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Pierwszego czerwca…

Obradowała Rada

Rozmowa z Wiesławem Jaźwcem
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Za nami Walne Zgromadzenie
czytaj  - str. 13

Nowa piaskownica przy 
Niepodległości 

czytaj  - str. 15

Tyle zostało z piaskownicy 
przy ul. Wyzwolenia 8 
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Choć aura nie sprzyjała budowie pla-
cu zabaw, mocno ją spowalniając, to 
jednak udało się ją ukończyć i 1 czerw-

ca mogliśmy być świadkami uroczy-
stości otwarcia kolejnego na osiedlu 
„Młodych” miejsca rozrywki dla 
najmłodszych. Imprezę prowa-
dził Zbigniew Krupski, kierow-
nik DK „Chemik”. Jak zwykle 
przy takich okazjach pojawiło 
się wielu gości, wśród których 
byli m.in.: Dariusz Bochenek 
– zastępca prezydenta miasta, 
Andrzej Gościniak – przewod-
niczący Rady Miasta, Wiesław 
Jaźwiec – przewodniczący Ra-
dy Nadzorczej Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, Ma-
rian Odczyk – wiceprezes Za-
rządu SSM, a także Jerzy Ku-
rzawa – przewodniczący Rady Osie-
dla „Młodych”.

Uroczystego przecięcia wstęgi do-
konali: Andrzej Gościniak, Marian Od-
czyk oraz kilkuletnia mieszkanka osie-
dla. Po ceremonii otwarcia, Michałek 
Wichary podszedł do zgromadzonych 
gości i w imieniu dzieci podziękował 

za plac zabaw. Chwilę po uroczysto-
ści, przystrojony balonami plac zapeł-
nił się dziećmi. To one będą tam go-

spodarzami i jak na nowych gospoda-
rzy przystało, sprzęty, jakie oddano im 

w użytkowanie, były dokładnie… te-
stowane – foto 1. 

Administracja zaś postarała się, aby 
plac zabaw wyglądał ładnie na tę oko-
liczność i by żadne dziecko nie poszło 
do domu z pustymi rękoma – były ko-
lorowe balony, było i to, co dzieci lubią 
najbardziej, czyli słodkości. 

Na atrakcje tego miejsca składają 
się: zestaw rekreacyjny z wieżyczką, 
huśtawki, kiwaki i oczywiście piaskow-
nica. Całość otacza drewniany, zielo-
ny płotek. 

Kilka godzin później, z myślą o naj-
młodszych, zorganizowano w Michał-
kowicach tradycyjny coroczny festyn. 
Administracja, razem z Radą Osiedla 
postarały się o bogaty, urozmaicony 
program tej imprezy. Warto też dodać, 
że przed festynem wybrukowano kil-
kanaście metrów chodnika obok pla-

cu zabaw przy ul. Przyjaźni 18 oraz 
podest, który posłuży przy organiza-
cji kolejnych imprez. Witając najmłod-
szych Dariusz Bochenek – przewod-
niczący Rady Osiedla i Mikołaj Wajda 
– członek RO dziękowali za przybycie, 
jednocześnie życząc dobrej zabawy 
oraz dobrych wyników w kończącym 
się w czerwcu roku szkolnym.

Podziękowano również sponsorom, 
którzy wsparli organizację imprezy, 
a byli to: „Maxi-Tech” z Chorzowa, fir-
my z Siemianowic Śląskich: Zakład 
budowlano-remontowy „Pardo”, „Suk-
ces” s.c., „Parado”, „Usługi elektroin-
stalacyjne Stefan Matuła”, a także „In-
terhammer-Gaz” z Katowic i „Daxbor” 
z Boronowa.

Nad poprawnym przebiegiem im-
prezy czuwała „indianka” Danuta, co 

chwila zachęcając najmłod-
szych do wspólnej zabawy. 
Konkursy tańca, czy śpiewu  
– foto 2, dostarczały dzie-
ciom wiele uciechy. Ich stara-
nia nagradzane były różnymi 
nagrodami. A to jeszcze nie 
wszystko. Wielki, dmuchany 
zamek ze zjeżdżalnią, tram-
polina albo pojazd Ochot-
niczej Straży Pożarnej były 
praktycznie przez cały czas 
festynu mocno oblegane. 
Sporą ciekawość dzieci, i nie 
bez powodu, wzbudził pokaz 

egzotycznych zwierząt. Skorpion, pająk 
ptasznik, węże, to tylko niektóre z nich, 
jakie dzieciaki mogły obejrzeć.

Tego popołudnia, na michałkowickim 
festynie różnorodność atrakcji nie po-
zwoliła na nudę. Kolejna impreza już 
za pól roku, bo wtedy w Michałkowi-
cach dzieci spotkają się z Mikołajem

Kilkanaście dni później otwarto ko-
lejny miniplac zabaw. Tym razem na 
os. „Chemik”.

I wszystko byłoby wspaniale, gdyby 
nie niszczono. W tym wydaniu „MS” 
można zobaczyć, co zostaje z placów 
zabaw.

W „MS” 6 relacjonując na gorąco 
otwarcie placu zabaw niezamierze-
nie zmieniłem imię Przewodniczące-
go Rady Miasta – Andrzeja Gościnia-
ka. Za pomyłkę przepraszam.

Rafał Grzywocz

Pierwszego czerwca działo się…
Jak zapowiedzieliśmy w ubiegłym miesiącu, w tym wydaniu „Mojej Spółdzielni” nieco szerzej przedstawimy  

 tegoroczny Dzień Dziecka na osiedlach. Miłą niespodzianką dla najmłodszych było otwarcie nowego placu 
zabaw przy ul. Jana N. Stęślickiego na osiedlu „Młodych”, zaś zorganizowany popołudniu tradycyjny festyn dzie-
cięcy w Michałkowicach, zgromadził wiele dzieci, nie tylko z okolicznych budynków. Nawet pochmurny i chłodny 
dzień, nie przeszkodził wyśmienitej zabawie i... chyba nikomu nie było zimno.
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Szef Rady na posiedzeniu RN prze-
prowadzonym 5 lipca złożył na rę-
ce Zbigniewa Lekstona, prezesa Za-
rządu, a za jego pośrednictwem dla 
wszystkich pracowników podziękowa-
nia za wzorowe przygotowanie WZ. 
Mówca odniósł te słowa także do cało-
ści funkcjonowania Spółdzielni, bo jak 
zaznaczył Walne przyjęło dokumen-
ty i udzieliło absolutorium Zarządowi 
właściwie jednogłośnie. Wiesław Jaź-
wiec złożył też, na ręce niżej podpisa-
nego, podziękowania dla redakcji „MS” 
za bardzo dobre prezentowanie mate-
riałów Walnego i za całość publikacji 
o Spółdzielni.

Zbigniew Lekston podziękował za 
skierowane do niego słowa i mówiąc 
o Walnym zauważył, że przybyli zwra-

cali uwagę na wynikające z ustawo-
wych zapisów ułomności procedowa-
nia obrad, bo uniemożliwiają ona de-
batę, jeżeli ktoś chciałby ad hoc poru-
szyć pewne kwestie. Owszem dysku-
sja nad materiałami jest możliwa – mó-
wił – ale muszą być spełnione pewne 
ustawowe i statutowe warunki.

Tegoroczne Walne, podobnie, jak 
w 2009 r., podzielono na trzy czę-
ści. W obradach WZ uczestniczy-
ło 46 Członków w części pierwszej, 
68 w drugiej i 65 w trzeciej.

Rada przyjęła także harmonogram 
dyżurów do czerwca 2011 r.

Publikujemy składy osobowe dyżu-
rów do końca br. i przypominamy, ze 
w każdym wydaniu „MS” na str. 3 po-
dajemy informację o dyżurach. 

I tak dyżury pełnić będą:
6 wrzesień 2010 r.

- Bronisław Breguła
- Andrzej Waldera

4 październik 2010 r.
- Elżbieta Hołowczak
- Wiesław Jaźwiec

8 listopad 2010 r.
- Jerzy Kurzawa
- Gerard Lattka

6 grudnia 2010 r.
- Piotr Majnusz
- Janusz Łach

W ostatniej części posiedzenia RN 
przeprowadziła – miała zamiar – roz-
mowy z dłużnikami. Na obrady zapro-
szono czterech Członków o łącznym 
zadłużeniu blisko 13,5 tysięcy złotych. 
Na spotkanie przybył tylko jeden. Ra-
da po wysłuchaniu go dała mu szansę 
na wywiązanie się z zaszłości i przyję-
ła jego zobowiązanie o spłacie długu 
do 30 września. W pozostałych przy-
padkach podjęto uchwały o wykreśle-
niu z rejestru członków.

Piotr Sowisło

Obradowała Rada Nadzorcza SSM

Podsumowano WZ
Bardzo wysoko ocenił Wiesław Jaźwiec, przewodniczący Rady Nadzor- 

 czej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zarówno przebieg, 
jak i organizacyjne przygotowanie zakończonego 30 czerwca Walnego 
Zgromadzenia SSM.

O rozmowę poprosiliśmy tuż po zakończeniu obrad ostatniej części WZ, tj. 30 czerwca.
Przedstawiane poglądy są więc opiniami na gorąco.

Rzeczowo i konkretnie
z Wiesławem Jaźwcem, przewodniczącym Rady Nadzorczej

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej rozmawia Piotr Sowisło

- PANIE PRZEWODNICZĄCY, JAK PAN 
OCENIA ZAKOŃCZONE WALNE ZGROMA-
DZENIE...

Wiesław JAŹWIEC: Zakończona 
przed chwilą ostatnia część Walne-
go Zgromadzenia pokazała, podobnie 
jak dwie poprzednie, że obrady mo-
gą być konkretne i rzeczowe. Zapew-
ne wpływ na taki przebieg ma fakt, że 
jest ono podzielone na części i tym 
samym na każdej z nich musi być re-
alizowany identyczny porządek ob-
rad. Z przebiegu wszystkich części, 
co z zadowoleniem mogę stwierdzić, 
wynika, że Zarząd został wysoko oce-
niony przez przybyłych, co potwier-
dza stanowisko Rady Nadzorczej, 
że mamy dobry Zarząd, a Spółdziel-
nia działa prawidłowo. Zarząd otrzy-
mał absolutorium, o które wnioskowa-
ła Rada Nadzorcza, a więc członko-
wie byli zgodni z RN. Pragnę też po-
dziękować za pozytywną ocenę dzia-
łalności Rady Nadzorczej, czego do-
wodem przyjęcie przedstawionego 
Sprawozdania. Uważam też, że sło-
wa uznania i podziękowania należą 
się wszystkim, którzy przygotowywa-
li obrady, bo ich przebieg był perfek-
cyjny. Dziękuję też przybyłym na WZ, 

za wykazane zainteresowanie i zaan-
gażowanie.

- NIE SĄDZI PAN, ŻE MANKAMENTEM JEST 
FREKWENCJA?

- Na to wpływu nie mamy. Ludzie 
sami decydują, czy przyjść, czy nie. 
Spółdzielnia ze swej strony wypełniła 
statutowe obowiązki i każdy, zgodnie 
określonymi terminami, został powia-
domiony o WZ i jego porządku obrad. 
W moim odczuciu szkoda, że więk-
sza ilość Członków nie przychodzi na 
Zebrania, no ale obowiązku uczest-
niczenia nie ma. Patrząc na frekwen-
cję, należy stwierdzić, że ustawa dała 
demokrację bezpośrednią, a my z niej 
nie korzystamy. Jak wiemy, nie jest 
to tylko przypadłość dotykająca spół-
dzielczości, bo sporo naszych roda-
ków z innych uprawnień też nie ko-
rzysta, np. w wyborach.

- PANIE PRZEWODNICZĄCY, ZEBRANI NIE 
MOGLI ZABIERAĆ GŁOSU DOWOLNIE, A JAK 
PAN OCENIA ICH GŁOSOWANIA NAD ODWO-
ŁANIAMI OD UCHWAŁ RN O WYKLUCZENIU?

- Zgadza się, bo Walne nie ma być 
forum do przedstawiania drobnych 
spraw i tego, co komu leży na wątro-
bie. Tu liczy się ocena całej działalno-
ści, stanu ekonomicznego, podejmo-

wania decyzji przyszłościowych. Że-
by o tym rozmawiać, to należy wcze-
śniej zapoznać się z materiałami. Były 
one wyłożone do wglądu i bardzo ob-
szernie przedstawione w „Mojej Spół-
dzielni”. W tym miejscu, Panie redak-
torze, muszę powiedzieć, że jestem 
od początku orędownikiem gazety 
i uważam, że Pan i współpracownicy 
wykonujecie kawał bardzo dobrej ro-
boty. Na łamach „MS” przybliża Pan 
kwestie prawne, techniczne i to zgod-
nie ze stanem faktycznym, a nie ży-
czeniowym myśleniem. Bardzo za to 
dziękuję, bo „MS” jest wydawana per-
fekcyjnie.

- DZIĘKUJĘ ZA TE SŁOWA, ALE WRÓĆMY 
DO GŁOSOWAŃ NAD WYKREŚLANIEM DŁUŻ-
NIKÓW...

- To są trudne decyzje i mogę stwier-
dzić, że głosujący rozsądnie podnosili 
mandaty i tam, gdzie uznali, że odwo-
łanie od uchwały RN jest umotywowa-
ne, głosowali za odrzuceniem uchwały 
Rady, zaś tam, gdzie nie widzieli za-
sadności do przyjęcia odwołania, to 
podtrzymywali uchwałę. W moim od-
czuciu były to bardzo dojrzałe decyzje, 
a czy wszystkie – czas pokaże.

DZIĘKUJĘ ZA ROZMOWĘ
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Spółdzielcze kamery w miejskim systemie
Wszystkim nam zależy na zwięk-

szeniu bezpieczeństwa. Wielu po-
prawę w tym zakresie widzi w moni-
toringu wizyjnym, bo jest faktem, że 
kamery odstraszają potencjalnych 
złoczyńców.

Od kilku lat za pomocą kamer ob-
serwowane jest osiedle „Węzłowiec”. 
W tym roku dołączyło do niego osiedle 
„Bańgów”. Częściowo zasięgiem ka-
mer objęte jest osiedle Młodych” Ka-
mery skierowane są również na osie-
dlowe place zabaw, boiska np. na os. 
„Chemik” czy Rynek Bytkowski.

Teraz pojawia się nowa jakość 
– możliwość włączenia ich w system 
miejski, który nadzorowany będzie 

przez Straż Miejską. To zaś oznacza, 
że w Centrum Obserwacyjnym widać 
będzie, co dzieje się w zasięgu da-
nej kamery i będzie też można błyska-
wicznie zareagować.

W drugiej dekadzie czerwca Jacek 
Guzy, prezydent Siemianowic Ślą-
skich oraz Zbigniew Lekston, prezes 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej, podpisali bowiem porozumie-
nie w sprawie współpracy dotyczącej 
projektu monitoringu wizyjnego mia-
sta. Gmina zamierza zawrzeć takie 
umowy również z innymi zarządcami.

- SSM na potrzeby stacji bazowej 
udostępni gminie nieodpłatnie dach bu-
dynku przy ul. Karola Świerczewskiego. 
Miasto ze swojej strony, w miarę możli-
wości technicznych, zobowiązuje się do 
włączania do systemu obiektów spół-
dzielczych – mówi Marian Stanaszek, 
naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich 
i dodaje: Na razie kamery obserwują 
rondo „Maciej” (u zbiegu ul. 27 Stycz-
nia i Świerczewskiego). Kolejne zostaną 
zainstalowane na Rynku Miejskim. Na-
stępnym etapem będzie włączenie spół-
dzielczych kamer w monitoring miejski.

Tak więc czekamy na dalszy bieg 
projektu, bo pewnym jest jedno: Chce-
my czuć się bezpiecznie.

Dwa turnieje na powitanie lata

Imprezą towarzyszącą „Powitaniu 
 Lata” były turnieje piłki nożnej 

i siatkowej zorganizowane przez 
Radę Osiedla „Węzłowiec” a roze-
grane na boisku ze sztuczną na-
wierzchnią na osiedlu „Węzłowiec”.

Mecze piłki nożnej rozegrano 26 ma-
ja, a dzień później przeprowadzono 
rozgrywki w siatkówce.

W obydwu turniejach uczestniczy-
ły po 3 drużyny. Obserwatorzy pod-
kreślali wysoki poziom zawodniczych 
umiejętności i ogromne zaangażowa-
nie oraz wolę walki. Jak mówiono pił-
karze naszej ekstraklasy mogliby się 

sporo nauczyć. Spotkania rozgrywa-
no w systemie każdy z każdym. Zma-
gania zawodników obserwował Wie-
sław Jaźwiec – przewodniczący Ra-
dy Nadzorczej SSM, a zarazem szef 
RO „Węzłowiec”.

W rozgrywkach piłki nożnej prowa-
dzono klasyfikację na najlepszego 
strzelca. Po 4 bramki zdobyli: Grze-
gorz Kulik z F.C. „Korfanty” i Paweł 
Piotrowski z „Niebieskich Bytków”. 
Zwycięskie drużyny i najlepsi strzelcy 
uhonorowani zostali pucharami. Nie 
zabrakło też drobnych upominków rze-
czowych.

Piłka nożna – wyniki
1. miejsce „Niebiescy Bytków” 

- F.C. „Korfanty” (3:3)
2. „Maćki” - F.C. „Korfanty” (2:2)
3. „Maćki” - „Niebiescy Bytków” (1:3)

Klasyfikacja końcowa
obydwu turniejów:

1. „Niebiescy Bytków” – 4 pkt.
2. F.C. „Korfanty” – 2 pkt.
3. „Maćki” – 1 pkt.

