomi-
te brzmienie gitar i keyboardu jest uzu-
pełniane przez charyzmatyczny głos 
wokalistki zespołu Kariny Osowskiej. 
Oprócz swoich kompozycji muzycy nie 
boją się sięgać po własne aranżacje 
nagrań Led Zeppelin czy Miry Kuba-
sińskiej.

Wieczorną część festynu otworzył 
pokaz Jerzego Janusza Krali, byłe-
go wicemistrza Polski iluzjonistów. Na 
zaprezentowany przez niego program 
nikt nie mógł narzekać.

Prestigiditator przedstawił
bogaty repertuar sztuczek, wśród 

których znalazły się triki z kartami, ob-
ręczami, magicznym sznurem oraz cu-
downym rozmnożeniem pieniędzy. Jak 
łatwo się domyśleć, te ostatnie oprócz 

dzieci szczególnie przykuły uwagę do-
rosłych. Choć dla publiczności iluzjo-
nista to postać nie do końca „z tego 
świata”, widać było, że podchodził on 
do swojej profesji bardzo poważnie. 
– Do tej pory pokazy magii oglądałam 
tylko w telewizji. Teraz na własne oczy 

widziałam, że to nie są jakieś triki fil-
mowe, ale coś, co się zdarza napraw-
dę – dzieliła się z nami po występie ilu-
zjonisty Nicola Mikołajczyk.

Później, już na osiedlowej scenie, 
na zmianę wchodzili zespół „Czarne 
Diamenty” oraz młody muzyk D.J. Ta 
pierwsza grupa udowodniła, że jest 
zespołem posiadającym doświadcze-
nie i bogaty repertuar artystyczny. Od 
kilku lat przygrywa znanemu z telewi-
zji śląskiemu kabaretowi „Rak”, a ich 
możliwości artystyczne zostały doce-
nione przez TVP 3 Katowice, dla której 
w ubiegłych latach grupa grała na ba-
lu „Globtrotera”. Dla publiczności zgro-
madzonej na festynie do późnych go-
dzin wieczornych „Czarne Diamen-
ty” przygotowały prawdziwą ucztę mu-
zyczną składającą się z piosenek, przy 
których nawet w strugach padającego 
pod koniec imprezy deszczu chciało 
się tańczyć i śpiewać niezapomniane 
polskie i zagraniczne przeboje. 

- Na festyn przychodzimy co roku. 

Zostajemy do samego końca, gdyż 
wiemy, że organizatorzy starają się 
za każdym razem o jakąś muzyczną 
niespodziankę. Tym razem było po-
dobnie. Będzie co wspominać przez 
najbliższy czas – stwierdzili państwo 
Skrętkowiczowie.

Dodajmy, że w przerwach pomię-
dzy występami artystów na osiedlo-
wej scenie

zwycięzcy poszczególnych
zawodów i turniejów otrzymywali na-

grody w postaci pucharów, dyplomów, 
medali oraz innych niespodzianek.

Nagrody wręczali: Wiesław Jaźwiec 
– przewodniczący Rady Nadzorczej 
SSM, Marian Odczyk – z-ca Preze-
sa SSM ds. technicznych oraz Mieczy-
sław Hojda – przew. RO „Bańgów”.

Festyn mieszkańców osiedla „Bań-
gów” to zasługa wielu sponsorów. Ich 
wykaz publikujemy na str. 11.

Tenis stołowy
W ramach imprez towarzyszą-

cych zorganizowanych z okazji festy-
nu mieszkańców osiedla „Bańgów”, 
15 czerwca, w pobliskiej szkole odbył 
się turniej tenisa stołowego.

Oto jego końcowa klasyfikacja:
Szkoła Podstawowa

Chłopcy:
1. Sebastian Szczepański
2. Marcin Gaweł
3. Michał Gębica

Dziewczęta:
1. Klaudia Korfanty
2. Barbara Usnacht

Gimnazjum
Chłopcy:

1. Patryk Widurski
2. Grzegorz Walisko
3. Paweł Marszałek

Dziewczęta:
1. Angelika Chrószcz
2. Justyna Fuchs
3. Karolina Gaweł mig

B ę d z i e  c o  w s p o m i n a ć
ciąg dalszy ze str. 15

A w niebo „pofrunęły” balony. Te buzie najlepszą recenzją dla organizatorów.

WYNIKI BIEGU PRZEŁAJOWEGO

Szkoła Podstawowa
Chłopcy:

1. Tomasz Prządziono
2. Kamil Witkowski
3. Dominik Wysocki

Dziewczęta:
1. Karolina Tkaczyk
2. Kamila Kwiecińska
3. Paulina Spławska

Gimnazjum
Chłopcy:

1. Dawid Aleksy
2. Grzegorz Bogacki
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Siedząc wieczorem na balkonie przy 
lekturze „MS”, zwróciłem uwagę na 
hasło na stronie nr 2: „Mieszkańcu 
nie bądź obojętny, to są twoje pienią-
dze”, a widok zdenerwowanych sąsia-
dów zrywających to samo ogłoszenie 
z sąsiednich klatek ostatecznie zmoty-
wował mnie do zrobienia zdjęć i napi-
sania tego maila.

W załączniku posyłam skan ogłosze-
nia oraz zdjęcie ściany po zerwaniu 
kartki – paskudny klej już na stałe tam 
zostanie, szpecąc wejście aż do na-
stępnego malowania, które zapewne 
prędko nie nastąpi. Mam nadzieję, że 
tapeciarz, który bardzo rozsądnie zo-
stawił numer telefonu do siebie, zosta-
nie odnaleziony przez odpowiednie or-
gany i odpowiednio ukarany. 