Piłka siatkowa
1. „Gawra” Maciejkowice
2. „Czapki z głów”
3. Kawiarnia „Zbyszko”

pes

Zgoda buduje

Jak co roku pozostający w mie-
ście mogą skorzystać z oferty, 

jaką przygotował Zarząd Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej i pograć w bowling ze zniżką 
w Strefie Rozrywki „Renoma”. 

Propozycja ta od lat cieszy się spo-
rym zainteresowaniem rzeszy mło-

dych ludzi i to nie tylko w słotne dni.
W czasie wakacji dzieci i młodzież 

szkolna – za okazaniem legitymacji 
– mają 20% zniżki za wynajęcie toru 
bowlingowego od poniedziałku do 
piątku w godzinach 11.00 do 16.00.

Warto się, tam wybrać choćby dla 
urozmaicenia spędzenia wolnego cza-

su, jak również warto przyjść z przyja-
ciółmi, a wtedy koszt proporcjonalnie 
się zmniejszy.

Życząc samych celnych rzutów in-
formujemy, ze Renoma” top nie tylko 
bowlingowe tory. Tam pograć również 
można w bilard, piłkarzyki, darta a tak-
że usiąść przy kawiarnianym stoliku.

20% zniżki 20% zniżki 20% zniżki 20% zniżki

W „Renomie” nie będziesz się nudzić
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Aby jednak nasze dzieci miały gdzie 
się bawić i na dodatek w czystym, przy-
jemnym oraz bezpiecznym miejscu, 
nie wystarczą starania osiedlowych 
służb. Sami też musimy o to zadbać, 
pilnować, reagować, jednym słowem 
przeciwdziałać wszelkim nieprawidło-
wościom, jak przebywaniu niekultural-
nych grup młodzieży, psów na placach 
zabaw, w szczególności zaś wszelkim 
aktom wandalizmu. Niestety, wandale 
nie „oszczędzają” nawet miejsc zaba-
wy naszych najmłodszych.

Większość placów zabaw znajdują-
cych się w zasobach SSM jest zamy-
kana na noc – wiadomo, w celu uchro-
nienia przed dewastacją. Jednak do 
niszczenia mienia dochodzi raz po 
raz również w „biały dzień”, można by 
rzec zuchwale, na oczach przechod-
niów. Takie właśnie zdarzenie mia-
ło miejsce w ostatnim miesiącu przy 
ul. Wyzwolenia 8, w Michałkowicach. 
Zniszczono tam piaskownicę tak, że 
nadawała się jedynie do rozbiórki – co 
z niej zostało patrz foto str. 1. Zazna-
czyć należy, że do szybkiej rozbiór-
ki, gdyż wystające z desek gwoździe 

zagrażały bezpieczeństwu bawiących 
się dzieci. Demontaż zniszczonej, za-
kup oraz montaż nowej piaskownicy 
może potrwać nawet około 3 tygodni, 
a to przecież praktycznie 1/3 wakacji.

To niestety nie jedyne miejsce, któ-
re ucierpiało w ciągu tylko ostatniego 
miesiąca. Powyrywane zostały szta-
chety z płotków placów zabaw przy 
ulicach Przyjaźni 18 w Michałkowi-
cach i Powstańców 54 na osiedlu 
„Centrum” (fota 1). Czyżby komuś 
się przydały? Może też do ogrodze-

nia? Kolorowe kolejki i inne elemen-
ty zdobiące niektóre miejsca rozrywki 
najmłodszych, to stałe miejsca „twór-

czości”, tych nieco starszych. Po(d)pi-
sują się oni swoją głupotą na ścian-
kach tych dziecięcych urządzeń za-
bawowych (fota 2).

Administracje osiedli, w uzgodnie-
niu z Radami osiedli starają się speł-
niać, często wielokrotne prośby o ta-
kie, jak wymienione wyżej miejsca za-

baw dla dzieci. Gdy jednak już są – 
warto wspólnie dopilnować dla bez-
pieczeństwa naszych dzieci, by miej-
sca i urządzenia, z których korzysta-
ją, nie stawały się bezkarnie, obiekta-
mi poczynań wandali.

A dzieci płaczą
Ciekawe, że też tak nie cofną się pa-

mięcią wstecz, bo może wtedy uzmy-
słowiliby sobie, że na złość robią wy-
łącznie dzieciom, a w drugiej kolejno-
ści dorosłym płacącym za te naprawy. 
Ci, którzy upatrzyli sobie place zabaw 

jako teren wykazania się swą siłą po-
kazują, że z rozumkiem gorzej u nich 
niż u Kubusia Puchatka, co przyzna-
wał, że jest misiem o bardzo małym 
rozumku. Szkoda, że „siłacze” nie wi-
dzą dzieciaków zawiedzionych, ba, 
zrozpaczonych często, że ich ulubio-
na huśtawka nie nadaje się do użycia, 
bo ktoś zerwał siedzisko, ktoś poury-
wał łańcuchy etc.

Inwencja w niszczeniu sięga
każdej części osiedlowych infrastruk-

tur. Dewastowane są skrzynki na re-
klamy, setkami idiotycznych napisów 
„ozdabiane” są ściany domów, ściany 
odnowionych klatek schodowych (fo-
ta 3), wyrywane są instalacje, niszczo-
ne windy itd., itd. Jakby tego było ma-
ło coraz częściej widzimy, parkujących 
na trawnikach lub skracających sobie 
drogę przez wysepki, narożniki klom-
bów (fota 4).

Wielu z nas sądzi, że tylko odpo-
wiednie służby mają pilnować porząd-
ku i dbać o bezpieczeństwo. Jakoś za-
pominamy przy tym, że służby te ma-
ją swoje inne zadania i nie są wyłącz-
nie do naszej dyspozycji – czytaj pil-
nowania naszej klatki schodowej. Nie 
są też w stanie być w każdym miejscu 
i o każdej godzinie, bo jest ich zbyt 
mało. Zapominamy też, że jak śmie-
cących dużo, to jeden sprzątający po-
rządku nie utrzyma, nawet gdyby pra-
cował po kilkanaście godzin na dobę.

Pytanie, jakie każdy chcący miesz-
kać w schludnym domu i w zadba-
nym otoczeniu winien sobie postawić, 
brzmi: kiedy sami zamieszkali (ja, są-
siad) wystąpią zdecydowanie i odważ-
nie przeciwko psujom. Wystarczy tylko 
zadzwonić. Wystarczy tylko wybrać 
trzy magiczne cyferki 112 bądź 986.

Wystarczy tylko, ale i aż!!!
Gdy zsumujemy wydatki

na usuwanie szkód
to kwoty strat rosną w setki tysięcy: 

Czy stać nas na to? Oczywiście ma-

Place zabaw, dewastacje
Wakacje to czas wypoczynku od nauki, szkoły. Słońce, piękna 

 pogoda, czas wolny sprawiają, że osiedlowe place zabaw roją się od 
dzieci. Nic w tym dziwnego, bo przecież w tym celu powstały. Mają uprzy-
jemniać, umilać wolny czas dzieciom, szczególnie tym, które całe wakacje 
spędzą w mieście.
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my wybór, albo zdecydowanie prze-
ciwstawiamy się tym praktykom al-
bo, jeżeli chcemy mieszkać w przy-
zwoitych warunkach, sięgamy głębo-
ko do kieszeni, by znaleźć pieniądze 
na odnawianie ścian, naprawianie in-
nych zniszczeń. Możemy też pozo-
stać nadal biernymi obserwatorami 
i patrzeć jak nasze domy zamienia-
ją się w slumsy. Wybór, jak w „Rand-
ce w ciemno” – należy do nas. Może 
czas wreszcie najwyższy, by zrozu-
mieć, że bez naszej mieszkańców po-
mocy, przeciwdziałanie dewastacjom 
przypomina walkę z wiatrakami.

Liczenie na służby porządkowe
należy odłożyć do sfery pobożnych 

życzeń, bo nie ma w mieście tylu po-
licjantów, strażników, by mogli być 

obecni wszędzie i to o każdej porze 
dnia i nocy.

A na osiedlach zanotowano:
„CENTRUM”

- ul. Ryszarda Gansińca 9 – zde-
wastowano drzwi wejściowe;

- ul. Karola Świerczewskiego 50A 
– skradziono klamki z drzwi wejścio-
wych.

„CHEMIK”
- ul. Niepodległości 58A – pod na-

pisem o zakazie robienia grafik, zro-
biono napisy.

„MICHAŁKOWICE”
 - ul. Wyzwolenia 8 – zdewastowa-

no piaskownicę na placu zabaw – fo-
to str. 1.

„TUWIMA”
- ul. Wojciecha Korfantego 1A 

– wybito szybę w drugich drzwiach 
klatki schodowej;

- ul. W. Korfantego 2B – wykręco-
no śruby z samozamykacza, połama-
no skrzynkę na reklamy;

- ul. W. Korfantego 3B – wybito 
szybę w drugich drzwiach klatki scho-
dowej;

- ul. W. Korfantego 3B – usmaro-
wano ściany na parterze – fota 3.

„WĘZŁOWIEC”
- ul. Grunwaldzka, Władysła-

wa Jagiełły – na przystankach au-
tobusowych wymalowano „graffiti”  
– fota 5;

- ul. Grunwaldzka 4A – w drzwiach 
wejściowych wyciągnięto szybę i ukra-
dziono listwy aluminiowe.

Rafał Grzywocz, pes

 

Boule (lub też peta-
nque, albo kulki) jest 

grą, która zaczyna cie-
szyć się w Polsce coraz 
większą popularnością – 
to rywalizacja połączona 
z dobrą zabawą.

Mieszkańcy naszego mia-
sta także mają okazję spró-
bować swoich sił w grze 

i to na profesjonalnie do te-
go przygotowanym boisku, 
przy Rynku Bytkowskim.

Zainteresowanych grą in-
formujemy, że każdy, bez 

względu na wiek może 
spróbować swych sił w tur-
niejach, jakie zostały do ro-

zegrania  w tym roku. Za-
pisy przyjmuje Jerzy Din-
ges pod numerem telefonu 
500 353 390 lub w dniu za-
wodów na boisku. 

Jerzy Dinges zachęca rów-
nież do aktywnego udzia-
łu w sekcji sportowej bo-

ule-petanque, powstającej 
przy Stowarzyszeniu Przy-
jaciół Bytkowa. Zapisać 
się do niej można w każdy 
pierwszy poniedziałek mie-
siąca w siedzibie SPB, przy  
ul. A. Zgrzebnioka 43A, 

w godzinach 18-19 lub bez-
pośrednio na boisku obok 
Rynku Bytkowskiego. 

Turnieje w boule – Rynek Bytkowski

7 sierpień sobota od 1100 turniej otwarty

4 wrzesień sobota od 1100 turniej
międzyosiedlowy

5 wrzesień niedziela od 1500 turniej otwarty

9 październik sobota od 1100 turniej otwarty

13 listopad sobota od 1100

turniej otwarty  
(organizacja zależy 

od warunków 
atmosferycznych)

Zagraj w boule

Nie bądź obojętny - za likwidowanie dewastacji  
T Y  t e ż  p ł a c i s z ! ! !
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Za mniej więcej półtorej roku minie 
70 lat od tragicznych wydarzeń, kie-
dy to na przestrzeni kilku tygodni, ku 
przestrodze innym, powieszeni zostali 
– Józef Skrzek i Paweł Wójcik, dzia-
łacze ruchu oporu wobec niemieckie-

go okupanta. Obecnie w miejscu ich 
egzekucji znajduje się pomnik, a plac, 
przy którym stoi, nazwano Ich imie-
niem. Dziś warto o nich wspomnieć 
choćby po to, by uświadomić, szcze-
gólnie młodym mieszkańcom, że pew-
nych czynności, w tamtym miejscu ro-
bić po prostu nie wypada.

Na Śląsku w czasie okupacji hitle-
rowskiej struktury ruchu oporu były 
bardzo rozbudowane, co sprawiało, że 
działalność konspiracyjna w tym rejo-
nie należała do najsilniejszych w kraju. 
Jednym z pierwszych organizatorów 
podziemia był urodzony w Michałkowi-
cach porucznik Wojsk Polskich i harc-
mistrz – Józef Skrzek ps. „Gromek”. 
Jeszcze przed wybuchem II wojny 
światowej był instruktorem-referentem 
Śląskiej Chorągwi Harcerzy. W 1939 
roku wziął udział w wojnie obronnej, 
jako oficer 3 Pułku Strzelców Podha-
lańskich, wchodzącego w skład Grupy 
Operacyjnej „Bielsko”. Mocno zaanga-
żował się w organizowanie Sił Zbroj-
nych na Śląsku, co w sierpniu 1940 
roku zaowocowało powierzeniem mu 
inspektoratu wojskowego tej organi-
zacji w okręgu katowickim, z głównym 
zadaniem nawiązania kontaktów z taj-
nym harcerstwem. Jego odwaga i za-
angażowanie sprawiły, że był on wów-
czas jedną z najważniejszych posta-
ci śląskiego ruchu oporu. Owa aktyw-

ność wiązała się jednak z ogromnym 
ryzykiem. Okupant posiadał „swoich 
ludzi” w szeregach polskiego podzie-
mia i jedną z ofiar „wtyczki” okazał 
się właśnie „Gromek”. W październi-
ku 1941 roku został aresztowany po 

tym, jak 19-letnia łączniczka Hele-
na Mathea ps. „Julka” na umówione 
spotkanie w jednej z katowickich ka-
wiarni przyszła z gestapowcami (nie 
był to jedyny akt zdrady tzw. Krwawej 
Julki).To aresztowanie było wielkim 
ciosem dla całego śląskiego podzie-
mia, chociaż Skrzek mimo tortur nie 
przyznał się do niczego i nikogo nie 
wydał. Udało mu się wmówić Niem-
com, iż jest tylko członkiem Polskiej 
Organizacji Charytatywnej pomaga-
jącym rodzinom aresztowanych. Nie-
stety nie na długo – ponieważ, jak pi-
sał w grypsie do kolegów: „Wszystko 
stracone, Ulczok mnie wsypał. (Paweł 
Ulczok przyp. red.) Żegnajcie na za-
wsze – Gromek.

3 grudnia 1941roku, w obecności 
przymusowo zgromadzonych miesz-
kańców Bytkowa i Michałkowic odczy-
tano wyrok: Za zdradę stanu skazany 
na śmierć przez powieszenie. W ostat-
nich słowach skierowanych do zebra-
nych Skrzek pocieszał ludzi, apelował, 
by byli wytrwali oraz mówił, że nadej-
dzie czas wyrównania krzywd. Prosił 
o pożegnanie rodziny. Gdy pętla by-
ła już zawiązana na jego szyi, zdołał 
jeszcze zawołać: „Niech żyje Chrystus 
Król. Niech żyje Polska”.

Dwa tygodnie wcześniej – w podob-
nych okolicznościach na bytkowskim 
placu, na tym samym drzewie, po-
wieszono podporucznika Wojska Pol-
skiego, harcerza Pawła Wójcika. Nie 
był on w strukturach śląskiego pod-
ziemia tak wysoko jak Skrzek, nie-
mniej jednak był równie odważny i za-
angażowany w walce o wolność Pol-
ski. Współpracował zarówno z „Grom-
kiem”, jak i Jerzym Poloczkiem, An-
ną Rzychoń i Józefem Urbańskim. 
Aresztowano go i osadzono w więzie-
niu w Mysłowicach. Tam, poddany bo-
lesnym torturom, podobnie jak Skrzek 
nie załamał się. 18 listopada 1941 ro-
ku wykonano na nim wyrok. Egzeku-
cje te miały odstraszyć i zniechęcić do 
działań przeciw okupantowi. Że się nie 
udało to materiał na inny artykuł.

W kwietniu 1947 roku odsłonięto po-
mnik poświęcony zamordowanym, by 
uczcić i by nie zapomnieć.

Gdy widzi się zabawy dzieci w tam-
tym miejscu, polegające na rzuca-
niu śnieżkami, odbijaniu piłką wła-
śnie w TO drzewo, czy wyprowadza-
nie w tamtym rejonie psów, również 
przez dorosłych – chciałoby się im po-
wiedzieć, przypomnieć: Ten pomnik 
postawiono ku czci i pamięci…

Rafał Grzywocz
Korzystano z publikacji Zdzisława Janeczka i ma-

teriałów Muzeum Miejskiego w Siemianowicach Śl.

Zachować szacunek

Na naszych osiedlach, mnóstwo jest przybudynkowych placów. Nie brak  
 także miejsc do gry i zabawy. Niewiele jest natomiast miejsc, i to we 

całym mieście, gdzie z racji przelanej krwi: ZA NASZĄ WOLNOŚĆ należało-
by zachowywać się szczególnie powściągliwie i z należnym szacunkiem.

zdjęcie archiwalne
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Rafał Grzywocz: ROZPOCZĘŁY SIĘ 
PÓŁKOLONIE W DK „CHEMIK”…

Zbigniew KRUPSKI: Tak. Jak co ro-
ku cieszą się one wielkim zaintereso-
waniem. W ciągu raptem dwóch dni 
zapisano 60 dzieci. 

- CO WEDŁUG PANA PRZYCIĄGA DO 
„CHEMIKA” TYLU CHĘTNYCH? 

- Przede wszystkim to, że półkolonie 
są bezpłatne. Stowarzyszenie „Nasz 
Dom”, które współpracuje z Siemia-
nowicką Spółdzielnią Mieszkaniową, 
zwróciło się kilka lat temu po raz pierw-
szy z prośbą do Urzędu Mia-
sta o dofinansowanie akcji. 
Spotkała się ona z pozytyw-
nym odbiorem i od 4 lat ma-
my pomoc z ich strony, w po-
staci finansowania wycieczek. 
Ponadto daje nam m. in. moż-
liwość spędzania czasu raz 
w tygodniu na basenie odkry-
tym na „Pszczelniku” i dwa ra-
zy w tygodniu na basenie kry-
tym w ZSS nr 1, w razie brzyd-
kiej pogody. Drugim istotnym czynni-
kiem, który w moje opinii powoduje tak 
duże zainteresowanie naszą akcją, to 
urozmaicony, ciekawy program, jaki co 
roku proponujemy. Dziecko nie musi 
nudzić się podczas wakacji. 

- JAK WYGLĄDA TEGOROCZNY PROGRAM 
PÓŁKOLONII?

- W lipcu i sierpniu zajęcia półkolonij-
ne w DK „Chemik” odbywać się będą 
w godzinach od 9.00 do 15.00. Głów-
nym zadaniem jest zagospodarowa-
nie dzieciom i młodzieży pozostającym 
w mieście czasu wolnego. W tym okre-
sie będziemy organizować wyciecz-
ki m. in. do WPKiW, ZOO, Planetarium 
Ślaskiego, na Stadion Śląski, czy da-
lej – do Krakowa, Pszczyny, Koszę-
cina i w Beskidy. Odwiedzać będzie-
my Śląski Park Etnograficzny i będzie-
my bywać na organizowanej tam akcji 
„Lato w Skansenie”. 26 lipca będziemy 
gospodarzami jednej z imprez w skan-
senie, pod hasłem „Drzewo naszym 
przyjacielem”, dla dzieci z całego wo-

jewództwa. Chcielibyśmy, aby w związ-
ku z tym nasi podopieczni mogli na te-
renie miasta posadzić własne drzewka. 
Tę kwestię uzgodnimy jeszcze z Wy-
działem Środowiska UM. W obrębie 
miasta, jak już wspomniałem, odbywa-
ją się wyjścia na basen, ale też do ki-
na, muzeum lub na inne imprezy orga-
nizowane w ramach akcji „Lato 2010” 
przez siemianowickie ośrodki kultural-
ne. Naszą tradycją powoli staje się 
udział w mistrzostwach, organizowa-
nych na Kompleksie Sportowym „Sie-

mion”. W dniach 25-31 lipca odbędą się 
Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w ho-
keju na trawie. My również tam będzie-
my, by wspólnie dopingować zmagania 
sportowe. Korzystać będziemy również 
z osiedlowych placów zabaw i innych 
miejsc rozrywki, jakie zostały zagospo-
darowane przez SSM. Uczestnicy będą 
mieli także możliwość uczestniczenia 
w zorganizowanych wspólnie ze Strażą 
Pożarną, Policją i Sanepidem „Dniach 
bezpiecznych wakacji”. 

- UDZIAŁ W PÓŁKOLONIACH, Z TEGO CO 
PAN MÓWI, MOŻE DOSTARCZYĆ DZIECIOM 
I MŁODZIEŻY WIELU NOWYCH INFORMACJI, 
CZY TEŻ POSZERZYĆ ICH HORYZONTY?

- Oczywiście. Program jest tak ukła-
dany, aby ich uczestnicy nie tylko do-
brze się bawili, ale również, żeby wy-
nieśli jakieś nowe wiadomości.

- ROZUMIEM, ŻE PROGRAM BĘDZIE REALI-
ZOWANY PRZEDE WSZYSTKIM NA ŚWIEŻYM 
POWIETRZU. A CO, JEŚLI POGODA SPŁATA 
FIGLA I BĘDĄ DESZCZE UNIEMOŻLIWIAJĄCE 
ZABAWĘ NA ZEWNĄTRZ?

- Też liczymy się z taką ewentualno-
ścią. W Domu Kultury „Chemik” mamy 
do dyspozycji piłkarzyki, stoły do gry 
w tenisa stołowego i możliwość zaba-
wy w inne gry świetlicowe. Jeżeli bę-
dzie taka potrzeb a, to korzystać też 
będziemy z oferty Miejskiego Ośrod-
ka Kultury. 

- Z JAKIMI ORGANIZACJAMI SPOŁECZNY-
MI WSPÓŁPRACUJECIE I CO TAKA WSPÓŁ-
PRACA DAJE?

- Współpracujemy z Miejskim Towa-
rzystwem Krzewienia Kultury Fizycz-

nej oraz Zarządem Miejskim 
Ligi Obrony Kraju, które do-
starczają dodatkowych atrak-
cji sportowych, rekreacyjnych 
czy technicznych dzieciom 
i młodzieży. Podopieczni ma-
ją szanse poznania krótkofa-
lówki, dającej możliwość łą-
czenia się z całym światem, 
albo uczestniczenia w za-
jęciach strzeleckich z broni 
pneumatycznej. Oczywiście 

bezpiecznie. To urozmaica nasz pro-
gram. 

- JEŚLI KTOŚ DZISIAJ CHCIAŁBY ZAPISAĆ 
SWOJE DZIECKO NA PÓŁKOLONIE, TO CZY 
MA JESZCZE SZANSE?

- Jak najbardziej. Jest możliwość za-
pisania się na tygodniowy turnus, jak 
i całe wakacje. Nie ma również ogra-
niczeń, jeśli chodzi o fakt, czy ktoś 
mieszka w zasobach Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, czy nie. 
Półkolonie są dla wszystkich (wszyst-
kich, którzy mają ukończoną już I kla-
sę podstawówki). Jedyny ogranicznik 
pojawia się przy organizacji wycieczek 
autokarowych. Wtedy dla zachowania 
bezpieczeństwa i względnego porząd-
ku, stosujemy ograniczenie, jeśli cho-
dzi o ilość miejsc. Kontakt z nami jest 
prosty. Wystarczy zadzwonić pod nu-
mer telefonu 32 228-20-90 lub przyjść 
osobiście do DK „Chemik” i wypełnić 
deklarację z podstawowymi informa-
cjami o dziecku. 

- DZIĘKUJĘ ZA ROZMOWĘ

Półkolonie w „Chemiku”
Tradycja organizowania półkolonii w DK „Chemik” jest tak 

długa, jak długa jest historia samego ośrodka. W tym roku po 
raz kolejny dzieci i młodzież mają okazję aktywnego spędzania 

czasu. Jak wygląda program tegorocznych półkolonii? 
Czy można się jeszcze zapisać i o innych szczegółach lata 
z „Chemikiem” „MS” rozmawia ze Zbigniewem Krupskim, 

kierownikiem Domu Kultury. 
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Termin Budynek, adres

20. 09. 2010 r. 
poniedziałek

Niepodległości 57A-D, 59A-B;
Władysława Reymonta 4, 6, 8, 10, 12

21. 09.
wtorek

Niepodległości 59C-D, 61A-D;
Władysława Reymonta 2;

Marii Skłodowskiej-Curie 1-5

22. 09.
środa

Niepodległości 61E-H, 63A;
Marii Skłodowskiej-Curie 7-15

23. 09.
czwartek

Niepodległości 63B-C;
Grunwaldzka 5A-D;

Wł. Reymonta 14, 16, 18, 20, 22, 24

24. 09.
piątek

Grunwaldzka 5E-F, 4B-C;
Wł. Reymonta 26, 28, 30, 32, 34, 36

27. 09.
poniedziałek

Grunwaldzka 4A, 6A-C;
Władysława Reymonta 46-56 

Termin Budynek, adres

28. 09.
wtorek

Leśna 7;  
Walerego Wróblewskiego 26-28

M. Skłodowskiej-Curie  
35, 37, 39, 43, 45;

29. 09.
środa

Walerego Wróblewskiego 30-32;
Marii Skłodowskiej-Curie 47-59;

Władysława Reymonta 38-44;
Karola Szymanowskiego 14

30. 09.
czwartek

Karola Szymanowskiego 2-12, 1-9;
Władysława Jagiełły 2

1. 10.
piątek

Marii Skłodowskiej-Curie 17-23;
Walerego Wróblewskiego 55, 55A

4. 10.
poniedziałek

Marii Skłodowskiej-Curie 25-33;
Walerego Wróblewskiego 57, 59

ZAPOZNAJ SIĘ Z TERMINEM  ZACHOWAJ HARMONOGRAM  ZAPOZNAJ SIĘ Z TERMINEM

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

cym kilku miesięcy z myślą o tych, 
co planują jakieś wyjazdy, przed-
stawiamy harmonogram odczy-
tów podzielników kosztów ogrze-
wania.

PRZY OKAZJI ZAWIADAMIAMY, ŻE ODCZYTY 
WYKONYWANE BĘDĄ TYLKO W GODZINACH 
POPOŁUDNIOWYCH, POCZĄTEK OK. 1600, 
A W SOBOTY OD 1000.

Szczegółowe informacje, w później-
szym czasie, znajdziecie Państwo 
na ogłoszeniach w gablotkach i na 
drzwiach wejściowych do budynku. 
Jednak już teraz warto zaznajomić się 
z terminami i skonfrontować je z wła-
snymi zamierzeniami i planami.

Przypominamy, że zgodnie z obowią-
zującym regulaminem rozliczeń central-
nego ogrzewania przewidziano tylko: 

JEDEN TERMIN ODCZYTU
PODSTAWOWY ORAZ
JEDEN DODATKOWY.

Po tym czasie nie będą organizowa-
ne żadne inne terminy dla osób, które 
nie udostępniły mieszkań w obydwu wy-
znaczonych datach. Również reklama-
cje dotyczące rozliczenia ryczałtowego 
z powodu nieobecności lokatora nie bę-
dą uwzględniane. Biuro Rozliczeń EC

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.

Sposobów zabezpieczenia mienia 
jest mnóstwo: od depozytów banko-
wych, poprzez własne sejfy, spisywa-
nie i oznaczanie dorobku etc. Od lat 
wiadomo jednak, że najpewniejszym 
zabezpieczeniem jest uważny sąsiad. 
Często drażniąca nas jego wścib-
skość może okazać się nieoceniona 
w dopilnowaniu naszego dobytku. Dla-
tego nie zadzierajmy z sąsiadami i za-
dbajmy wcześniej o grono życzliwych 
i przyjaznych nam osób, które dogląd-
ną mieszkania i zareagują na jakiego-
kolwiek niebezpieczeństwo, awarię.

Dobrze poprosić sąsiada, by zbie-
rał z wycieraczki ewentualne mate-
riały reklamowe i szczególnie staran-
nie zerkał, czy ktoś obcy nie kręci się 
przy naszym „M”, a przy okazji pod-
lał kwiatki.

Warto też szepnąć najbliższemu oto-
czeniu,

że nie planujemy przeprowadzki,
bo bywało i tak, że złodzieje w bia-

ły dzień dostawali się do mieszkania, 
a pytani przy wynoszeniu mebli i in-
nych przedmiotów, co robią, grzecznie 
odpowiadali: Przeprowadzka.

Ważnym jest, by można było, w ra-
zie potrzeby – awarie nie czekają 
na powrót – błyskawicznie skontak-
tować się z nieobecnym w swoich 
czterech ścianach.

Pamiętajmy i na wszelki wypadek 
pozostawmy u sąsiada, w administra-
cji nieruchomości adresy bądź tele-
fony, pod którymi będziemy uchwyt-
ni lub zostawmy informację, do kogo 
z najbliższej rodziny można się zwró-
cić z chwilą zaistnienia nieprzewidzia-
nego zdarzenia w naszym mieszka-
niu. Niezależnie, przypominamy, by 
koniecznie przed wyjazdem spraw-
dzić: czy gaz odcięty, woda zakrę-
cona, prąd wyłączony, a okna i sic! 
drzwi zamknięte.

Internet
Tych kilka rad może uchronić nas 

przed przykrymi konsekwencjami. Do-
datkowo apelujemy o nierozpowiada-
nie wszem i wobec o terminie i cza-
sie nieobecności. Uwaga też na dzie-
lenie się informacjami o wyjeździe 
na tak ostatnio modnych porta-
lach społecznościowych w interne-
cie – są one systematycznie filtro-
wane przez złodziei.

Każda pochopnie przekazana, wy-
dawałoby się niewinna, wiadomość 
może być wykorzystana bez skrupu-
łów przez amatorów łatwego zarobku.

Uwaga oszust
Ostrożności nigdy za wiele. Kilka dni 

temu na osiedlu „Młodych” młody męż-
czyzna chodził po mieszkaniach i zbie-
rał po 300 złotych na wymianę okien. In-
formacje uwiarygadniał plakietką z na-
pisem: Dział Techniczny. Czy udało mu 
się kogoś naciągnąć nie wiemy. Wiemy, 
że SSM nikogo nie wysyła do mieszkań 
z takimi lub innymi ofertami, które wy-
magają natychmiastowej wpłaty zalicz-
ki. Nie dajmy się nabrać. Pamiętajmy 
też, że taki młodzieniec może być for-
pocztą złodziei i dokonuje rekonesan-
su. Zadbajmy przed wyjazdem o opie-
kę nad mieszkaniem, a będziemy mogli 
spokojnie oddać się wypoczywaniu.

Wyjeżdżasz – przeczytaj!!!
Rozpoczęły się wakacje. Wyjazdy przed nami. Wielu z nas urlopy ma 

 zaplanowane. Inni zapewne jeszcze się zastanawiają dokąd i na ile 
wyjechać. Kiedy jednak my wypoczywamy amatorzy łatwego zarobku nie 
próżnują i pracują.
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Parking przy 
Niepodległości 57-59 

jeszcze w tym miesiącu
Dzień dobry

Piszę do Państwa, ponieważ za Wa-
szym pośrednictwem chciałbym otrzy-
mać odpowiedź na pojawiające się 
wśród lokatorów budynków przy uli-
cy Niepodległości 59 pytanie dotyczą-
ce mającego powstać tu w przyszłym 
roku parkingu. Kwestia dotyczy tego, 
jaką formę będzie miał parking, tzn. 
w pierwotnej wersji podczas tzw. kon-
sultacji społecznych wśród mieszkań-
ców na temat zagospodarowania tere-
nu po boisku na tyłach budynków Nie-
podległości 57-59 mowa była o stwo-
rzeniu części rekreacyjno-sportowej 
oraz miejsc parkingowych bezpłatnych 
dla wszystkich mieszkańców. Według 
mnie dodatkowe miejsca parkingowe 
miały rozwiązać problem z parkowa-
niem przed ww. budynkami, a w szcze-
gólności w dniach, kiedy w Domu Kul-

tury „Chemik” odbywają się różnego 
rodzaju spotkania i uroczystości. I to 
chyba było argumentem, który spowo-
dował, że wygrał pomysł połączenia 
obu projektów. Przechodząc do meri-
tum sprawy, pojawiły się pytania, jako-

by mający powstać tu parking miałby 
być parkingiem strzeżonym – płatnym.

Proszę więc o jednoznaczną odpo-
wiedź w tej sprawie, gdyż mam na-
dzieję, że powyższa informacja, która 
dotarła do mnie, jest tylko plotką i po 
raz kolejny ktoś za pieniądze człon-
ków Spółdzielni nie będzie chciał zro-
bić na tym dobrego interesu. Ponad-
to, obowiązkiem Spółdzielni jest stwo-
rzenie bezpłatnych miejsc parkingo-
wych proporcjonalnie do ilości miesz-
kańców, nie wszystkich stać przecież 

na opłacanie miejsca na parkingu do-
zorowanym.

Z poważaniem
Darek, 

mieszkaniec ul. Niepodległości 59.
ZARZĄD SSM: Informacja, jako-

by parking w rejonie nowego skweru 
wypoczynkowego i miniplacu zabaw 
między budynkami Alfreda Zgrzeb-
nioka a Niepodległości 57-59 miałby 
być płatny, jest rzeczywiście, auten-
tyczną plotką. Parking ten oznako-
wany zostanie jeszcze w bieżącym 
miesiącu. Uważamy, że zapropono-
wane rozwiązanie organizacji par-
kingu na istniejącym podłożu spotka 
się z zadowoleniem mieszkańców.

Osy
Bardzo chciałabym się zwrócić 

z prośbą o usunięcie krzaków przy uli-
cy Zubrzyckiego, przy parkingu. Jest 
tam rój os. Przy placu zabaw bawią 

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

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

ciąg dalszy na str. 12

Nie wstydź się swojego nazwiska
Szanowni P.T. Czytelnicy „MS”

Od bardzo dawna apelujemy o podpisywanie nadsy-
łanych e-maili, gdyż rubryka łączności z Wami cieszy 
się ogromnym powodzeniem, czego dowodem intere-
sujące pytania, spostrzeżenia, uwagi i wnioski kiero-
wane za naszym pośrednictwem do władz Spółdzielni. 
Jednak zdarza się, że osoby interweniujące lub zabierają-
ce w jakichś sprawach głos nie podają swych danych mimo 
możliwości zastrzeżenia ich do wiadomości redakcji.