Pozdrawiam
Mieszkaniec os. „Bańgów”,

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
Dane personalne proszę pozostawić 

do wyłącznej wiadomości redakcji.
ZARZĄD SSM: Malowanie wejścia 

do klatki schodowej w Pana budyn-
ku było związane z wymianą zde-
wastowanych drzwi wejściowych. 
W najbliższym czasie w planie este-
tyzacji klatek schodowych przewi-
dziano wykonanie prac także w tej 
klatce i dlatego następnym etapem 
będzie odnowienie całej klatki.

Dziękujemy za przesłanego e-ma-
ila wraz ze skanami rozwieszonych 
ulotek i tym samym dziękujemy za 
dbałość o wygląd zasobów oraz 
włączenie się do grona osób, któ-
re dość mają bezsensownych znisz-
czeń i wydawania pieniędzy na ich 
usunięcie.

Informujemy, że przesłane mate-
riały ADM os. „Bańgów” wykorzysta 
do wyegzekwowania od „tapecia-
rza” stosownego odszkodowania za 
zniszczone fragmenty pomalowanej 
klatki schodowej.

Miejcie się na baczności. 
Wypowiadam wojnę źle 
parkującym kierowcom.

Szanowna Redakcjo.
Na wstępie chciałem skierować wy-

razy uznania do pracowników SSM 
oraz do wszystkich lokatorów, któ-
rzy podjęli walkę z wandalizmem oraz 
ludzką głupotą. Osobiście podejmuję 
walkę z tępymi kierowcami, którzy na-

gminnie parkują swoje samochody tuż 
za znakiem zakazu postoju na ulicy 
Okrężnej. Wykonałem kilka zdjęć za-

parkowanym pojazdom. Proszę o in-
formację: gdzie i w jakiej formie mo-
gę przekazać dowody popełnienia wy-
kroczenia (niekiedy nawet wielokrotnie 
przez jednego kierowcę), aby wszy-
scy pozostali, którzy czują się bezkar-
ni, zostali ukarani mandatem.

Proszę o informację oraz opubliko-
wanie mojej wiadomości jako przestro-
gi, że jest na osiedlu ktoś życzliwy, kto 
będzie za każdym razem fotografował 
źle zaparkowane samochody.

Pozdrawiam Jan S. z Okrężnej.
ZARZĄD SSM: W pełni aprobuje-

my Pana uwagi i dziękujemy za włą-
czenie się do akcji dyscyplinowania 
kierowców. Mamy nadzieję, że ta-
kich głosów i postaw jak Pana bę-
dzie znacznie więcej i tym samym 
niefrasobliwie parkujący odejdą 
wkrótce do przeszłości.

Informujemy, że materiały zebrane 
przez Pana można dostarczyć Poli-
cji, Straży Miejskiej, a także Admini-
stracji osiedla „Tuwima”. 

Potrzebny plac zabaw, 
a nie parking

Dzień dobry
Piszę w sprawie parkingu, na które-

go budowę się nie zgadzam. Miesz-
kam na parterze, mamy dziecko i za-
wsze mogliśmy wychodzić z dziecia-
kiem na dwór, przed dom. Jest tra-
wa, drzewa, a teraz co będzie - wjazd 
i parking.

Czy państwa zdaniem: będzie to dla 
wszystkich bezpieczne???

Plac zabaw już dawno został zlikwi-
dowany, a teraz jeszcze parking, który 
zakłóci zabawę wszystkich dzieci!! Bu-
dując ten parking na ul Kolejowej, po-
zbawiamy dzieci miejsca, gdzie mogły-
by się bawić i biegać!!!

Agnieszka – ul. Kolejowa
ZARZĄD SSM: Inicjatywa budowy 

parkingu wewnątrz miniosiedla przy 
ul. Kolejowej (pomiędzy budynka-
mi 3 i 5) została zaniechana, a Admi-
nistracja planuje wykonać tam nie-
wielki plac zabaw dla dzieci.

Parking zostanie wykonany w pd. 
części terenu, tj. przy torach kolejo-
wych i w żadnym przypadku nie po-
winien być utrudnieniem dla zabaw 
dzieci.

Fakty są inne
Witam

Nie spodziewałem się zbyt wiele, kie-
rując swoje pytania do SSM i „MS”. Nie 
spodziewałem się jednak – przyznaję, 
dość naiwnie – że moje pytania zosta-
ną poszatkowane, okrojone, a „reda-
gujący zespół” na stronach „MS” za-
mieści, co będzie chciał. Cóż, wypa-
dłoby machnąć ręką i dać sobie spo-
kój z korespondencją na takim pozio-
mie. Ponieważ jednak postawiono tak-
że mnie pytania, postanowiłem, mi-
mo wszystko napisać parę słów. Za-
rząd SSM pisze, że ...„decyzję pod-
jęły zapewne odpowiednie (sic!) służ-
by”... oraz: „ulica ta WŁAŚCIWIE (!) 
nigdy nie była uliczką osiedlową i nie 
była administrowana przez Spółdziel-
nię”... Te kuriozalne sformułowania po-
walają swoją kompetencją i rzeczowo-
ścią. A napisane zostały przez ludzi 
ZAWODOWO – w niektórych przypad-
kach OD ZAWSZE – pełniących za na-
sze pieniądze funkcje zarządzających 
i administrujących dobrem Spółdzielni. 
Mających OBOWIĄZEK wiedzieć takie 
rzeczy. Za to im płacimy.