Do Stanisława – masterkwic@
Tym razem taki list o uciążliwości, sporadycznie prze-

prowadzanych imprez na Rynku Bytkowskim otrzymaliśmy 
od Stanisława. Czytelnik opisał problem, bo właśnie w tym 
dniu witano Lato na Rynku. Nieco później przysłał jeszcze 
jednego e-maila i tu przeżyliśmy szok, bo ewidentnie ubliżył 
mieszkańcom tych ziem. No cóż odwaga widać staje się to-
warem deficytowym skoro zabrakło podpisu. A swoją drogą 
zastanawia nas skąd pewność, że na Rynku bawili się wy-
łącznie Ślązacy? My byliśmy tam i traf chciał, a spotkaliśmy 
znajomych rodem z Wadowic. Bawili się dobrze ba, mówili, 
że często uczestniczą w festynach na Rynku.

Uważamy, że tak, jak przedstawiamy się nieznajomym 
podczas pierwszego spotkania, co należy do dobrego to-
nu, tak też należy przedstawić się, pisząc czy też telefo-
nując do nas. Informujemy w związku z tym, że anonimami 
zajmować się nie będziemy.

Od czasu do czasu zdarza się także, że ktoś pisze do re-
dakcji i domaga się indywidualnej odpowiedzi i szczegóło-
wych wyjaśnień, mimo że poruszona sprawa ma szerszy 
wymiar. Zastrzegamy, że nie udzielamy indywidualnych 
odpowiedzi tym bardziej, że często przedstawione ży-

czenie, bardziej brzmiące jak żądanie, wymaga szpera-
nia w dziesiątkach dokumentów.

Prosimy też o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że 
mają nie być publikowane, bo takich dopisków nie będzie-
my respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej ilo-
ści osób, które również nurtują podobne wątpliwości, i które 
w sąsiedzkich pogaduszkach o takich problemach debatują. 
Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na które oczekujecie 
Państwo rzeczowych odpowiedzi i dlatego też może się zda-
rzyć, że na jakiś problem nie odpowiemy w danym miesiącu, 
bo np. Wasza wiadomość dotarła do nas zbyt późno, by ją 
maksymalnie zgodnie ze stanem faktycznym wyjaśnić.

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

Szanowni Państwo
Co jakiś czas w redakcyjnej poczcie pojawiają się inter-

wencje wymagające zwrotnego kontaktu z przekazującą 
problem osobą. Prosimy więc o podawanie swojego nu-
meru telefonu, gdyż np. w przypadku elektronicznej pocz-
ty nigdy do końca nie wiadomo, czy informacja od redak-
cji do nadawcy dotarła. Możliwość bezpośredniego kontak-
tu zapewni dookreślenie poruszonej sprawy bądź wyjaśnie-
nie jakichś drobnych szczegółów i tym samym zminimalizu-
je pojawienie się ewentualnych nieścisłości i wynikających 
z nich dalszych nieporozumień. Zrozumiałym jest, że poda-
ny telefon pozostaje w wyłącznej dyspozycji redakcji.

Redakcja „MS”
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się dzieci, po co mają być ukąszone 
przez osę?

Chciałabym, aby ktoś z tym coś zrobił.
Teresa

ZARZĄD SSM: Administracja 
osiedla „Młodych” natychmiast 
po otrzymaniu tej informacji zleci-
ła usunięcie gniazda os. Przy oka-
zji apelujemy, by tego typu sprawy 
zgłaszać natychmiast do swojej ad-
ministracji, a pocztę e-mailową po-
zostawić do innych celów.

O wierzbie przy 
Wróblewskiego 53 i 63
Nie zgadzam się z wyjaśnieniem 

Zarządu SSM dotyczącym wycięcia 
drzew w rejonie Wróblewskiego 53 
i 63. Co to znaczy „na wyraźne żą-
danie grupy mieszkańców z tych do-
mów”?? Pozostała grupa mieszkań-
ców nie ma nic do powiedzenia??

Wyjaśniam, że obcięta wierzba nie 
mogła nikomu przeszkadzać, po-
nieważ rosła tuż pod moim oknem, 
a w tym pionie mieszka tylko 5 loka-
torów. Rozmawiałam z nimi tuż po ob-
cięciu wierzby i każdy z nich był obu-
rzony. Ponadto, taka sama wierzba 
rośnie z tyłu bloku Wróblewskiego 39 
(na tym samym poziomie mieszkań) 
i jakoś SSM nie kwapiła się z jej przy-
cięciem. Również zapewnienia SSM, 
że zwrócono szczególną uwagę na 
gniazda, jest absolutną nieprawdą, 
co mogą poświadczyć lokatorzy ww. 
mieszkań. Na koniec - sprawy przycię-
cia drzew uzgadnia się nie tylko z den-
drologiem, ale również z ornitologiem.

Gabriela, Mieszkanka bloku 53
Nazwisko do wiadomości redakcji.

ZARZĄD SSM: Każda decyzja do-
tycząca wycięcia lub prześwietle-
nia drzew budzi kontrowersje miesz-
kańców. Ci, którym drzewa zasła-
niają światło lub gałązkami uderzają 
o okna, domagają się takich działań, 
natomiast inni uważają je za zbędne. 
Jest jeszcze aspekt bezpieczeństwa 
czy też swobody przejścia, bo czę-
sto drzewa – szczególnie wierzby – 
mają zbyt długie gałązki i utrudniają 
przechodzenie. W przypadku przy-
ciętej wierzby wyjaśniamy, że ta-
ki zabieg nie wpływa negatywnie na 
drzewo, gdyż szybko puszcza ono 
nowe pędy i odrasta. Decyzja o prze-
świetlaniu drzew nie jest uzależnio-
na od opinii dendrologa czy orni-
tologa. Istotnym jest, by zabieg ten 

wykonano ze szczególnym uwzględ-
nieniem okresu lęgowego ptaków 
oraz z zasadami zapewniającymi 
dalszy prawidłowy rozwój drzewa.

Parkowanie przy 
Gansińca 2 

- nie zastawiać placu 
do manewrowania

Witam!
Chciałbym poruszyć sprawę na-

gminnego parkowania na końcu ulicy 
Gansińca, przy bloku nr 2, gdzie koń-
czy się ulica i jest tam specjalne miej-
sce do zawracania, ponieważ nie ma 

tam dalszego wyjazdu. Chciałbym się 
zwrócić z prośbą za pośrednictwem 
poczty „Mojej Spółdzielni” do osób 
władnych, ażeby został ustawiony tam 
znak, że miejsce to służy do zawra-
cania oraz ustawienie odpowiedniego 
znaku zakazu, który może dotrze do 
niektórych mieszkańców!

Z góry dziękuję za przekazanie mo-
jej prośby dalej.

Pozdrawiam, J. K.
(Dane do wiadomości redakcji)

ZARZĄD SSM: Rozumiejąc poru-
szony przez pana problem, który 
przekłada się na utrudnienia z ko-
rzystania z parkingu, administra-
cja os. „Centrum” w odpowiednim 
miejscu oznakuje końcówkę drogi 
znakami: Droga bez przejazdu oraz 
„Zakaz postoju”. Miejmy nadzieję, 
że użytkownicy parkingu będą je re-
spektować.

Chodnik, trawa, 
plac zabaw

Witam!
Zgłaszam się z prośbą do Państwa, 

ponieważ przy ul. Wyzwolenia 6 i 8 na 
osiedlu Fabud w Michałkowicach jest 
ogrodzony rozkopany chodnik. Stano-
wi to dla wielu ludzi zagrożenie, ponie-
waż większość ludzi, aby dojść do do-
mów, musi przechodzić przez jezdnię, 
a to bardzo niebezpieczne.

Jestem mamą i muszę zjechać z chod-
nika na ulicę, aby dostać się do domu. 
Takich osób jak ja jest wiele. Więc bar-
dzo bym prosiła, aby firma odpowiedzial-
na za to w końcu zrobiła z tym porzą-
dek, ponieważ od miesiąca nikt się tym 
nie interesuje. A ponadto, chciałam po-

ruszyć temat trawników i placu zabaw, 
który został nam obiecany, że zostanie 
powiększony i zaopatrzony w przyrzą-
dy do zabaw dla dzieci. Lokatorzy byli-
by wdzięczni, gdyby ktoś łaskawie sko-
sił trawę w naszych okolicach, ponieważ 
nie da się poruszać, a tym bardziej dzie-
ciom – jest naprawdę wysoka, sięga po-
nad kolana dorosłej osoby.

A co do placu zabaw. Zostało nam 
obiecane, że będzie on bardziej wypo-
sażony i „rozbudowany” – owszem, coś 
przybyło, ale tylko 2 koniki, huśtawki zo-
stały naprawione, a piasek w piaskow-
nicy „przesiany”, o ile można to nazwać 
piaskiem. Przynajmniej raz do roku po-
winien on być wymieniony, a tak się 
nie dzieje, niestety. A piaskownica le-
ży w gruzach, w ogóle jej nie ma. De-
ski powyrywane leżą na trawie. Nasz 
marny placyk odwiedza naprawdę wiele 
dzieci i niestety, nadal nie mają żadnych 
nowych atrakcji. Do czerwca miał być 
zrobiony, a wniesione zostały tylko po-
prawki. Więc chciałabym dostać odpo-
wiedz na pytanie: Czy plac zabaw przy 
ul. Wyzwolenia 6, 8, 10 będzie rozbu-
dowany i wyposażony? Czy może zo-
stanie to tak, jak jest? Dzieci z pewno-
ścią byłyby wdzięczne, bo nie musiały-
by specjalnie jeździć do parku chorzow-
skiego z rodzicami, aby się pobawić.

Pozdrawiam Małgorzata Perz
ZARZĄD SSM: Rozkopany chod-

nik, o którym Pani pisze, to efekt 
usuwania awarii sieci centralnego 
ogrzewania. Prace te zostały już za-
kończone, chodnik przywrócono do 
stanu pierwotnego i przechodzenie 
tam nie stanowi utrudnienia w poru-
szaniu pieszych.

Dokonano także koszenia trawy 
w okolicy budynków. Przyznajemy 
jednak, że w bieżącym roku z powodu 
warunków atmosferycznych – długo-
trwałe opady deszczu – koszenie zo-
stało opóźnione, a trawy gwałtownie 
urosły. Aktualnie pokosy na wszyst-
kich osiedlach zostały zakończone.

Plac zabaw został doposażo-
ny zgodnie z tym, co zapowiedzia-
no. Dokonano też niezbędnych prac 
konserwatorskich. Leżąca w gru-
zach piaskownica jest efektem bez-
myślnej głupoty okolicznych wan-
dali, a być może i nastolatków za-
mieszkałych w tych budynkach. 
Szkoda, że nikt nie zareagował 
w trakcie dewastowania tego ele-
mentu placu zabaw. Administra-

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 11

ciąg dalszy na str. 20



13MOJA SPÓŁDZIELNIA 7/2010

Wszystkie części Walnego Zgro-
madzenia otwierał Wiesław Jaźwiec 
– przewodniczący Rady Nadzorczej 
SSM, i w głosowaniu jawnym prze-
prowadzał wybory Przewodniczące-
go Obrad danej części. Następnie do-
konywano wyboru pozostałych Człon-
ków Prezydium każdego zebrania i in-
formowano zgromadzonych, iż dzia-
łając na podstawie §16 ust. 6 Statu-
tu Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w statutowo przewidzianym 
terminie, wszyscy Członkowie otrzy-
mali zawiadomienia o czasie, miej-
scu i porządku obrad oraz informa-
cję o możliwości wglądu do wszyst-
kich materiałów (łącznie z projekta-
mi uchwał), które będą przedmiotem 
obrad Walnego Zgromadzenia Człon-
ków. Wszystkie wymienione w zawia-
domieniu materiały, zostały wyłożo-
ne do wglądu w biurze Zarządu Spół-
dzielni w wymaganym Statutem termi-
nie. Wyjaśniano również, że ewentu-
alne wolne wnioski, na koniec zebra-
nia, nie mogą być głosowane, a jedy-
nie przedstawiane i zaprotokołowane. 
Po chwili przystępowano do wyboru 
Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, któ-
rych zadaniem było m.in. stwierdzenie 
prawomocności zebrania – stosow-
ne protokoły odczytywali Przewodni-
czący Komsji – bieżące monitorowa-
nie ilości Członków uczestni-
czących w częściowym WZ 
oraz nadzorowanie liczenia 
głosów „za”, „przeciw” w po-
dejmowanych uchwałach.

Sprawozdania Rady 
Nadzorczej, Zarządu

W kolejnym punkcie, głos 
zabierał Zbigniew Lekston, 
prezes Zarządu SSM i wyja-
śniał, że dokona jedynie uzu-
pełnienia do sprawozdanie 
Zarządu SSM z działalności 
za 2009 rok oraz przyjętych 
kierunków działania na rok 2010. Pre-
zes dziękował wszystkim zebranym 
za przybycie. W uzupełnieniu do spra-
wozdania Zarządu, które w całości za-
mieściliśmy na łamach „Mojej Spół-
dzielni” nawiązał do problemów wy-
nikających z realizacji znowelizowa-
nej ustawy o spółdzielniach mieszka-

niowych, głównie w zakresie porząd-
kowania spraw terenowo-prawnych. 
Ponadto, mówił, o opinii niezależne-
go biegłego rewidenta weryfikującego 
sprawozdania finansowego, a w tym 
kontekście o pozytywnych wynikach 

Spółdzielni. Zbigniew Lekston przed-
stawił też krótko realizację długofalo-
wych planów modernizacyjnych, ta-
kich jak: docieplenie budynków, stro-
podachów, wymiana wind i odniósł 

się do kolejnych planów na lata 2013-
-2017, dotyczących dociepleń na te-
renie osiedla „Węzłowiec”, a konkret-
nie na II jego etapie. Prezes zazna-
czył, iż od 2007 roku Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa nie pod-
niosła opłat czynszowych zależnych 
od Spółdzielni, a dodatni bilans osią-

gnięto dzięki oszczędnościom. Uwagę 
na to zwróciła biegła, która argumen-
towała, że opłaty te należy systema-
tycznie aktualizować. Na zakończe-
nie wystąpienia odniósł się do będącej 
przedmiotem obrad nowelizacji Statu-

tu, pod kątem dostosowania go do ak-
tualnego stanu prawnego. 

Następnym punktem porządku dnia 
było Sprawozdanie Rady Nadzorczej 
SSM za 2009 rok. Głos w tej sprawie 

zabierał Wiesław Jaźwiec. 
Przewodniczący RN w swo-
jej wypowiedzi zaznaczał, iż 
zgodnie z artykułem 35 § 1 
ustawy Prawo spółdzielcze 
oraz postanowieniami Sta-
tutu SSM, Rada Nadzorcza 
Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej sprawowała 
funkcje nadzorczo-kontrolne, 
dotyczące całokształtu dzia-
łalności Spółdzielni, a wynika-
jące z kompetencji przynależ-
nych temu organowi samo-

rządowemu. Wiesław Jaźwiec informo-
wał, że także uzupełni Sprawozdanie 
RN, gdyż było w całości opublikowane 
na łamach „MS” i wyłożone do wglą-
du. Odnosząc się do minionego roku 
przypomniał, że Rada Nadzorcza od-
była 10 posiedzeń plenarnych i 17 po-

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

Za nami Walne Zgromadzenie
Przez trzy dni, od 28 do 30 czerwca, w Domu Kultury „Chemik” obradowało podzielone na części Walne Zgro-

madzenie Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jak się okazało zainteresowanych do wzięcia w nim 
udziału nie brakowało, mimo słonecznych dni i meczów 1/8 finałów odbywających się w RPA Mistrzostw Świata 
w piłce nożnej. Tym, którzy wybrali się w te dni do DK „Chemik”, decydując się na podjęcie ciężaru odpowiedzial-
ności w głosowaniach, należy się uznanie.

Władze Walnego  
Zgromadzenia cz. I

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

Prezydium:
- Zbigniew Popek – przewodniczący,
- Teresa Woźniak – sekretarz,
- Jan Kruczkowski i Gerard Lattka – asesorzy.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:
- Lucyna Szreter – przewodnicząca,
- Mieczysław Hojda,
- Henryk Michlik.

ciąg dalszy na str. 14

Na wszystkich częściach głos zabierali:  
Wiesław Jaźwiec – przewodniczący Rady Nadzorczej  

i Zbigniew Lekston – prezes Zarządu SSM.
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siedzeń Komisji Problemowych Rady. 
Tematyka posiedzeń Rady obejmowa-
ła m.in. okresową ocenę sytuacji eko-
nomiczno-finansowej Spółdzielni, ana-

lizę protokołu z badania sprawozdania 
finansowego, okresową analizę zale-
głości czynszowych, uchwalanie Re-
gulaminów wewnętrznych SSM, przy-
jęcie harmonogramów robót remon-
towo-konserwacyjnych, analizę prze-
widywanych wyników realizacji „Pla-
nu gospodarczo-finansowego za 2009 
rok”, zatwierdzenia „Planu robót docie-
pleniowych Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej – renowacja elewa-
cji na lata 2013-2017” itp. Wiesław 
Jaźwiec podkreślał także efektywną 
współpracą z Zarządem SSM. Swo-
je wystąpienia kończył bardzo pozy-
tywną opinią o działalności Zarządu 
i wnioskiem RN o udzielenie absoluto-
rium Członkom Zarządu Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Uchwały
W dalszej części obrad, każdego 

cząstkowego Walnego Zgromadze-
nia, przystępowano do głosowania 
nad uchwałami – ogółem podejmo-

wano ich 25. Uchwały zatwierdza-
no zwykłą większością głosów. Ich 
przyjęcie lub nie było dopiero znane 
po zliczeniu, na zakończenie ostat-
niej części WZ, wyników cząstkowych 

przez Kolegium złożone przez przed-
stawicieli Komisji Mandatowo-Skru-
tacyjnych wszystkich części WZ. 
Wśród głosowań, było 11 odwołań 
od uchwał Rady Nadzorczej w spra-

wie wykluczenia Członków, w związ-
ku z zaległościami wobec Spółdziel-
ni. Kilku dłużników osobiście stawiło 
się na zebraniach a niektórzy płacząc 
prezentowali, trudną sytuacją rodzin-
ną, w jakiej się znaleźli, co w konse-
kwencji doprowadziło do rosnącego 
zadłużenia.