Zarząd SSM „nie wie też, skąd za-
czerpnąłem wiadomości” o zasadach 
eksploatacji i kosztach utrzymania uli-
cy Grunwaldzkiej. Odpowiadam: Otóż, 
ja nie wiem JAK JEST na tej ulicy. 
(Zresztą decydenci, jak widać z od-
powiedzi – także) Ja natomiast trochę 
wiem, JAK POWINNO BYĆ. A moja 
wiedza wynika z ponad dwudziesto-
letniego udziału w projektowaniu i re-
alizacjach różnych inwestycji, także 
mieszkaniowych. Jeśli zatem jest tak, 
że Grunwaldzka „WŁAŚCIWIE” (!) nie 
jest ulicą osiedlową, to rodzi to szereg 
kolejnych pytań:

- dlaczego przez lata zamontowane 
były na jej końcach tablice informują-
ce o wjeździe na osiedle „Węzłowiec” 
i wewnętrzną drogę osiedlową?,

- dlaczego Spółdzielnia buduje w pa-
sie rozgraniczającym „ulicy miejskiej” 
parkingi i zatoki do parkowania oraz 
śmietniki? (Nota bene w jednej z naj-
droższych, kostkowych technologii, 

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 032-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

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

ciąg dalszy na str. 20

ciąg dalszy ze str. 8
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a nie np. za pomocą ażurowych płyt 
umożliwiających powstawanie tzw. zie-
lonych parkingów. (Czyżby jakaś za-
przyjaźniona firma usługowa, dająca 
dobry rabat?),

- jeśli nie buduje (a zrobiło to Mia-
sto) ,dlaczego Zarząd chełpi się tymi 
realizacjami i przedstawia je jako swo-
je osiągnięcia inwestycyjne w corocz-
nych zestawieniach?,

- jeśli jest to „ulica miejska”, to dla-
czego brak jest oznakowań (znaków 
drogowych) przy WSZYSTKICH wjaz-
dach i informacji o tym fakcie?,

- dlaczego na „ulicy miejskiej” brak 
jest oznakowanych przejść dla pie-
szych? (Aktualnie, chcąc być w zgo-
dzie z przepisami o ruchu drogowym, 
piesi – np. dzieci idące do przed-
szkola od bloków nr 3, 5 czy dom-
ków – powinny dojść o skrzyżowania 
przy ul. Wróblewskiego i tam przejść 
na drugą stronę „ulicy miejskiej”(!),

- dlaczego wyłącznik oświetlenia tej 
ulicy znajduje się w Administracji osie-
dla? (Że tak jest sugerować mogą fak-
ty natychmiastowego gaśnięcia świe-
cących w biały dzień latarń, po in-
terwencjach telefonicznych w tejże). 
W przypadkowe zgranie w czasie tych 
zdarzeń – nie wierzę,

- dlaczego odwodnienie ulicy kiero-
wane jest do osiedlowych kolektorów 
odprowadzających ścieki z budynków 
mieszkalnych, za co płacą mieszkań-
cy. Czy istnieje jakiś szacunek wyko-
rzystania, kosztów i ewent. opłata za 
korzystanie przez miasto z osiedlowej 
kanalizacji?

- jeśli jest to „ulica miejska”, dlaczego 
wybudowano ją w standardzie nieprzy-
gotowanym do obciążeń samochoda-
mi ciężarowymi – jak każdą ulicę miej-
ską – czego skutki są już widoczne po 
2 miesiącach kursowania samych au-
tobusów, a stan ten tolerowano przez 
lat 20? (aktualnie trwa wycinka znisz-
czonych fragmentów i kładzenie łat).

To tylko kila pytań wynikających z fak-
tu przebiegania przez środek osiedla 
WŁAŚCIWIE „ulicy miejskiej”. Jest ich 
więcej. Uzupełniają one te pominięte 
w moim poprzednim liście, „wyjaśnia-
ne” przez Zarząd. Czekam zatem dalej 
na wyjaśnienia.

I jeszcze jedna sprawa. Co jakiś czas, 
przez strony miesięcznika „MS” (z so-
bie tylko wiadomych powodów na-
zywanego przez „Zespół redagujący” 
GAZETĄ) przewala się lament i ubo-

lewanie nad anonimowymi listami oraz 
pogróżki, że ani Zarząd, ani Zespół nie 
będzie na nie odpisywał. Stanowisko 
oczywiście słuszne. Szkoda tylko, że 
Władze spółdzielni i Zespół redagują-
cy rozumie je jednostronnie. Czytelni-
cy mają podpisywać swoje listy, Spół-
dzielnia i Zespół redakcyjny JUŻ NIE-

KONIECZNIE. Jakoś trudno mi uwie-
rzyć, że nad moimi skromnymi pytania-
mi debatował CAŁY ZARZĄD SPÓŁ-
DZIELNI, w pełnym składzie i zadecy-
dował, na co odpowiedzieć, a co wy-
ciąć. Ale nazwiska osoby piszącej od-
powiedź – brak. Także w „gazecie” są 
2 nazwiska autorów materiałów za-
mieszczonych: 1 (słownie jeden) pod-
pisany artykuł i jeden przedruk. Reszta 
to anonimy i jakieś tajemnicze sygna-
tury. A zatem, albo zasada będzie obo-
wiązywać obie strony i autorzy tekstów 
przestaną się kryć za magicznymi sło-
wami ZARZĄD, ZESPÓŁ, albo prze-
stańcie biadolić nad anonimowością li-
stów od mieszkańców.

J. Kisiel, ul. Grunwaldzka 3E
ZARZĄD SSM: Trudno dyskutuje 

się z faktami, więc jeszcze raz pod-
kreślamy, że ulica Grunwaldzka jest 
własnością miasta i to Urząd Miasta 
odpowiada za jej eksploatację, stan 
techniczny i sposób wykorzysta-
nia. Informację tę można sprawdzić 
w każdej chwili w Wydziale Gospo-
darki Komunalnej Urzędu Miasta.

Tym samym nie podejmujemy się 
dalszego wyjaśniania kolejnych Pa-
na pytań, bo nie jesteśmy władni, by 
na nie odpowiedzieć.