W sprawie nie uchylenia uchwały 
RN nr 52/2009 z dn. 17. 12. 2009 usta-
lającej miesięczne stawki opłat czyn-
szowych za garaże. WZ pozostawiło 
uchwałę bez zmian.

Ostatnim punktem Walnego Zgro-
madzenia były Wolne Wnioski. Ta-
kowe pojawiły się podczas III części 
WZ. Głos zabrał Eugeniusz Ślusar-
czyk z ul. Walerego Wróblewskie-
go 73. Poruszył on problem wyprowa-
dzania psów bez smyczy i kagańców 
oraz zanieczyszczeń osiedli dokony-
wanych przez te czworonogi. Mówca 
zgłosił też następujące wnioski do Za-
rządu SSM:

- Podjęcie działań zmierzających do 
ustawienia toalety publicznej w okolicy 
przystanku autobusowego w rejonie 
ul. Walerego Wróblewskiego 73.

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

Za nami Walne Zgromadzenie

Władze Walnego Zgromadzenia cz. III
Osiedla: „Chemik” i „Węzłowiec”

Prezydium:
- Klaudiusz Kowolik – przewodniczący,
- Hanna Becker – sekretarz,
- Ewa Ozner i Karol Szelest – asesorzy.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:
- Jerzy Becker – przewodniczący,
- Włodzimierz Gawroński,
- Zbigniew Rogoż.

Władze Walnego Zgromadzenia cz. II
Osiedla: im. Juliana Tuwima i „Młodych”

Prezydium:
- Janusz Łach – przewodniczący,
- Jerzy Kurzawa – sekretarz,
- Bronisław Breguła i Bronisław Laube – asesorzy.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:
- Adam Górecki – przewodniczący,
- Piotr Majnusz,
- Ryszard Osyra.

ciąg dalszy na str. 16

ciąg dalszy ze str. 13

Przed otrzymaniem mandatu każdy uczestnik był weryfikowany 
w rejestrze członkowskim.

Sala nie pękała w szwach.
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Czerwiec, to kolejny miesiąc, w którym prace remontowe na osiedlach, zgodnie z wcześniej ustalonym 
 planem, idą „pełną parą”, o ile oczywiście pozwala na to pogoda. W ciągu ostatnich kilkunastu dni, między 

innymi oddano do użytku I etap skweru rekreacyjno-wypoczynkowego w okolicy budynków przy ul. Niepodległo-
ści 57-59 na „Chemiku” oraz zakończono ostatecznie prace przy docieplaniu stropodachów wszystkich budyn-
ków na osiedlu im. Juliana Tuwima.

Osiedle „Chemik”
Pod koniec czerwca miało miejsce 

oficjalne otwarcie I części wspomnia-
nego skweru rekreacyjno-wypoczyn-
kowego. Pomimo padającego desz-
czu w uroczystości nie zabrakło lu-

dzi odpowiedzialnych za dobre funk-
cjonowanie naszych osiedli, dzieci, 
dla których zbudowano miniplac za-
baw, czy też zwykłych mieszkańców 
osiedla, ciekawych nowej inwestycji. 
Wstęgę przecinali: Andrzej Gości-
niak – przewodniczący Rady Miasta, 
Wiesław Jaźwiec – przewodniczą-
cy Rady Nadzorczej SSM, Zbigniew 
Lekston – prezes Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, Jan Du-
dek – przewodniczący Rady Osiedla 
„Chemik” oraz najmłodszy w tym to-
warzystwie Jakub Grzyb – przedsta-
wiciel dzieci – foto 1. Wśród zebra-
nych byli także Marian Odczyk, wice-
prezes Zarządu SSM, przedstawiciel 
Rady Osiedla „Tuwima” Adam Gó-
recki oraz kierownicy osiedlowych ad-
ministracji z szefową ADM os. „Che-
mik” – Haliną Napora. Uroczystość, 
z mikrofonem w ręku, prowadził Ma-
rek Greiner – pełnomocnik Zarzą-
du ds. technicznych. Otwarcie skweru 
okraszone było różnokolorowymi ba-

lonikami i... szybciutko znalazły one 
swych malutkich wielbicieli.

Skwer rekreacyjno-wypoczynko-
wy na „Chemiku” stworzony został 
dla wszystkich. Swoje miejsce znaj-
dą tu i dorośli i dzieci. Na miniplac za-

baw składają się: zestaw rekreacyj-
ny ze zjeżdżalnią, kiwaki, huśtawka 
oraz piaskownica – patrz foto str. 1. 
Jego zaletą jest nawierzchnia poli-
uretanowa zapewniająca bezpieczeń-

ciąg dalszy na str. 18

Niepodległości-Zgrzebnioka: tak było – tak jest.

Nowe i remonty
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- Rozważenie możliwości ustawie-
nia znaków drogowych - „Zakaz par-
kowania dla osób niebędących miesz-
kańcami Siemianowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej” przy wjazdach na dro-
gi osiedlowe SSM.

Do wypowiedzi ustosunkował się 
Zbigniew Lekston, a wnioski wpisa-
no do protokołu.

Odnotujmy jeszcze, iż podczas I czę-
ści WZ, odbyła się 30 czerwca, Hali-
na Siewert, z os. „Bangów” z dezapro-
batą mówiła o procedowaniu Zebrania, 
tj. o braku przedstawiania sprawozdań 
i głosowania bez dyskusji. Jak mówi-
ła nie każdy ma czas na przeglądanie 
materiałów. Zarówno prowadzący ob-
rady Zbigniew Popek, jak i Zbigniew 
Lekston, wyjaśniali, że taki tryb nakła-
da ustawa, która precyzyjnie określa 
zasady przedłożenia materiałów i na-
kłada na Członków pewne obowiązki 

ale daje też sporo czasu na zapozna-
nie się z materiałami. Dodawano przy 
tym, że gros materiałów było prezento-
wanych na łamach „MS”. Dyskutować 
można – mówiono – ale należy wcze-

śniej składać uwagi i zastrzeżenia, tak 
by na każdej części były one prezento-
wane i by każde cząstkowe Walne de-
batowało nad tymi samymi zagadnie-
niami, tzn. by przebiegało niemal iden-
tycznie. Tak postanowił ustawodawca, 
który wprowadzając demokrację bez-
pośrednią wyznaczył zarazem jej reali-
zacyjne zasady. Informowano ponadto, 
że władze SSM od początku wskazy-
wały na ułomność takiego rozwiązania, 
ale prawo musi być przestrzegane.

Walne Zgromadzenie uchwaliło:
- przyjęcie sprawozdania Zarządu 

SSM z działalności za rok 2009 oraz 
kierunków działania na 2010 rok. 

- przyjęcie sprawozdania Rady Nad-
zorczej Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej za rok 2009.

- zatwierdzenie rocznego sprawoz-
dania finansowego Spółdzielni za 
2009 rok. 

- podział nadwyżki bilansowej za 
2009 rok w wysokości 930.502,09 zł, 

którą postanawia się podzielić nastę-
pująco:

1) kwotę 146.837,42 zł, zgodnie 
z art. 5 ust. 1 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych, przeznaczyć na eks-
ploatację i utrzymanie nieruchomości, 
z których pochodzi,

2) kwotę 378.763,41 zł, zgodnie 
z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych przeznaczyć na eks-
ploatację i utrzymanie nieruchomości, 
z których pochodzi,

3) kwotę 404.901,26 zł, przeznaczyć 
na eksploatację i utrzymanie nieru-
chomości zgodnie z art. 5 ust. o spół-
dzielniach mieszkaniowych.

Oprócz tego Walne: - upoważniło 
Zarząd SSM do zaciągania kredytów 

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

Za nami Walne Zgromadzenie
ciąg dalszy ze str. 14

Walne Zgromadzenie cz. II. Osiedla: im. Juliana Tuwima i „Młodych”

Prezydium WZ cz. II – od lewej: Bronisław Laube, Jerzy Kurzawa 
– sekretarz, Janusz Łach – przewodniczący i Bronisław Breguła.

 Prezydium WZ cz. I – od lewej: Teresa Woźniak – sekretarz, Jan 
Kruczkowski, Zbigniew Popek – przewodniczący i Gerard Lattka.
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krótkoterminowych lub płatności we-
kslowych w okresie od 1. 07. 2010 r. 
do 30. 06. 2011 r. w kwocie ogólnej nie 
przekraczającej 2.500.000.00 zł. Ce-
lem nadrzędnym ww. musi być uzasad-
nienie ekonomiczne w postaci uniknię-
cia zapłaty nadmiernych odsetek z ty-
tułu opóźnień w płatności bieżących 
zobowiązań.

- upoważniło Zarząd SSM do za-
ciągania kredytów długotermino-
wych w okresie od 1. 07. 2010 r. do 
30. 06. 2011 r. na finansowanie bu-
downictwa mieszkalnego, termoizola-
cję, usuwanie wad technologicznych, 
renowację zasobów mieszkaniowych, 
wymianę dźwigów osobowych oraz 

wykup gruntów od osób prywatnych 
itp., na kwotę 3.000.000,00 zł,

- przyjęło uchwałę w sprawie zmian 
w Statucie,

- zatwierdziło podjęte uchwały 
w sprawach terenowo-prawnych.

Podczas WZ absolutorium 
otrzymali:

1) Zbigniew Lekston, prezes Zarzą-
du SSM,

2) Marian Odczyk, zastępca prezesa 
ds. technicznych,

3) Jolanta Sobek, zastępca prezesa 
ds. członkowskich.

7 wykluczeń
Podczas zebrań rozpatrzono od-

wołania od uchwał Rady Nadzorczej 
o wykluczeniu, wykreśleniu z członko-
stwa. W zdecydowanej większości od-
wołania dotyczyły osób o znacznym 
zadłużeniu, chociaż nie brakło odwo-
łania od uchwały ze względu na naru-
szanie Regulaminu porządku domo-
wego w Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Walne Zgromadzenie 
z dwunastu przedstawionych spraw, 

w 5 przypadkach uchwały RN uchyli-
ło i dało możliwość wyrównania zale-
głości, a w pozostałych decyzje Rady 
podtrzymało. Zgromadzeni, po wysłu-
chaniu dodatkowych informacji i z bra-
ku stawienia się odwołującego, nie dali 
też szansy uporczywie naruszającemu 

zasady współżycia i dobre obyczaje.
Kończąc obrady Przewodniczący 

każdej części WZ dziękowali przyby-
łym za udział i sprawne wywiązanie 
się ze statutowych zadań.

Rafał Grzywocz, pes

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

Na każdej części skrupulatnie liczono głosy. Głosowań było kilkadziesiąt.

 Walne Zgromadzenie cz. III. Osiedla: „Chemik” i „Węzłowiec”

Prezydium WZ cz. III – od lewej: Karol Szelest, Klaudiusz Kowolik 
– przewodniczący, Hanna Becker – sekretarz i Ewa Ozner.

Halina Siewert nie kryła 
dezaprobaty do ustawowych 

rozwiązań prowadzenia obrad.
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stwo i komfort użytkowania. Oprócz 
rozrywki dla najmłodszych, także star-
si nie będą się tu nudzić. Do ich dys-
pozycji oddano dwa stoły-szachowni-
ce i miejsce do gry w ping-ponga. Dla 
tych, którzy lubią posiedzieć na świe-
żym powietrzu, wokół skweru zamon-
towano kilkanaście ławek. Trzeba tro-
chę poczekać, a skwer stanie się jesz-
cze ładniejszy, gdy wokoło wyrośnie 
świeżo zasiana trawa. 

Być może niektórym nie spodobał się 
pomysł powstania kolejnego placu za-
baw. Bywa tak, że ludzie najpierw do-
magają się takich miejsc, najlepiej pod 
własnymi oknami, przy każdym bloku 
– gdy ich dzieci są jeszcze małe, a tro-
ska o ich bezpieczeństwo bardzo duża. 
Jednak, gdy dzieci nieco podrosną, jed-
nocześnie „wyrastając z piaskownicy”, 
ten sam plac zabaw zaczyna drażnić, 
z powodu hałasujących podczas za-
bawy dzieci i najlepiej by było, żeby go 
przenieść gdzie indziej. Trzeba się po-
godzić z tym, że place zabaw budowa-
ne są z myślą o wielu pokoleniach, nie 
tylko o jednym akurat dorastającym.

A jak przyjęto skwer rekreacyjno-wy-
poczynkowy na „Chemiku”?

- Cieszę się, że takie miejsce, tu-
taj na osiedlu powstało. Dorośli mają 
kąt dla siebie, no i dzieci też. Wcze-
śniej trzeba było chodzić gdzieś da-
lej, ale teraz plac zabaw mam właści-
wie „pod nosem” – mówi mama 2,5 
letniej Hani.

- To fajne miejsce. Dobrze, że po-
jawił się tu nowy plac zabaw, z nową 
piaskownicą. Obok skweru znajduje 
się stara piaskownica, która już raczej 
nie nadaje się do użytku – powiedziała 
pani Kubecka, matka Maciusia.

- Oczywiście podoba mi się to miej-
sce. Jest ładne, niewątpliwie potrzeb-
ne, ale należy też zadać sobie pyta-
nie: gdzie teraz mają chłopaki grać 
w piłkę nożną? Trzeba by pomyśleć 
również i w tym kierunku – zasygnali-
zowała babcia 7 letniej Dominiki.

- Skwer rekreacyjno-wypoczynkowy 
tutaj, to dobry pomysł. Wcale nie jest ta-
ki mały, jak mogłoby się wydawać. Dla 
mnie będzie on przystankiem na mo-
jej „ścieżce zdrowia” po osiedlu – mó-
wi Anna Janik z ul. A. Zgrzebnioka 43.

Nie brakło też głosów dezaprobaty – 
było ich zdecydowanie mniej – bo bę-

dzie hałas, bo inaczej całość prezen-
towano w ankietach – mówiono.

Przypomnijmy, że ukończenie II eta-
pu tej inwestycji, czyli między inny-
mi parkingu, planuje się na 2011 rok. 
Jeszcze jednak w tym miesiącu, na 
istniejącym podłożu, pojawią się pa-
sy wyznaczające stanowiska dla sa-
mochodów i będzie można już parko-
wać, co zapewne zamieszkali w tym 
rejonie przyjmą z ogromnym zadowo-
leniem.

Osiedle im. Juliana Tuwima
W ostatnim miesiącu udało się za-

kończyć prace przy docieplaniu stro-
podachów wszystkich budynków nale-
żących do Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej na osiedlu „Tuwima”. 
Ostatnie roboty wykonywano przy 
ul. Wojciecha Korfantego 1, 2, 3, 4 
i 9 – foto 2, str. 15. Łączna powierzch-
nia docieplonych stropodachów blo-
ków wyniosła 3.770 m2. Co ciekawe, 
pierwotnie zakładano ukończenie in-
westycji dopiero w przyszłym roku.

Do wykonania termorenowacji bar-
dzo ciasnych przestrzeni stropoda-
chów zastosowano nowoczesną me-
todę, polegającą na wdmuchiwaniu 
granulatu materiałów termoizolacyj-
nych metodą „na sucho”. Uniknięto 
tym samym konieczności przekłada-
nia fragmentów pokrycia dachowego 
i naruszenia jego konstrukcji. 

Docieplanie stropodachów zapo-
biega między innymi stratom energii 
cieplnej potrzebnej do ogrzania miesz-
kań na ostatnich kondygnacjach oraz 

zmniejsza ryzyko powstawania zawil-
goceń, pleśni i grzybów na ścianach.

Z kolei 5. lipca br. odebrano prace 
termomodernizacyjne budynku przy 
ul. Okrężnej 15.

Oprócz zakończonych prac przy do-
cieplaniu należy także odnotować roz-
poczęcie budowy boiska wielofunkcyj-
nego przy ul. W. Korfantego. Inwe-
stycja gotowa będzie jeszcze w te wa-
kacje. Relację z otwarcia obiektu na 
pewno zamieścimy.

Osiedle „Bańgów”
Na osiedlu „Bańgów” wiele uwagi 

poświęca się remontom balkonów bu-
dynków całego osiedla. Inwestycja, 
zgodnie z planem remontów na 2010 
rok zaplanowana została na II i III 
kwartał. Pod koniec czerwca ruszto-
wania stanęły przy ul. Marii Skłodow-
skiej-Curie 35 – foto 3.

Osiedle „Węzłowiec”
Na „Węzłowcu” warto odnotować, 

iż trwają prace związane z remon-
tem klatek schodowych oraz zakła-
daniem płytek na parterach budynku 
przy ul. Władysława Jagiełły 25b, c, 
d. Na koniec czerwca ukończono klat-
kę „d”, natomiast trwają prace w klat-
ce schodowej „c”.

Deszcze
Długotrwałe majowe deszcze da-

ły się wszystkim we znaki. U nas, na 
szczęście, powodzi nie było. Nikt do-
bytku – często dorobku całego życia 
– nie tracił. Lejąca się z nieba w gi-
gantycznych ilościach woda obnaży-
ła jednak wszelkie nieszczelności po-
szycia dachowego, otworów wentyla-
cyjnych i niedrożności odprowadzania 
wody. Stąd też w wielu miejscach na 
dachach, czy przy instalacjach odpły-
wowych pojawiły się ekipy remontowe 
– fota 4 i 5. Prace takie wykonywano 
m.in. na dachach garaży i budynku hy-
droforowni, przy budynku ul. Herma-
na Wróbla 7 – os. „Tuwima”, napra-
wie kominów i ich obróbek – os. „Wę-
złowiec”.

Rafał Grzywocz, pes

ciąg dalszy ze str. 15 Nowe 
i remonty
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cja jeszcze w lipcu wykonana nową 
piaskownicę i dowiezie piasek. Ape-
lujemy jednak o baczniejszy nadzór 
nad placem zabaw.

Najpóźniej do 15 sierpnia plac zo-
stanie ogrodzony i miejmy nadzieję, 
że ograniczy to chęci do wyżywania 
się na sprzętach dla najmłodszych.

Co do Pani uwagi o wyjazdach 
z dziećmi do chorzowskiego parku, 
to sądzimy, że dzieci byłyby bardzo 
zadowolone z takich wycieczek, ro-
zumiemy jednak intencje i przypo-
minamy, że w osiedlu „Michałkowi-
ce” przy ul. Przyjaźni 10 do dyspo-
zycji dzieci jest nowoczesny plac 
zabaw z różnorodnymi urządzenia-
mi zabawowymi. Zachęcamy do ko-
rzystania z tego miejsca.

Przeszkadzają ptaki
Witam!

Jestem mieszkańcem bloku przy uli-
cy Spokojnej 3c. Sprawa dotyczy prze-
ciekającego sufitu na klatce schodo-
wej oraz zalęgających się ptaków, któ-
re sobie porobiły gniazda między bla-
chą a podbitką na skosach. Efekt tego 
jest taki, że przez szczeliny w podbit-
ce spadają odchody, pióra i inne nie-
czystości na klatkę, nie wspomina-
jąc już o hałasie, jaki one robią, jak 
również o zapachu, który unosi się 
na klatce, gdy wchodzi się po scho-
dach. Do tego wszystkiego, jak spad-
nie deszcz, to jeszcze woda leje się po 
ścianach i tworzy piękną mieszankę 
na ścianach, jak i na podłodze.

Mam jeszcze jedno pytanie, czy 
w najbliższym czasie jest przewidzia-
ne ocieplenie tego bloku? Wszystkie 
dookoła są już ocieplone. Śledzę ga-
zetkę, a w niej nic na ten temat nie pi-
sze, więc dlatego moje pytanie.

Proszę o jakąś reakcję w tej opi-
sanej sprawie, bo aż wstyd, jak się 
wchodzi.

Jeżeli Państwo życzą sobie, mogę 
przesłać zdjęcia Z poważaniem

S. M.
PS Dane osobowe  

– proszę o nieujawnianie publiczne.
ZARZĄD SSM: Obecnie w Pana 

budynku prowadzone są prace al-
pinistyczne. Ich podstawowym za-
daniem jest zakładanie specjalnych 
siatek uniemożliwiających gniazdo-
wanie ptaków zanieczyszczających 

wejście. Jednocześnie wykonywane 
są roboty likwidujące przecieki na 
klatce schodowej. Mamy nadzieję, 
że po wykonaniu tych robót opisane 
problemy nie będą już występowały.

Ocieplanie budynku przy Spokoj-
nej 3 planowane jest na 2012 rok. 

Harmonogram tych prac był publi-
kowany na łamach „MS”, a teraz 
można się z nim zapoznać na stro-
nie internetowej SSM.

Latem jeszcze 
o ogrzewaniu

Z ciekawością przeczytałem kolejne-
go autora (w numerze 201/2010 str. 44), 
który również uważał, że zbyt wcześnie 
w tym roku nasza Spółdzielnia wyłączy-
ła ogrzewanie. Jednak zastanawia mnie 
odpowiedź Zarządu SSM. Drodzy Pań-
stwo. Najprawdopodobniej decydenci 
w tym roku źle słuchali prognoz mete-
orologicznych, skoro ogrzewanie tylko 
i wyłącznie w naszej Spółdzielni zostało 
wyłączone. Sam jestem za oszczędza-
niem i muszę oszczędzać. Jednak ak-
tualnie mamy termozawory i podzielniki 
ciepła, więc jeśli ktoś potrzebuje więcej 
ciepła, ma prawo sobie kaloryfer odkrę-
cić. Jednak mało kto wie lub nie zwra-
ca na to uwagi, że przez cały okrągły 
rok Spółdzielnia odprowadza do PEC 
ogromne sumy tylko i wyłącznie za do-
stawę ciepła. Nawet w tych miesiącach, 
kiedy w ogóle nie ogrzewamy miesz-
kań. Nie za zużyte ciepło – za dostawę 
ciepła, pomimo że wymienniki są wyłą-
czone. A te pieniądze idą z naszej kie-
szeni. Tylko w tym przypadku uważam, 
że SSM nie szanuje naszych pienię-
dzy. Tak więc autor ma rację, może po-
ra, by zrewidować przepisy dotyczące 
ogrzewania i negocjować z PEC. Nie 
zgodzę się z opinią, że SSM włącza-
jąc ogrzewanie zbyt wcześnie lub wyłą-
czając zbyt późno, jest rozrzutna. Każ-
dy ma prawo do komfortu, na który go 
stać. Jeśli przemarzniemy w mieszka-
niach, na leki pójdą te same pieniądze, 
co na ogrzewanie. Jeszcze przypomnę 
cytat, który napisałem ostatnio: Pewna 
osoba z PEC publicznie w telewizji się 
wypowiedziała „muszą podnieść ce-
nę za ogrzewanie, gdyż ludzie oszczę-

dzają a oni i tak muszą wyjść na swo-
je”. Nad tym zdaniem należy się dobrze 
zastanowić.

G. B.
PS Imię, nazwisko i e-mail  

tylko dla redakcji.
ZARZĄD SSM: Wielokrotnie na ła-

mach „MS” wyjaśnialiśmy, iż mo-
ment „włączenia” i „wyłączenia” cie-
pła w okresach przejściowych jest 
zawsze kontrowersyjny i trudno spro-
stać oczekiwaniom wszystkich za-
interesowanych. Rzeczywiście w br. 
moment wyłączenia ciepła oparty 
na prognozach IMGW nie został naj-
lepiej wybrany, gdyż prognozy nie 
sprawdziły się, co spowodowało 
słuszne uwagi lokatorów. Zapewnia-
my, że w przyszłości bardziej ostroż-
nie będziemy podchodzić do tych 
prognoz i takie decyzje będą bardziej 
wyważone. Płatność za ciepło przez 
cały rok, tj. opłata stała, jest wyni-
kiem ustawowych rozwiązań.

Wróblewskiego 69 
Uwaga na wyjazd

Szanowna redakcjo
Chciałbym apelować do wszystkich 

kierowców wyjeżdżających z parkin-
gu z ulicy Wróblewskiego, konkretnie 
spod bloku nr 69 o uwagę przy scho-
dach z podjazdem dla wózków, które 
znajdują się między garażami. Nie wi-
dać tam nikogo. Feralnego piątku, kie-
dy to wyjeżdżałem do pracy z tego pod-
jazdu, zjechał prosto na mnie młodo-
ciany rowerzysta (to znaczy prosto na 
maskę mojego samochodu). Na szczę-
ście chłopiec nie miał wielkich obrażeń 
oprócz guza na czole i kilku stłuczeń. 
Nasze prędkości były małe, a wiem, że 
niektórzy kierowcy przejeżdżają tamtę-
dy jak wariaci. Aż strach pomyśleć, co 
by się stało, jakby któremuś z tych kie-
rowców pojawił się wózek z dzieckiem.

Policja, którą wezwałem na miejsce 
zdarzenia, potwierdziła, że to miejsce 
jest bardzo niebezpieczne.

Apeluję do kierowców i pieszych 
o ostrożność w tym miejscu, a Spół-
dzielnię proszę o zabezpieczenie te-
go miejsca.

Moim zdaniem, postawienie barier-
ki ograniczającej bezpośrednie zej-
ście ze schodów na ulicę zwiększy-
łoby bezpieczeństwo pieszych, rowe-
rzystów, jak i szalonych rolkowiczów, 

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

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

ciąg dalszy ze str. 12

ciąg dalszy na str. 22
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ponieważ ludzie widząc pod nogami 
chodnik, czują się „bezpieczni” i nie 
zatrzymują się, aby sprawdzić czy nic 
nie nadjeżdża.

Jeżeli jednak ten chodnik przecina-
jący ulicę jest zrobiony dla pierwszeń-
stwa pieszych, to powinien stać ja-
kiś znak ostrzegawczy dla kierowców 
i lustro, choć barierka byłaby lepszym 
rozwiązaniem.

Dziękuję – Mieszkaniec bloku nr 69
ZARZĄD SSM: Podzielamy Pana 

pogląd, że opisane miejsce nie jest 
nadto bezpieczne dla osób korzysta-
jących z przejścia, szczególnie w po-
łączeniu z nadmierną brawurą nie-
których kierujących niedostosowują-
cych prędkości jazdy do warunków.

Administracja rozważy możliwość 
postawienia odpowiedniej barier-
ki oraz dodatkowo wykona ozna-
kowanie poziome na jezdni. Zada-
niem poziomego oznakowania bę-
dzie zmuszenie do jazdy w kierun-
ku środka jezdni. Sądzimy, że takie 
rozwiązanie zwiększy bezpieczeń-
stwo pieszych użytkowników.

Instalacja wodna
Witam Redakcję

Na wstępie pragnę zaznaczyć, że 
bardzo cenię sobie możliwość tego ro-
dzaju kontaktu i poruszania ważnych 
dla mieszkańców kwestii. Niemniej jed-
nak pierwszy raz z niego korzystam, 
a sprowokowała mnie do tego sytu-
acja, jaka ostatnio miała miejsce.

W bloku, który zamieszkuję, po raz ko-
lejny miała (a w zasadzie w momencie, 
kiedy to piszę, dalej ma) awarię sieć wo-
dociągowa, a dokładniej mówiąc roz-
szczelnieniu uległy rury doprowadzają-
ce wodę do mieszkań. Mowa o instala-
cji pionowej, która ma tyle lat, ile sam 
blok – dokładnie 28. Przerdzewiałe rurki 
nie tylko zabrudzają wodę, której używa-
my przecież także do picia i przygotowy-
wania obiadów, ale coraz częściej ule-
gają takiej degradacji, że konieczna jest 
ich wymiana. Niestety, wymieniane są 
jedynie krótkie odcinki pomiędzy kolej-
nymi piętrami dopiero wtedy, gdy „pusz-
czą” i lokatorzy zalewani wodą zgłasza-
ją awarię. W moim mieszkaniu taka sy-
tuacja pierwszy raz miała miejsce ok. 8-
-10 lat temu. Wymieniony został krótki 
odcinek, a osoby usuwające nieszczel-
ność stwierdziły, że to i tak tylko tymcza-
sowo, gdyż w niedługim czasie wymie-
niane będą całe piony. Swoją drogą pa-

miętam, jak owa rurka wyglądała w prze-
kroju już wtedy (szczegółów oszczędzę, 
gdyż być może są jeszcze osoby, które 
uważają, że dostarczana im woda jest 
czysta i wolna od wszelkiego rodzaju 

zabrudzeń), a sytuacja uległa przecież 
jeszcze większemu pogorszeniu od tam-
tego czasu. Po tych 10. latach jest kolej-
na awaria i stąd moje pytanie – kiedy lo-
katorzy z tego (jak i innych tego wyma-
gających) bloku doczekają się wymia-
ny rur? W międzyczasie od znajomych 
wiem, że zarówno w mojej, jak i sąsied-
niej klatce podobne sytuacje także miały 
miejsce, więc nie wydaje się to okolicz-
nością incydentalną, ile raczej wskaza-
niem na konieczność jak najszybszego 
dokonania potrzebnych prac.

Dobrze, gdy podczas awarii mieszkań-
cy są w domu, ale niejednokrotnie (a tak 
było w moim przypadku) sąsiadów, 
u których rura odmówiła posłuszeństwa, 
zwyczajnie nie ma. Mamy okres urlopo-
wy i nie wyobrażam sobie, by np. przez 
2 tygodnie pozostać bez bieżącej wo-
dy tylko dlatego, że ktoś uważa niespeł-
na trzydziestoletnią instalację za jak naj-
bardziej bezpieczną i sprawną. Tym bar-
dziej, że fakty mówią co innego.

Z wyrazami serdeczności,
Sebastian, Niepodległości

(Adres oraz nazwisko do wiad. Red.)
ZARZĄD SSM: Awarie instala-

cji wodociągowych w budynkach 
występują stosunkowo często, 
a w szczególności w przypadku wo-
dy ciepłej. Na osiedlu „Młodych” 
pionów w budynkach jest około 700 
i takie awarie siłą rzeczy występu-
ją. Powodem ich występowania jest 
niewłaściwy materiał, z jakiego są 
wykonane, a jaki na etapie budowy 
zakładano np. rury czarne w zamian 
za ocynkowane. Szczególnie narażo-
nymi miejscami są te, w których za-
łożono kształtki kolanka, trójniki itp.

Administracja osiedla systema-
tycznie dokonuje wymiany pionów 
szczególnie tam, gdzie najczęściej 
dochodzi do awarii. Podczas pro-
wadzonej wymiany stosuje się rury 
plastikowe nieulegające korozji. Na 
dzisiaj takich wymian dokonano 60 
i prace te są systematycznie kon-
tynuowane – szczególnie w trakcie 
wymiany wodomierzy.

Przy okazji poruszył Pan bardzo 
istotny problem, tj. nieobecności 
w mieszkaniach w okresie urlopo-
wym. Każdy zamieszkały winien pa-
miętać, że należy zawsze zapewnić 
dostęp do mieszkania - wszak awa-
rii nie da się przewidzieć.

Przenieść piaskownicę
Szanowni Państwo!

Zwracam się do Państwa z prośbą 
o rozważenie możliwości przeniesienia 
piaskownicy znajdującej się na placu 
zabaw przy Wróblewskiego na koniec 
placu, z tego względu, że obecnie znaj-
duje się ona w miejscu najdłużej nasło-
necznionym w ciągu dnia, co utrudnia 
korzystanie z niej. Na drugą stronę pla-
cu cień pada najszybciej, ponadto jest 
tam wystarczająco miejsca, aby posta-
wić piaskownicę. Ewentualnie proszę 
rozważyć możliwość postawienia w tym 
miejscu drugiej piaskownicy, dzieci na 
osiedlu jest na tyle dużo, że z pewno-
ścią obie zostaną wykorzystane. Jed-
nocześnie chciałam podziękować Spół-
dzielni za to, że nie tylko administruje 
budynkami, ale inwestuje w place za-
baw czy boiska, dzięki czemu nasze 
dzieci mają gdzie spędzać czas.

Z góry dziękuję za przychylenie się 
do mojej prośby.

Anna  (Nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Dziękujemy za mi-

łe słowa i szkoda, że nie podała Pa-
ni bliższych danych, bo z e-maila 
nie bardzo wiemy, o jaki plac zabaw 
chodzi ba, jakiego osiedla dotyczy 
Pani uwaga. Prosimy o niezwłoczny 
kontakt z administracją i dookreśle-
nie miejsca.

Ciepła woda - 
Michałkowice cd.

Witam serdecznie
Chciałbym nawiązać do tematów, 

które ponad miesiąc temu mocno po-
ruszyły część mieszkańców ul. Przy-
jaźni, mianowicie kwestii inwestycji 
w lokalne kotłownie, spotkań miesz-
kańców oraz sposobu głosowania 
w sprawie inwestycji.

Przypominam sobie, że podczas 
spotkania z mieszkańcami (bodajże 
drugiego) Pan Prezes na pytanie z sa-
li dot. sposobu głosowania i liczenia 
głosów odpowiedział, że (cytuję z pa-
mięci) mamy demokrację, w związku 
z tym, jeżeli poparcie projektu przej-
dzie tylko jednym głosem, to będzie 

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 20

ciąg dalszy na str. 24
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to wiążące dla wszystkich zaintereso-
wanych, zostanie podjęta stosowna 
uchwała i inwestycja zostanie rozpo-
częta. Osoby, które nie będą chciały 
płacić, cóż Spółdzielnia znajdzie spo-
soby, by to wyegzekwować…

Nie muszę chyba pisać, jak wielkie 
wzburzenie wywołało to na sali.

Minął miesiąc, jesteśmy po imiennej 
ankiecie, po podliczeniu której okazuje 
się, że brakuje 13 głosów, by była wy-
magana większość do rozpoczęcia in-
westycji. Nagle ostateczny termin, któ-
ry miał upłynąć z końcem maja zosta-
je wydłużony o trzy tygodnie, a w „Mo-
jej Spółdzielni” pojawia się artykuł, któ-
ry sugeruje, że część osób głosują-
cych przeciwko lub w ogóle niegłosu-
jących, do końca nie zrozumiała „za-
sadność budowy” (kotłowni).