Faktem jest, że na początku lat 
osiemdziesiątych, tj. blisko trzy-
dzieści lat temu – stąd zastrzeżenie 
WŁAŚCIWIE – ul. Grunwaldzka by-
ła ulicą osiedlową. Jednak jej usytu-
owanie i wzmożone natężenie pojaz-
dów skracających dojazd do ul. Sie-
mianowickiej z pominięciem skrzy-
żowania przy ośrodku telewizyj-
nym spowodowały, że ZPCz podję-
ło uchwałę o przekazaniu drogi mia-
stu. Miasto przyjęło ją na swój stan, 
bo fakty mówiły same za siebie.

Od redakcji: Każdego Czytelnika 
„MS” traktujemy nadzwyczaj poważnie 
i stąd Pana uwagi nieco mnie zdziwi-
ły. Tym razem przysyłając e-mail, po-

ruszył Pan kilka zagadnień, które wy-
jaśniam w dłuższym wywodzie. Decy-
zję o opublikowaniu części Pana listu 
podejmowałem samodzielnie, by przy-
najmniej w części uzyskał Pan odpo-
wiedź i Zarząd SSM nie miał z tym nic 
wspólnego. Decyzja o zamieszcze-
niu fragmentu, co zaznaczono, zosta-
ła podjęta wyłącznie z jednego powo-
du: część Pana uwag i pytań dotyczy-
ła spraw podległych Urzędowi Mia-
sta, Prezydentowi Miasta, więc kieru-
jąc się jedynie troską o rzetelność wy-
jaśnień i uzyskanie odpowiedzi u źró-
dła, od kompetentnych osób, list prze-
kazano rzecznikowi prasowemu UM. 
O jego treści poinformowałem także 
Przewodniczącego Rady Miasta. Jak 
widać z kolejnego Pana e-maila, to 
dążenie umożliwiające drugiej stronie 
przedstawienie wyjaśnień, a tym sa-
mym zachowanie obiektywizmu mają-
cego cechować media, nie przypadły 
Panu do gustu, bo uznał Pan, że list 
celowo poszatkowano. Przykre.

Taki sposób postępowania z inter-
wencjami, problemami mieszkańców 
jest w „MS” realizowany z żelazną kon-
sekwencją od początku wydawania, 
na co wpływ ma także fakt, że jeste-
śmy miesięcznikiem i nie jest naszym 
celem wzbudzanie medialnych burz, 
z których, co często obserwujemy, nic 
później nie wynika. Wyjątkami są jedy-
nie listy obraźliwe, pomówienia najczę-
ściej właśnie anonimowe – te na łamy 
nie trafiają. Niezależnie informuję, że 
każda redakcja zastrzega sobie prawo 
do dokonywania skrótów w nadsyła-
nych listach, interwencjach. „MS” bar-
dzo rzadko – praktycznie wcale – się-
ga do tego uprawnienia, bo Szanu-
jąc P.T. Czytelników uważamy, że każ-
da sprawa niesie za sobą konieczność 
wyjaśnienia i to najlepiej w oparciu 
o tekst autentyczny – bez poprawek 
ortograficznych, składniowych, czy 
znaczeniowych np. ktoś używa zwro-
tu spychoterapia – bo na łamach czy-
li w Państwa domach e-maile, listy do 
redakcji są już przetworzone i popra-
wione zgodnie z wymogami języka pol-
skiego. Te redakcyjne poprawki służą 
też edukacji, bo zasady pisowni obo-
wiązują wszystkich. Dodam jeszcze, 
że redakcje często nie zamieszczają 
nadsyłanych pism w ogóle.

Niestety, na Pana pytania i wątpli-
wości, podobnie jak i na inne od in-
nych Czytelników, mimo kilkakrotnych 

ciąg dalszy ze str. 18

ciąg dalszy na str. 22
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przypomnień, nie otrzymaliśmy jesz-
cze odpowiedzi. Nie będziemy ko-
mentować takiego podejścia, ale brak 
odpowiedzi jest także odpowiedzią, 
a wnioski każdy z Czytelników mo-
że wysnuć samodzielnie – wszak nie-
długo, już w przyszłym roku, nastąpi 
ogólna weryfikacja.

Szanowny Panie.
Niezwykle cenię i darzę ogrom-

ną osobistą sympatią Czytelników 
podpisujących się pod swymi lista-
mi i niezastrzegających swych da-
nych do wiadomości redakcji. Es-
tymą otaczam także tych, którzy 
podpisując swe interwencje, prze-
myślenia, zastrzegają te dane – do 
czego mają pełne prawo – i nigdy 
nie wnikam, dlaczego tak ktoś so-
bie życzy, chociaż często z treści 
domniemywam dlaczego. Nasze re-
dakcyjne przypominanie o odrzucaniu 
anonimów to nie lament, a informa-
cja o niepublikowaniu z reguły obraźli-
wych anonimów, to także nie pogróż-
ki, lecz najzwyklejsze wskazanie, że

za słowo należy odpowiadać,
bo to, że bezzasadnie użyte pro-

wadzi do wielu nieszczęść jest, jak 
sądzę, bezdyskusyjne. W tym miej-
scu dygresja – niektóre z Pana sfor-
mułowań ocierają się o pomówienia, 
a w takim przypadku kłania się pra-
wo. Ta nasza od lat, od początku wy-
dawania „MS”, przyjęta i konsekwent-
nie utrzymywana zasada zyskuje co-
raz więcej zwolenników, czego do-
wodem już dokonane zmiany w pra-
wie, jak i zapowiedziane noweliza-
cje. Ta zasada powoduje, że na ła-
my „MS” nigdy nie trafią listy na-
ruszające godność, dobra osobi-
ste czy to przedstawicieli jakich-
kolwiek władz, czy też, a bywa, oj 
bywa i samych Czytelników, bo 
ktoś w polemice ma ochotę komuś 
nawrzucać i robi to bez najmniej-
szych skrupułów. Pewnym odstęp-
stwem są kąśliwe, często niesmacz-
ne uwagi pod adresem niżej podpi-
sanego, bo byłem już (oczywiście 
w anonimach) nieukiem, debilem, 
idiotą, pismakiem piszącym na pozio-
mie podstawówki etc. Nie przeszka-
dza mi to, i jest to moja suwerenna 
decyzja, o ile w dalszej części są po-
ruszone jakieś ważkie zagadnienia 
ogółu dotyczące.

Redakcyjne przypominanie o podpi-
sywaniu e-maili, o przedstawianiu się 
w rozmowach telefonicznych nie jest 

aktem jednostronnym, co Pan zauwa-
ża, gdyż każdy redakcyjny materiał 
ma swego autora, a owe tajemnicze 
sygnaturki są niczym innym jak z jed-
nej strony parafą piszącego, a z dru-
giej wskazują, że jest to koniec tekstu, 
co ma znaczenie przy składzie. Naj-
częściej brak jakiejkolwiek sygnatury 
dotyczy moich tekstów, bo w ferworze 
redagowania często mi to umyka. Ta-
kie skrócone wersje podpisu znajdzie 
się na dokumentach sądowych, jeżeli 
trzeba podpisać każdą stronę, w pro-
jektach itd. itp. Niżej podpisany dosko-
nale wie, kto pisze dziennikarskie tek-
sty, bo byłoby anormalne, nazwijmy to 
„śmieszne”, gdyby nie wiedział. Infor-
muję też, że sygnowanie materiałów 
skróconymi wersjami nazwisk, czę-
sto połączonymi z imionami, nie jest 
wymysłem „MS”, bo w każdej gaze-
cie, w każdym czasopiśmie wszelkie 
krótkie formy dziennikarskie, a czasa-
mi i dłuższe tak są podpisywane. By 
nie być gołosłownym proponuję wziąć 
do ręki jakikolwiek tytuł, poza czaso-
pismami stricte naukowymi, facho-
wymi chociaż różnie i w nich to by-
wa. Dodatkowo wyjaśniam, że dzien-
nikarz ma także prawo do zachowa-
nia anonimowości, co gwarantuje art. 
15 Prawa prasowego i obowiązkiem 
naczelnego redaktora jest tę anoni-
mowość np. przez akceptowanie pisa-
nia pod pseudonimem, zapewnić. Jed-
nak ta anonimowość z góry jest okre-
ślona i każdy naczelny doskonale wie 
kto pisze.

Szanowny Panie. Za wszystkie tek-
sty w jakimkolwiek periodyku w pierw-
szej kolejności odpowiada redaktor 
naczelny, i nawet gdyby żaden nie był 
podpisany, to osoba odpowiedzial-
na i ponosząca prawne konsekwencje 
jest znana. Pana zarzuty są więc deli-
katnie mówiąc nie na miejscu, bo chy-
ba Pan się zgodzi, że kwestią drugo-
rzędną są osoby.

Terminologia
Nie jest żadnym zaniedbaniem, 

przestępstwem czy nieznajomością 

terminów posiłkowanie się pojęciem 
gazeta w przypadku „MS”. Nikomu to 
dotychczas nie przeszkadzało, ale je-
żeli ktoś jest purystą językowym i ści-
śle trzyma się semantyki, to ma ra-
cję, bo słowo gazeta raczej przypisa-
ne jest do dzienników... chociaż okre-
ślenie to używane jest również w przy-
padku czasopism ukazujących się rza-
dziej niż raz w tygodniu. Informujemy, 
że nam jest obojętne, czy wpiszemy 
do winiety: miesięcznik, tytuł (taka for-
ma również jest używana) periodyk, 
czasopismo czy dopuszczalne – gaze-
ta. Dla nas ważnym jest, by dociera-
ły treści, by o istotnych dla zamieszka-
łych sprawach informować i by wzbu-
dzać debaty, odpowiedzialność za sło-
wo, mienie, za rozumienie wyrazu

spółdzielnia jako dom
wszystkich mieszkańców. Tak na 

marginesie, w redakcyjnej stopce figu-
ruje miesięcznik.

Słowa: Zarząd, zespół także nie są 
magiczne. Zarząd SSM tworzą bo-
wiem:

Zbigniew Lekston, prezes Zarządu, 
Jolanta Sobczyk, wiceprezes, Marian 
Odczyk, wiceprezes i ta trójka zgod-
nie z wymogami prawa jest odpowie-
dzialna za funkcjonowanie Spółdzielni, 
w tym i za odpowiedzi na łamach „MS”. 
Często osobą odpowiadającą jest pre-
zes, innym razem któryś z wicepre-
zesów, ale i tak odpowiedzi wiążą ca-
ły Zarząd. Nigdzie natomiast w „MS” 
w całej historii wydawania nie znajdzie 
Pan odpowiedzi podpisanej Zespół. Je-
żeli już, to będzie to od redakcji, a cza-
sami od autora. Zapis Od redakcji do-
tyczy kwestii całościowych związanych 
z linią pisma i zasadami obowiązują-
cymi, czasami też figuruje w podpisie 
sprostowania ale jako Redakcja.

Mam nadzieję, że nie będzie Pan 
miał za złe, iż dokonałem popraw-
ki w pisanym przez Pana skrócie mie-
sięcznika i zamiast „NS” wpisałem for-
mę poprawną „MS”. Przyjąłem, że mi-
mo trzykrotnego użycia przez Pana 
skrótu „NS”, jest to wynik emocji ot, po 
prostu literówka, bo nie dopuszczam 
do siebie myśli, że osoba zabierająca 
tak bardzo merytorycznie interesujący 
głos i obracająca się w sferze znacze-
niowej nie zna pełnej nazwy i obowią-
zującego od niej skrótu. Jeżeli się my-
lę – może Pan prostować.