A może osoby te świadomie nie wy-
raziły zgody na tak postawione tezy 
i oczekują od Spółdzielni więcej kon-
kretów, większej przejrzystości i odpo-
wiedzi na niektóre z poniższych pytań:

1. Czy wzięto pod uwagę instalację 
kotłów dwufunkcyjnych, podgrzewają-
cych jednocześnie ciepłą wodę i c.o.? 
Jeżeli tak, jak wyglądały wyliczenia, 
bo zrezygnowano z takiej opcji (koszty 
ogrzewania są znacząco większe od 
podgrzania ciepłej wody, więc obniżka 
nawet o 20% kosztów c.o., w połącze-
niu z opisywanymi przez Was obniż-
kami ciepłej wody daje dużo większe 
oszczędności), jeżeli nie, dlaczego nie 
wzięto tego pod uwagę?

2. Czy wzięto pod uwagę inne formy 
dofinansowania (współfinansowania) 
kosztów inwestycji, jeżeli tak, dlacze-
go zostały odrzucone, jeżeli nie: dla-
czego nie wzięto tego pod uwagę?

Przypominam, że po stronie miesz-
kańców leży sfinansowanie prawie ca-
łej inwestycji, więc ww. pytania są dla 
nas jak najbardziej zasadne. Pienią-
dze na inwestycję każdy z nas musi 
wyłożyć z własnej kieszeni (Spółdziel-
nia partycypuje w niewielkim % kosz-
tów) i każdy chce mieć pewność, że 
każda złotówka będzie wydana mą-
drze i ekonomicznie.

Tymczasem Pan Prezes nie udzielił 
na ww. pytania żadnej konkretnej odpo-
wiedzi. Gdyby padły konkretne odpowie-
dzi, to być może nie trzeba by było szu-
kać w taki sposób trzynastu głosów…

Chciałbym wierzyć, że dołożono 
wszelkich starań, by rozeznać wszyst-
kie możliwe warianty związane z inwe-
stycją, niestety, po spotkaniu takiego 
odczucia nie mam, a jak widać po wy-

niku głosowania, większość osób chy-
ba też nie.

Pozdrawiam serdecznie
Marcin Rauchfleisch

ZARZĄD SSM: Realizując wnio-
ski i postulaty mieszkańców budyn-
ków przy ul. Przyjaźni korzystają-
cych z centralnie przygotowywa-
nej ciepłej wody, Zarząd SSM opra-

cował propozycję zmiany sposo-
bu przygotowania c.w.u., która mia-
ła doprowadzić do znacznego ob-
niżenia aktualnych indywidualnych 
kosztów za korzystanie z ciepłej 
wody. W celu przekazania koncep-
cji zorganizowano cztery spotka-
nia z mieszkańcami. W ich trakcie 
przedstawiano, jakie warunki muszą 
być spełnione, aby wdrożyć nowe 
rozwiązanie. Zarząd doskonale zda-
wał sobie sprawę, iż nie osiągnie 
się jednomyślnej decyzji – jest to 
praktycznie niemożliwe – i uznano, 
że wiążąca będzie decyzja większo-
ści, czyli decyzja podjęta demokra-
tycznie, tj. tak, jak winno się to od-
bywać w państwie prawa, jakim jest 
nasza ojczyzna. Nie przypominamy 
sobie, aby ten sposób uzależnienia 
dalszych działań wywołał oburze-
nie, a wręcz przeciwnie, pojawiły się 
wątpliwości, czy uda się wyegze-
kwować należności od osób, które 
nie opowiedzą się za tą inwestycją.

Zapewniamy Pana, tak jak mówili-
śmy na spotkaniach, że przed opra-
cowaniem koncepcji rozpatrywa-
no wiele możliwości podgrzewa-
nia zimnej wody np. ze źródła zdala-
czynnego, za pomocą energii elek-
trycznej, wybudowania nowej ko-
tłowni w miejsce istniejącej. Doko-
nano szczegółowych analiz opłacal-
ności na podstawie doświadczeń, 
jakie Spółdzielnia posiada. Z analiz 
tych jednoznacznie wynikało, iż je-
dyną koncepcją szybkiej i opłacal-
nej ekonomicznie inwestycji był pro-
jekt przedstawiany mieszkańcom na 
zebraniach. W ich trakcie informo-
waliśmy także, że nie ma możliwości 
dofinansowania inwestycji z innych 
źródeł, gdyż nie można udokumen-
tować efektów ochrony środowiska 
czy zmniejszenia energochłonności.

Przy okazji wyjaśniamy, że anali-
zując wyniki głosowania obecnych 
na zebraniach, można stwierdzić, 

iż za inwestycją opowiedziała się 
większość uczestników. Nie podzie-
lamy Pana poglądu, że nie podawa-
liśmy konkretów. Jesteśmy całko-
wicie i w pełni przekonani, że jedy-
ną przeszkodą w pozytywnym przy-
jęciu projektu jest fakt, iż koszty 
muszą pokryć sami zainteresowani, 
co wynika wprost z ustawy, która 
nakłada ponoszenie pełnych kosz-
tów wszystkich robót na mieszkań-
ców danej nieruchomości.

Autobus linii 190
Witam

Z satysfakcją przeczytałam w ostat-
nim numerze „MS”, iż jednym z wnio-
sków przyjętych na zebraniu miesz-
kańców os. „Węzłowiec” było wystą-
pienie do Gminy o wycofanie prze-
jazdu ulicą Grunwaldzką autobusu li-
nii 190 oraz o zamontowanie progów 
zwalniających. Nie przekonuje mnie 
w tej kwestii kontrargumentacja przy-
toczona na zebraniu przez Pana Bec-
kera, że spowoduje to wydłużenie cza-
su przejazdu autobusu o 17 minut.

Z uwagą śledzę na łamach „MS” prze-
bieg tej sprawy i przypominam sobie do-
kładnie, że rok temu mowa była o tym, że 
przejazd autobusu ul. Grunwaldzką jest 
rozwiązaniem tymczasowym, do czasu 
modernizacji przystanku przy skrzyżo-
waniu koło wieży TV, co rzekomo miało 
nastąpić nie później niż w grudniu ubie-
głego roku... ale nie nastąpiło.

Tymczasem na ul. Grunwaldzkiej jest 
naprawdę niebezpiecznie. Większość 
kierowców, z kierowcami autobusów 
na czele (na co zwracał już uwagę in-
ny Czytelnik) przekracza ograniczenie 
prędkości. Czy znowu, jak to często 
w naszym kraju bywa, musi stać się 
coś złego, aby zmobilizować nas do 
konkretnego działania?

Dodatkowo chciałabym zwrócić uwa-
gę, że wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej 
oprócz samochodów osobowych par-
kują również ponadgabarytowe pojaz-
dy dostawcze, które znacząco ograni-
czają widoczność sąsiadującym z nimi 
samochodom przy próbie włączenia się 
do ruchu z parkingu. W aspekcie braku 
progów zwalniających jest to szczegól-
nie niebezpieczne. Może warto by przy-
najmniej do czasu przywrócenia progów 
wprowadzić zakaz parkowania tego ty-
pu pojazdów wzdłuż ul. Grunwaldzkiej.

Pozdrawiam, Katarzyna I.,
mieszkanka ul. Grunwaldzkiej.

Dane personalne wyłącznie do wia-
domości Redakcji.

ciąg dalszy ze str. 22

ciąg dalszy na str.26
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ZARZĄD SSM: Podzielamy pogląd, 
iż skierowanie linii 190 na aktualną 
trasę nie poprawia bezpieczeństwa, 
a w konsekwencji uniemożliwia 
montaż progów zwalniających, dla-
tego też poczekajmy na odpowiedź 
miasta, bo wniosek został skierowa-
ny do odpowiednich służb, a droga 
ta jest drogą miejską.

Progi, trawa i plac zabaw
Witam

Chciałabym poruszyć pewne pro-
blemy osiedla Michałkowice (konkret-
nie ulicy Wyzwolenia 6), którego je-
stem mieszkanką. Odnoszę wraże-
nie, jak i większość mieszkańców, że 
mieszkamy na kamiennym osiedlu. 
Czym to uzasadniam? Otóż, panu-
je tu kompletny brak zieleni – żad-
nych krzewów, drzew, kwiatów. To co 
było, zostało powycinane, a w miej-
sce wyciętych nie posadzono nic no-
wego. Brakuje ławek, koszy na śmie-
ci, porządnych chodników. Czy to, że 
mieszkamy na peryferiach miasta ma 
oznaczać, że my, lokatorzy jesteśmy 
traktowani jako druga kategoria? Co 
nam w jakiś sposób ubliża – czujemy 
się pokrzywdzeni takim traktowaniem. 
Czy o wszystko musimy się upomi-
nać? O wszystko prosić bądź czasem 
nawet i żądać? Co na pewno nieko-
rzystnie wpływa w naszym odczuciu 
na Administrację Spółdzielni.

Czego mamy teraz w nadmiarze... 
to nieskoszonej trawy. Mamy poło-
wę czerwca, a trawa jak nieskoszona, 
tak nieskoszona... Mierzy 50 cm może 
i więcej. Ja rozumiem, że póki co, nie 
było warunków, aby się tym zająć, bo 
cały maj padało. Ale od przeszło ty-
godnia mamy piękną pogodę?! W tej 
kwestii miałabym drugą gorącą prośbę 
– jeżeli już trawa zostanie skoszona, 
to chciałabym, aby została uprzątnięta 
w jak najszybszym terminie. A nie jak 
to miało miejsce w zeszłym roku, że 
trawa będzie zalegała paręnaście dni, 
przyczyniając się do wypalania trawni-
ków i gnicia pod oknami i balkonami.

Kolejna sprawa to nasza wspaniała 
droga osiedlowa – ulica ciągnąca się 
od numeru 6 do 12, gdzie co poniektó-
rzy kierowcy traktują tę drogę jak auto-
stradę. Czy nie można byłoby zainter-
weniować do Zarządu Dróg i Mostów 
odnośnie położenia progów zwalnia-
jących? Osiedle zamieszkiwane jest 
przez dużą grupę małych dzieci w wie-

ku szkolnym i przedszkolnym.
Wiem, że w którymś numerze gazet-

ki była o to prośba – nawet chyba nie-
jednokrotnie i była odpowiedź nega-
tywna z państwa strony. Uzasadnia-

li Państwo, iż nie ma takiej potrzeby 
ze względu na panujące ogranicze-
nia – znaki. Jednak kierowcy pomi-
mo znaków nie zachowują odpowied-
niej prędkości, co może przyczynić się 
do tragedii. Kolejna kwestia – obieca-
ny plac zabaw przesuwany jest z roku 
na rok... nie będę się już rozpisywać 
na ten temat bo moje stanowisko w tej 
sprawie już Państwo znacie...

Ogólnie rzecz biorąc, uważam, iż 
jest to najbardziej zaniedbany kawa-
łek osiedla.

Proszę uprzejmie wziąć pod uwagę 
moje spostrzeżenia i w miarę możli-
wości rozwiązanie tych problemów.

PS Chciałabym podziękować Admi-
nistracji za zamontowanie ławki przy 
bloku na ulicy Wyzwolenia 6, a także 
za nowe koniki – sprężynki na placu 
zabaw. Bardzo dziękuję. Nie podzię-
kowałam Państwu także w sprawie 
wybebeszonych kabli – co czynię tu 
i teraz – jeszcze raz dziękuję za inter-
wencję do telekomunikacji. Kable zo-
stały uprzątnięte.

Z poważaniem Magdalena  
Staszczyk, ul. Wyzwolenia

ZARZĄD SSM: Ulica Wyzwolenia 
jest drogą miejską i za jej stan nie 
odpowiada administracja osiedla 
„Michałkowice”. Stwierdzenie, że 
uznaliśmy, iż nie ma potrzeby mon-
towania progów, bo są znaki ogra-
niczające prędkość jest nieprawdzi-
we, gdyż to nie władze Spółdzielni 
o tym decydują, lecz osoby odpo-
wiedzialne za stan dróg w mieście. 
Problem był wielokrotnie już poru-
szany i wysyłano pisma do UM. Na 
łamach „MS” publikowano też od-
powiedź odpowiedniego Wydziału 
UM i negatywne stanowisko co do 
założenia progów.

Przy okazji mamy dla mieszkań-
ców budynków przy ul. Przyjaźni 
pozytywną wiadomość, gdyż dzię-
ki przychylności Prezydenta Mia-
sta Jacka Guzego i zastępcy Dariu-
sza Bochenka, niebawem rozpocz-
niemy z wydatną pomocą UM po-

rządkowanie terenów od wschod-
niej strony budynków. Wykona-
ne tam zostaną zatoki parkingowe 
z prawdziwego zdarzenia, a jesienią 
zostaną nasadzone drzewa. Kosze-
nie trawy w tym roku było proble-
mem dla wszystkich. Deszcz unie-
możliwił prowadzenie tych prac pie-
lęgnacyjnych.

Dziękujemy również za miłe słowa 
skierowane do administracji.

Współczynniki
Na ostatnim spotkaniu członków spół-

dzielni okazało się, że problem ogrze-
wania jest bardziej złożony i dużo osób 
wykazuje zainteresowanie nim. Dotyczy 
to nie tylko okresu ogrzewania, ale tak-
że wysokich kosztów, niedogrzanych 
mieszkań (szczególnie rogowych i par-
terowych), sposobów rozliczania itp. 
Jak wynika z Waszej ostatniej odpowie-
dzi na zbyt szybkie zakończenie sezo-
nu grzewczego (jeszcze w maju, przed 
ustawowym terminem), zdania lokato-
rów są podzielone. Na razie wygrywa 
opcja zimnych mieszkań. Trudno dys-
kutować na łamach gazety na ten te-
mat, dlatego proponuję utworzyć fo-
rum dyskusyjne na stronie interneto-
wej SSM. Można by wtedy przeprowa-
dzić internetowe referendum na temat 
sezonu grzewczego i spróbować roz-
wiązać pozostałe problemy. Myślę, że 
nie będzie dużym problemem dogada-
nie się redakcji „Mojej Spółdzielni” z we-
bmasterem strony www.ssm.siemiano-
wice.com, a bezpośredni adres do fo-
rum będzie podany na łamach „Mojej 
Spółdzielni”.

Pozdrawiam; Krystian Kurek
ZARZĄD SSM: W systemie współ-

czynników korygujących stosowa-
nych przy indywidualnych rozlicze-
niach kosztów centralnego ogrzewa-
nia kwestia mieszkań narożnych, par-
terowych oraz położonych na ostat-
nich piętrach jest uwzględniona i są 
one rozliczane z zastosowaniem ko-
rzystniejszych współczynników, któ-
rych zadaniem jest zniwelowanie 
zwiększonego zapotrzebowania na 
ciepło, a tym samym zmniejszenia 
kosztów. Z prowadzonej przez nas 
analizy faktycznych obciążeń nie mo-
żemy potwierdzić, że mieszkania tak 
usytuowane ponoszą większe koszty. 
Ze względu na złożoność techniczną 
zagadnienia nie wydaje się celowym 
zakładanie jakiegokolwiek forum 
dyskusyjnego, które w konsekwen-

ciąg dalszy ze str. 24
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cji mogłoby doprowadzić do podzia-
łów między lokatorami zajmującymi 
mieszkania zewnętrzne i środkowe.

Panie z pieskami 
łamią zakazy

Niestety, od jakiegoś czasu przecho-
dząc obok placu zabaw na alei Mło-
dych obserwuję, że właściciele psów 
nie respektują zakazu wprowadza-
nia zwierząt na teren placu pomimo 
informacji na tablicy znajdującej się 
przy wejściu. I co najbardziej oburza-
jące to to, że łamanie zakazu dotyczy 
pań, które przychodzą wraz ze swoim 
dzieckiem lub wnukami. Miałam oka-
zję zaobserwować panią, która trzy-
mała psa na rękach, a ostatnio panią, 
która chciała przeprowadzić czworo-
noga, jak twierdziła, na drugą stro-
nę placu zabaw – nie rozumiem tyl-
ko, dlaczego nie mogła skorzystać 
z chodnika, który go okala. Efektem 
takich prób stopniowo będzie jedno: 
pozwalanie sobie na łamanie przepisu 
metodą drobnych kroków, co finalnie 
doprowadzi do tego, że w następnym 
„rzucie” pies posiedzi pod ławeczką 

(przecież on tylko spokojnie siedzi – 
analogicznie do nadużywanych zwro-
tów, że mój pies nie gryzie (zawsze, 
wszędzie i nikogo). Tylko pytam, czy 
budując takie zamykane, nowocze-

sne i piękne place, taki właśnie efekt 
chcemy osiągnąć? Przecież w założe-
niu istnienia tych miejsc do zabawy – 
bramka miała nasze dzieci m.in. chro-
nić od wszechobecnego brudu, jaki 
fundują nam właściciele czworonogów 
na trawnikach.

Z kolei boisko na al. Młodych to też nie 
jest wychodek dla psów – tam są bram-
ki, tam grają w piłkę dzieci i młodzież – 
oszczędźcie im niespodzianek – to wstyd 
– czy chcielibyście, aby na waszym dy-
wanie leżało to COŚ? Trochę więcej 
uwagi i szacunku dla bliźniego, tym bar-
dziej, że chodzi przecież o dzieci!

Z pozytywnych rzeczy: wszyst-
kim, którzy nie boją się posprzątać 
po swoim psie – bo żyją wśród nas 

i tacy (chwała im za to!) – dziękuję 
w imieniu swoim i moich dzieci.

Z wyrazami szacunku
Katarzyna Florjańska

ZARZĄD SSM: W pełni podziela-
my Pani uwagi o obowiązkach wła-
ścicieli czworonogów. Pani e-mail 
jest kolejnym przykładem, iż posia-
dający pieski bagatelizują fakt, że 
to oni są odpowiedzialni za swoich 
pupili. My także z zadowoleniem za-
uważamy, że systematycznie zwięk-
sza się ilość osób sprzątających 
po swych podopiecznych. Kolejny 
więc raz apelujemy o przestrzega-
nie przepisów i zasad współżycia.