Z ukłonami Piotr Sowisło

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 032-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

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

ciąg dalszy ze str. 20
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Na targach, w sklepach warzyw do 
wyboru i koloru. Nic tylko brać i korzy-
stać póki są i swą świeżością oraz wi-
taminową zawartością prowokują do 

spożywania i urozmaicania naszych 
potraw. Najlepiej jadać to bogactwo 
na surowo, ale można z tych wiktu-
ałów przygotować dania na setki róż-
nych sposobów. Można je faszerować, 
smażyć i co tam dusza zaśpiewa.

Duszone warzywa – po 1: niewiel-
kim bakłażanie i kabaczku, strąku pa-
pryki czerwonej i zielonej, cebuli białej 
i czerwonej oraz: 4 pomidory, 40 dag 
cienkiej kiełbasy, 2 łyżki oliwy z oliwek, 
sól, pieprz, 1 szklanka rosołu. Bakłaża-
na umyć, pokroić na plastry, jeśli ma 
pestki, wyjąć je, gorzkawe w smaku pla-
stry bakłażana oprószyć solą, po 10 mi-
nutach opłukać, osuszyć. Paprykę i ka-
baczka umyć i pokroić w krążki, 1 ce-
bulę obrać, pokroić i całość krótko ob-
smażyć na oliwie. Przełożyć do rondla. 
Pomidory pokroić na ćwiartki, dodać do 
warzyw, podlać rosołem, udusić na ma-
łym ogniu pod przykryciem. Kiełbasę 
i cebulę pokroić na krążki, podsmażyć, 
dodać do warzyw, przyprawić, dusić 
jeszcze 5 min. Podawać na stół z pie-
czywem, ziemniakami, samodzielnie.

Fasolka szparagowa w pomidorach 
– 1/2 kg fasolki szparagowej, 1/4 filiżan-
ki octu winnego, 1 łyżka oliwy, 2 łyż-
ki cebuli, drobno posiekanej, 1 zmiaż-
dżony ząbek czosnku, 1 duży pomidor, 
drobno posiekany, 1 i 1/4 filiżanki wody, 
1 łyżka posiekanej pietruszki, sól, 1/8 ły-
żeczki pieprzu, 1 łyżeczka soku z cy-
tryny, 1 gruby kawałek skórki z cytry-
ny. Piekarnik rozgrzewamy do tempe-
ratury 375 stopni. Fasolkę myjemy, osu-
szamy, obcinamy końce. Umieszczamy 
ją w płytkim naczyniu przystosowanym 
do pieczenia, polewamy winnym octem. 
Pieczemy, mieszając, przez 10 minut. 
Wyjmujemy z piekarnika, spłukujemy 
zimną wodą, odstawiamy. W dużym na-
czyniu rozgrzewamy oliwę. Wrzucamy 
cebulę, gdy zmięknie dodajemy czo-
snek i obsmażamy przez kolejne 30 se-
kund. Dodajemy pomidor, wodę, pie-
truszkę, sól i pieprz. Gdy całość zacznie 
się gotować, dodajemy fasolkę. Wrzuca-
my też skórkę z cytryny, a za moment 
wlewamy sok. Wszystko doprowadzamy 
do wrzenia. Przykrywamy i gotujemy na 
wolnym ogniu około 20 minut, aż fasol-
ka zmięknie i nie straci jednak pierwot-
nego kształtu. Przed podaniem wyjmuje-
my skórkę z cytryny.

Tak – ryzyko, nie-
bezpieczne związki, 
sytuacje, z których 
trudno wybrnąć, to 

żywioł Barana. Bez ciągłego ryzyka, 
stawiania wszystkiego na jedną kartę, 
życie tych ludzi byłoby nieciekawe. In-
na sprawa, że chociaż postępują tak 
nierozważnie, często im się udaje.

Przeciwieństwem 
Barana jest pod tym 
względem Byk. Roz-
ważny, ceniący so-

bie spokój i bezpieczeństwo. Woli za-
dowolić się czymś mniejszym, ale pew-
niejszym. Decyzje podejmuje po dłu-
gim namyśle, rzadko korzysta rad, na-
wet jeśli ufa ludziom je udzielającym.

Bliźnięta nie są 
zbyt konsekwentne. 
Raz są skłonne wie-
le ryzykować, cho-

ciaż sprawa wydaje się przegrana, 
innym razem zachowują nadmierną 
ostrożność. Może dlatego często spo-
tyka je zawód, bo nie potrafią wyko-
rzystać niepowtarzalnych okazji.

Rak zazwyczaj 
stroni od ryzykow-
nych decyzji. Ce-
ni sobie najbardziej 

spokój, poczucie, że wszystko jest 
na swoim miejscu. Chętnie natomiast 
służy radą innym – jeśli się do niego 
zwrócą. Zazwyczaj, jeśli słucha się rad 
Raka, wychodzi się na tym dobrze.

Pozornie wydaje się, 
że ludzie o takich ce-
chach charakteru, ja-
kie posiada Lew, lubią 

ryzyko i zawsze żyją na granicy trud-
nych sytuacji. Najczęściej są to tyl-
ko pozory, bo w rzeczywistości każdy 
Lew najpierw dobrze przemyśli spra-
wę, zanim podejmie decyzję.

Jeśli masz słońce 
w znaku Panny bar-
dzo rzadko ryzyku-
jesz, najbardziej ce-

nisz sobie to, co już posiadasz i bo-
isz się stracić. Wynika to być może 
z tego, że Panny zazwyczaj wszystko 
zdobywają z trudem, przy dużym na-
kładzie pracy.

Urodziłeś się pod 
znakiem Wagi? Nie-
specjalnie lubisz ry-
zykować, jesteś 

człowiekiem rozsądnym i zdajesz so-
bie sprawę, że ryzykując, wiele można 
stracić. Jest jednak wyjątek. Wagi naj-
częściej zaryzykują dla miłości.

Pan Skorpion nie-
zbyt lubi ryzykować, 
ale jeśli już podejmie 
zmagania z prawdzi-

wym wrogiem, wtedy nie przebiera 
w środkach i nieraz ryzykuje napraw-
dę dużo i... często niepotrzebnie, bo 
„wróg” wcale nie był taki groźny.

Pod znakiem 
Strzelca rodzi się 
wielu sportowców, 
ludzi uprawiających 

ekstremalne sporty, którzy z pewną 
świadomością narażają się na duże 
ryzyko. Są odważni i nie przeraża ich 
nawet bardzo duże ryzyko.

Ze wszystkich zna-
ków Zodiaku, Kozio-
rożec jest najdalszy 
od podejmowania ja-

kiegokolwiek ryzyka. Każde jego dzia-
łanie jest przemyślane od początku do 
końca, także pod tym względem, czy 
coś się opłaci i za ile.

Ryby często ryzy-
kują, ale tylko wtedy, 
gdy sprawa dotyczy 
wyłącznie ich. Nigdy 

nie podjęłyby żadnego ryzyka, które-
go skutki musiałaby ponieść rodzina. 
Chętnie natomiast korzystają z rad 
przyjaciół, żony.

Wodnik podej-
mie ryzyko, ale tylko 
wtedy, gdy duża jest 
szansa odniesienia 

sukcesu. Najczęściej będzie to ryzyko 
związane z pracą zawodową czy ka-
rierą artystyczną. Z natury jest optymi-
stą i wierzy, że odniesie sukces. 

Czy lubisz 
ryzyko?
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Przedmiot rozmowy; 

8. Wypoczynek urlopowy; 9. Strach, 
lęk; 10. Pręty żelazne w paleni-
sku; 11. Duża walizka; 12. Dwuko-
łowa taczka; 13. Robotnik portowy; 
14. Gra; 16. Ozdoba architektonicz-
na; 19. Ciecz; 20. Nic; 21. Samochód: 
22. Światła hamowania; 23. Uznanie, 
poklask; 28. Wiano; 31. Łączy miej-
scowości; 32. Przynosi wstyd rodzinie; 
33. Stado koni; 34. Waga samego to-
waru bez opakowania; 35. Flamastry; 
36. Gdy go mamy to kichamy; 37. Pol-
skie włókno poliestrowe.

PIONOWO: 1. Bok budynku; 2. Na-
gły, niepohamowany strach; 3. Dłu-
ga, wypowiedź w podniosłym stylu; 
4. Krawat jako kokardka; 5. Roślina 
błotna podobna do sitowia; 6. Rę-
kojeść, trzonek; 7. Koń maści nie-
jednolitej; 14. Wstępna faza treningu; 
15. Biały karton; 17. Mniej wygodne 
niż fotel; 18. Sztuczne uśpienie cho-
rego; 24. Afisz; 25. Może być foto-
graficzny; 26. Sąd, opinia; 27. Bruko-
wa lub z cukru; 28. Miód oczyszczo-
ny z wosku.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 13 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesyłać 
do 20. lipca 2009 r. - na adres SSM, 
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z do-
piskiem Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – krzyżówka nr 7/2009. Nagrody 
za rozwiązaną krzyżówkę nr 6/2009 

z hasłem – Wiosny przemijanie, otrzy-
mują: Danuta OLSZEWSKA, zam. 
ul. Władysława Jagiełły 3D; Barba-
ra GRZEŚKOWIAK, zam. ul. Wojcie-
cha Korfantego 2C; Ilona UHL, zam. 
ul. Pocztowa 14 C. Zwycięzcom gratu-
lujemy i zapraszamy (z dowodem oso-

bistym) do działu GZM po odbiór na-
gród. Nagroda główna – niespodzian-
ka – ufundowana przez Sukces s.c., 
Siemianowice Śl., ul. W. Wróblewskie-
go 67. Fundatorem pozostałych na-
gród jest Siemianowicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa.
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Profesor przerywa wykład i zwraca 

się do studentów siedzących w ostat-
nim rzędzie:

- Kategorycznie zabraniam rozwiązy-
wania krzyżówek podczas moich wy-
kładów!!

Na to ktoś z sali:
- Czy na tle rebusów ma Pan podob-

ne kompleksy?
  

Do lekarza przychodzi facet z trzęsą-
cymi się rękami. Lekarz pyta:

- Czy Pan dużo pije?

- Nie bardzo. Większość mi się wy-
lewa.

  
Szef przyjmuje nowego pracownika:
- W naszym zakładzie obowiązują 

dwie zasady: Pierwsza to czystość. 
Czy wytarł Pan buty przed wejściem 
do gabinetu?

- Oczywiście.
- Druga to prawdomówność. Przed 

moimi drzwiami nie ma wycieraczki.
  

Dziennikarz pyta mężczyznę obcho-
dzącego z żoną 50-lecie związku mał-
żeńskiego:

- Czy nigdy przez te lata nie myślał 
Pan o rozwodzie?

- Nie, tylko czasami o morderstwie.

  
Spotkały się dwa pieski i ucięły sobie 

pogawędkę.
Jeden z nich mówi:
- Fajnej sztuczki nauczyłem swoje-

go Pana...!
- Tak, jakiej? – z zainteresowaniem 

pyta drugi.
- Kiedy wyciągam łapę, mój pan sia-

da i podaje mi swoją...
  

Egzamin z logiki. Profesor pyta studenta:
- Jeśli w czasie egzaminu okazuje 

się, że jeden z rozmówców nic nie wie, 
to co powinien zrobić ten drugi?

- Wziąć swój indeks i wyjść – odpo-
wiada student.
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Przypominamy, że na adres: gzm@ssm.siemianowice.com
można nadsyłać pocztą elektroniczną BEZPOŚREDNIE UWAGI, PROBLEMY

dotyczące działu GZM

kania w gumowych zamkach. Inni, ra-
zem ze wspaniale prowadzącą całą 
imprezę panią wodzirej, woleli wspól-
nie potańczyć. Byli też tacy, którzy od 
początku ustawiali się bardzo blisko 
pań z Rady Osiedla mających pieczę 
nad stolikiem z nagrodami z loterii fan-

towej, gdzie każdy los wygrywał. Jed-
nak pierwszeństwo w ich losowaniu 
otrzymali uczestnicy różnego rodza-
ju konkursów przygotowanych w du-
żej ilości. W ten sposób wszyscy mogli 
poznać 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 Marta Grzywacz.

Chociaż festyn trwał ponad 3 godziny
dzieciaki nie nudziły się

ani przez moment, gdyż co chwilę by-
ły jakieś nowe niespodzianki. Ogromną 

frajdę sprawił im przyjazd strażaków. 
Część z nich od razu postanowiła za-
siąść za kierownicą strażackiego wozu 
bojowego. Co bardziej sprytnym chło-
pakom udało się nawet wejść na jego 
dach, gdzie długo okupywali miejsce 
przy strażackiej drabinie i sikawce.

- Bardzo dużo dzieci zgromadziło 

się na festynie i niełatwo się dostać 
na różne atrakcje. Mogłem przymie-
rzyć strażacki hełm i zasiąść na chwi-
lę za kierownicą wozu. Może jednak 
w przyszłości zostanę strażakiem? – 
zastanawiał się 9-letni Kamil Chrząst-
ka. Z kolei inny chłopiec, Arek Olszyn-
ka, mówił: - W ubiegłym roku rów-
nież uczestniczyłem w festynie z oka-
zji Dnia Dziecka. Jest fajna atmosfera, 
dużo atrakcji. Lubię skakać w dmucha-
nym zamku.

Podczas całej imprezy na twarzach 
młodych uczestników gościł uśmiech, 
a to chyba jest najlepszym podzięko-

waniem dla organizatorów. Już daw-
no licznie obserwujący imprezę rodzi-
ce oraz lokatorzy w oknach pobliskich 
budynków nie widzieli takiego entuzja-
zmu wśród dzieci.

Dziecięce harce zakończyły się 
wspólnym pożegnaniem i obietnicą po-
nownego spotkania za rok. Za naszym 

posrednictwem organizatorzy dziękują 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemia-
nowicach Śląskich za udział w festy-
nie, a sponsorom za pomoc i wspar-
cie.

Sponsorzy festynu z okazji Dnia 
Dziecka w Michałkowicach:

- Siemianowicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa,

- ZBR „Pardo”,
- ZU „Parado”,
- PHU „Maxitech”,
- FU „Sukces”,
- ZU „Instalator”.
 mig

Z a  n i e j e d e n  u ś m i e c h
ciąg dalszy ze str. 28

Mikrofon i... trema. Za uczestnictwo bezpłatny los, a nagród było mnóstwo.

Na wszystkich osiedlach prze- 
 prowadzono przeglądy par-

kingów pod kątem zwiększenia efek-
tywności ich wykorzystania.

Jednym z najprostszych sposobów 
– właściwie bezkosztowym – zwięk-
szenia ilości miejsc jest ukrócenie do-
wolności stawiania pojazdów i upo-
rządkowanie ich parkowania.

Cel ten osiągnięto za sprawą wy-
tyczania liniami miejsc dla samocho-
dów, co winno zdecydowanie zmini-
malizować chaos i bylejakość parko-
wania. Oby kierowcy stosowali się do 
wyznaczonych linii, a nie będzie ba-
łaganu.

Wyznaczanie  mie jsc
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Nie bądź głąbem i nie trzep dywanów na balkonie!!!  

P o d  To b ą  m i e s z k a j ą  i n n i

Z a  n i e j e d e n  u ś m i e c h

Dmuchany zamek, wizyta Ochotni-
czej Straży Pożarnej, konkurs mło-

dych talentów to tylko nieliczne z wie-
lu atrakcji, jakie przygotowali organiza-
torzy imprezy. A wszystko po to, aby 
uczcić święto dzieci, dla których jest 
to jeden z tych niezapomnianych dni 
w ich życiu.

Otwierając festyn organizatorzy, po-
dziękowali wszystkim firmom mającym 
swój finansowy udział w zorganizowa-

niu tej wspaniałej imprezy. To dzięki 
nim dzieci mogły za darmo poskakać 

do woli na dwóch dmuchanych zam-
kach i skorzystać z wielu atrakcji, któ-
re były prawdziwą niespodzianką. Ży-
czono też wszystkim dzieciom uda-
nych, zbliżających się szybkim kro-
kiem, wakacji. Natomiast dzieci za zor-
ganizowanie imprezy wykrzyczały na 
cały głos trzykrotne: DZIĘKUJEMY! 
Pamiętają bowiem, że za pół roku Ra-

da Osiedla zorganizuje dla nich kolej-
ną imprezę – popularne mikołajki.

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 admi-
nistracji, by dopytać się o szczegóły. 

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 ulu-
bionej rozrywce. Część uczestników 
ustawiła się w długiej kolejce do ska-

Dzień Dziecka to chyba najradośniejsze święto ze wszystkich. Kto 
ma jakiekolwiek wątpliwości, mógł przyjść na festyn zorganizowany 

1 czerwca br. przez administrację i Radę Osiedla „Michałkowice”. Nawet 
kapryśna aura: deszcz i porywisty wiatr na zmianę z wychodzącym słoń-
cem nie przeszkodziła dzieciakom w świetnej zabawie.

ciąg dalszy na str. 27

Rączki w górę i bawimy się. Być strażakiem – marzenie wielu chłopców.