Malowanie, pojemniki, 
klamka

Jakiś czas temu ekipa remontowa za-
kończyła prace przy malowaniu elewa-
cji budynku na Zubrzyckiego. Wstawio-
no nowe okno pomiędzy 9-10 piętrem 
na wysokości maszynowni windy. Inter-
weniowałam w Administracji w sprawie 
należytego zadbania o estetykę pra-
cy przez firmę wykonawczą – która co 

ciąg dalszy na str.28
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Nie bądź obojętny - za likwidowanie dewastacji  
TY też płacisz!!!

prawda poprawiła umocowanie okna 
poprzez wycięcie nadmiaru pianki i ob-
murowanie tego fragmentu. Niemniej 
jednak, poprawki nie zostały zakończo-
ne, jak należałoby się spodziewać: nie 
dokończono m.in. zamalowania farbą 
pobrudzonych ścian oraz cementowej 
„obmurówki” wokół okna – na tle pięk-
nie wyremontowanej klatki nie są ozdo-
bą, a wręcz przeciwnie.

Po drugie: czy wymienione drzwi 
windy na 9 piętrze będą pomalowane 
na kolor ścian na klatce, tak jak poma-
lowane były poprzednie? To ważne, 
aby nie psuć istniejącej estetyki zadba-
nej klatki schodowej.

Po trzecie: Czy istniałaby możliwość 
zamówienia z UM (bo taka informacja 
znajduje się na pojemnikach na odpa-
dy) dodatkowych pojemników na se-
gregowane odpady przy ul. Zubrzyc-
kiego? Może zachęciłoby to większą 
ilość osób do segregacji – bardziej mo-
że z wygody nie każdy chce wynosić 
śmieci do dalej ustawionych koszy – 
segregacja odpadów powinna być jed-
nak obowiązkiem każdego świadome-
go ekologicznie człowieka.

Jaki jest koszt wywozu odpadów se-
gregowanych? Czy członkowie SSM 
dodatkowo opłacają te pojemniki, czy 
jest to usługa świadczona bezpłatnie 
przez odbierającego? Pytam, bo wiem, 
że segregacja odpadów dla właścicie-
li prywatnych posesji jest świadczona 
bezpłatnie – pod warunkiem, że wy-
rzucane odpady przeznaczone do re-
cyklingu są czyste.

Chciałabym jeszcze zasygnalizować, 
że po wstawieniu nowego okna znik-
nęła klamka – w związku z powyższym 
z ramy zieją 2 puste otwory – klam-
ka, jak rozumiem, stanowi integralną 
część ramy okiennej – nieważne, czy 
ktoś będzie się wspinał i otwierał, czy 
też nie, ale nie powinno się dekomple-
tować całości.

Z wyrazami szacunku
Katarzyna Florjańska

ZARZĄD SSM: Roboty przy elewa-
cji Pani budynku nie zostały jeszcze 
zakończone i odebrane. Zapewnia-
my, że administracja zwróci szcze-
gólna uwagę na wskazane przez Pa-
nią miejsca. Dziękujemy za przeka-
zaną informację. Kwestia dodatko-
wych pojemników na odpady segre-

gowane zostanie rozpatrzona przez 
ADM. Zwiększenie ich ilości będzie 
rozważone z uwzględnieniem moż-
liwości ich usytuowania przy za-
pewnieniu dojazdu specjalistycz-
nych samochodów odbierających 
te odpady. Klamki z okien znajdują 
się w administracji i są do dyspozy-
cji zamieszkałych. Ich demontaż zo-

stał podyktowany względami bez-
pieczeństwa.

Potrzebny chodnik
Poruszam temat, który już nieraz był 

poruszany na łamach gazetki. Otóż, 
chodzi o wykonanie chodnika pod blo-
kiem przy ul. Jagiełły 33. Wychodząc 
z klatki, wychodzi się bezpośrednio na 
ulicę, często dzieci nie tyle wychodzą, 
co wybiegają wprost pod nadjeżdżają-
ce auta.

Czy żeby taki chodnik wykonać, mu-
si najpierw dojść do jakieś tragedii, wy-
padku, tak jak to było z wymalowaniem 
przejść dla pieszych w miejscu dojścia 
do zajezdni autobusowej – jak doszło 
do śmiertelnego wypadku, tak na dro-
dze pojawiło się kilka przejść w nie-
wielkich odstępach. Czy tu też musimy 
czekać na podobną sytuację żeby ktoś 
w końcu podjął taką decyzję.

Lokatorka
(Dane do wiadomości redakcji)

ZARZĄD SSM: Istniejący przed bu-
dynkiem trakt to ciąg pieszo-jezdny, 
bo tak przed laty zaprojektowano ko-
munikację pieszą i samochodową. 
W celu rozwiązania problemu prosi-
my Panią o kontakt z Radą Osiedla 
lub administracją, by wspólnie prze-
prowadzić wizję lokalną i zastanowić 
się nad możliwością rozdzielenia ru-
chu pojazdów i pieszych.

Bałagan po firmie i okna
Witam serdecznie. Na początku chcia-

łam bardzo podziękować SSM za upięk-
szanie i remont naszego bloku przy 
ul. Plater 21. Jednak mam niesmak do-
tyczący firmy, która robiła odświeżenie 
środka klatki schodowej. Zostawiła po 
sobie straszny bałagan z własnej winy. 
Przy malowaniu nie stosowała podsta-

wowych zabezpieczeń (folia budowla-
na) okien, jak i drzwi wejściowych loka-
torów. Skutkiem tego są pomazane i po-
chlapane nowe okna na klatce schodo-
wej. Proszę też o wyjaśnienie mi: dla-
czego w oknach nie ma zabezpieczeń 
przed wypadnięciem. Okna są umiejsco-
wione przy samej podłodze i tylko cze-
kać na nieszczęśliwy wypadek. Chyba 
są jakieś wytyczne, jeśli chodzi o zacho-
wanie minimum BHP w obszarze ruchu 
pieszych na klatkach schodowych.

Pozdrawiam – Aleksandra
(Dane do wiadomości redakcji)

ZARZĄD SSM: Dziękujemy za 
życzliwe słowa. Nadesłane zdjęcia 
wykonano w trakcie wykonywania 
prac i zapewniamy, że ADM wyegze-
kwuje obowiązek umycia szyb i upo-
rządkowania klatki.

O terminie odbioru robót lokatorzy 
zostaną poinformowani stosownym 
ogłoszeniem i w trakcie pracy Ko-
misji będą Państwo mogli zgłaszać 
swoje uwagi.

Dziękujemy także za zwrócenie 
uwagi o braku zabezpieczeń okien. 
Administracja wykona je w możliwie 
najszybszym terminie.

Więcej patroli
Maria Adamiecka-Płachetka, 

ul. Walerego Wróblewskiego składa 
podziękowanie w imieniu sąsiadów 
i swoim p. kierownik Halinie Napora 
za aktywną i szybką pomoc w zgłosze-
niu zalanych ogródków działkowych za 
Domem Kultury.

Prosi również o zgłoszenie do Stra-
ży Miejskiej o patrole za jej blokiem, 
a ogródkami, ponieważ zbierają się 
tam pijacy i menele. Oprócz hałasu 
śmiecą i brudzą, robiąc z trawnika 
śmietnisko.

ZARZĄD SSM: Z zadowoleniem 
przyjmujemy Pani pozytywną opinię 
o działaniu administracji. Zwróci-
my się do służb odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo o intensyfikowa-
nie kontroli we wskazanym miejscu, 
a jednocześnie sądzimy, że spra-
wą winien zająć się również Zarząd 
ogródków działkowych.

Pani Ewa Konderla  
i Pan Józef Matysik.

Informujemy, że odpowiedzi na poruszo-
ne sprawy zamieścimy w „MS” 8/2010. 

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

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

ciąg dalszy ze str. 27
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Warzywa 
i owoce  
na start

Lato – spójrzmy za okno – na razie 
nas nie rozpieszcza i serwuje nam 
bardzo zmienną pogodę: od upałów 
rodem z Sahary, po jesienne szaru-
gi. Te kaprysy aury, na szczęście, 
nie odbijają się na dostępności do 
tanich warzyw i owoców, więc wy-

korzystajmy ich obfitość i zdecydo-
wanie wprowadźmy je do domowe-
go menu i poeksperymentujmy przy 
tej okazji. 

Zapiekanka z porów
Białe części porów - 1kg - ugotować 

do miękkości w osolonej wodzie z do-
datkiem 1/2 szklanki mleka. Po odce-
dzeniu przełożyć do ogniotrwałego na-
czynia, posypując solą i pieprzem do 
smaku. Na wierzchu ułożyć plastry ma-
sła (ok. 15 dag). Całość posypać gru-
bą warstwą startego żółtego sera. Za-
piekać w piekarniku, aż ser się roztopi. 
Podawać z pieczywem.

Kalafior inaczej
Ugotować duży kalafior z dodatkiem 

soli i odrobiny cukru (można też ugoto-
wać na parze). Odcedzić i podzielić na 
różyczki. Żaroodporne naczynie wyło-
żyć plastrami boczku, a na nich ułożyć 
kalafior. 2 jajka ubić, dodać sól i posie-
kany lubczyk, a następnie wlać do nich 
1 łyżkę mąki roztrzepaną w 2 łyżkach 
mleka. Ubić jeszcze raz i zalać kala-
fior. Wstawić do gorącego piekarnika 
i zapiec. Podawać z dodatkiem ryżu.

Pomidory zapiekane z papryką
3 duże cebule pokroić i podsmażyć 

na 4 łyżkach oleju. Dodać pokrojo-
ną w paski paprykę (0,5 kg) i dusić aż 
zmięknie. Wtedy dołożyć poćwiartowa-
ne pomidory (0,5 kg), pozostawiając na 
ogniu jeszcze przez 10 min. Doprawić 
solą, pieprzem papryką słodką i ostrą, 
bazylią i tymiankiem. Na wierzch po-
trawy wbić delikatnie 4 jajka i pocze-
kać, aż się zetną. Podawać z pszen-
nym pieczywem.

A na deser
Maliny, porzeczki lub inne owoce ła-

two się miksujące (proporcje wg uzna-
nia i zamierzenia, co do osiągnięcia 
odpowiedniej konsystencji) zmiksować 
z 1/2 l schłodzonego pasteryzowanego 
mleka z dodatkiem 1 - 2 łyżek cukru. 
Podawać z kostkami lodu.

Ludzie urodze-
ni pod znakiem Ba-
rana na ogół dobrze 
radzą sobie w ży-

ciu. Potrafią przewidywać trudne sytu-
acje i w porę im przeciwdziałać. Czę-
sto otoczenie jest zdziwione, że Baran 
potrafił wyplątać się z konfliktów i... jak 
to się mówi wyjść na prostą.

Byk dobrze radzi 
sobie w życiu. Kło-
potami niezbyt się 
przejmuje, a gdy sy-

tuacja jest poważna szuka możliwie 
najbardziej racjonalnego rozwiązania. 
Ma też tę dobrą cechę, że nie przej-
muje się drobiazgami, nie robi, jak to 
się mówi z „igły widły”.

Zmienny, zazwy-
czaj nerwicowy Bliź-
niak niezbyt do-
brze potrafi wybrnąć 

z kłopotów. Jeśli ktoś życzliwy mu nie 
pomoże, jego sytuacja jest nie do po-
zazdroszczenia. Kłopot w tym, że lu-
dzie spod tego znaku nie zdają sobie 
z tego sprawy.

Gdy Pan, a już 
zwłaszcza Pani Rak 
znajdzie się w tara-
patach najpierw de-

nerwuje się i nawet sobie trochę po-
płacze, a potem udaje się do przyja-
ciół z prośbą o pomoc. Trzeba przy-
znać, że dobrze trafia i znajduje zro-
zumie u życzliwych jej ludzi. 

Jeśli Lew znajdzie 
się w kłopotach, naj-
pierw jest zdziwiony, 
że w ogóle coś takie-

go mogło się przydarzyć, potem anali-
zuje sytuację i stara się znaleźć przy-
czynę tego, co do problemu dopro-
wadziło. Wyciąga prawidłowe wnioski 
i rozwiązuje problem.

Ludzie urodzeni 
pod znakiem Panny 
są rozważni, sumien-
ni, spokojni i dlatego 

rzadko wpadają w tarapaty. Jeśli już 
im się to zdarzy starają się zlikwido-
wać problem w zarodku, żeby z drob-
nej sprawy nie zrobił się poważny kło-
pot. 

Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Wa-
gi podchodzisz do 
życia trochę lekko-

myślnie. Uważasz, że każdy ma ja-
kieś problemy i jeśli już się pojawią, to 
znajdzie się jakieś rozwiązanie. Nig-
dy nie zaostrzasz sytuacji, dążysz do 

Pan Skorpion ma 
wiele problemów 
i kłopotów, ale w du-
żej mierze sam je wy-

wołuje. Gdyby zdobył się na więcej to-
lerancji w stosunku do innych ludzi 
miałby mniej problemów. Rzadko jed-
naj tę prawdę sobie uświadamia.

Pogodny, wesoły, 
przychylny ludziom 
Strzelec nie napoty-
ka w życiu na wie-

le kłopotliwych sytuacji. Drobne kłopo-
ty uważa za naturalne, większe stara 
się rozwiązać zgodnie z tym, co dyktu-
je mu rozsądek.

Największym kło-
potem Koziorożca 
jest, gdy nie może 
osiągnąć zamierzo-

nego celu. Wtedy to bardzo się mar-
twi, ale stara się znaleźć najlepsze 
rozwiązanie. I trzeba przyznać, że mu 
się to udaje i znowu idzie prostą dro-
gą do celu.

Życie Ryby jest 
dość skomplikowane. 
Przez długi czas mo-
że wszystko układać 

się pomyślnie, a potem następuje, nie-
stety, pasmo klęsk. Radzi sobie jed-
nak w życiu dość dobrze i częściej wy-
grywa, niż przegrywa.

Największym zmar-
twieniem Wodnika 
jest, gdy nie może 
swobodnie realizo-

wać się w pracy zawodowej, gdy coś 
stanie na drodze jego kariery. Wtedy 
potrafi konsekwentnie dążyć do usu-
nięcia tej przeszkody. 

Jeśli jesteś 
w trudnej sytuacji...

MOJA SPÓŁDZIELNIA 7/2010
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Niezliczona ilość; 

8. Zabytkowy teren parkowy w Mi-
chałkowicach; 9. Wśród lantanowców; 
10. Kinoteatr w Siemianowicach Ślą-
skich; 11. Wielki, stary las; 12. Dzida, 
pika; 13. Etat do wzięcia; 14. Oma-
sta; 16. Mniejsza od wioski; 19. Pod 
zamczyskiem; 20. Profesorski strój; 
21. Panieńskie ziele; 22. Napój dla 
zaspanych; 23. Składnik marmurów; 
28. Wciela poborowych; 31. Roślinny 
motyw dekoracyjny; 32. Era archaicz-
na; 33. Porcja słuszności; 34. Peszy 
na scenie; 35. Zdobią strój krakowski; 
36. Na twarzy Pippi; 37. Pokrywa na 
zawiasach.

PIONOWO: 1. Najdłuższy równo-
leżnik; 2. Zbiorcza na dachu; 3. Inter-
wał muzyczny; 4. Uchwyt walizki; 5. Po 
prostu Siemianowice Śląskie; 6. Staw 
w Siemianowicach Śląskich z bogatą 
herpetofauną, chroniony obiekt przy-
rodniczy; 7. Doborowa w filmie; 14. Po 
Śląsku: parówka; 15. Koncert solisty; 
17. Wtyczka w gwarze śląskiej; 18. Sil-
niejsze niż dreszcze; 24. Aniołek z łu-
kiem; 25. Chór męski z Siemianowic 
Śląskich, który w ubiegłym roku świę-
tował swoje 90-lecie; 26. Potrafi dowo-
dzić; 27. Piotr, sekretarz miasta Siemia-
nowice Śląskie; 28. Udaje towar w wi-
trynie sklepu; 29. Po Śląsku: facho-
wiec; 30. Dzięgława, krzew ozdobny.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 15 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do dnia 21. VII. 2010 r. - na adres 

SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 z do-
piskiem Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – krzyżówka nr 7/2010. Nagrody 
za rozwiązaną krzyżówkę nr 6/2010 
z hasłem – Lato za pasem, otrzymu-
ją: Michał BIMCZOK, zam. ul. Grun-
waldzka 3C; Joanna MONSIOR, zam. 
ul. Karola Świerczewskiego 46A; Ha-
lina BARON, zam. ul. Walerego Wró-

blewskiego 39A. Zwycięzcom gratulu-
jemy 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.

MIESIĘCZNIK  SIEMIANOWICKIEJ  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ
Adres redakcji: 41-106 Siemianowice Śl., ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32-6091-400, 32-6091-405, e-mail redakcji: ssm@poczta.fm 
Redaguje zespół. Redaktor naczelny: Piotr Sowisło. Redaktor graficzny: Urszula Madeja tel. 501 936 563. Druk: „Omegapress”,  
Sosnowiec. Nakład: 12500 egzemplarzy. Materiały i listy prosimy nadsyłać na adres redakcji. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 

Redakcja nie zawsze zgadza się z opiniami, poglądami czytelników, zamieszczonymi na łamach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega prawo 
do dokonywania  skrótów w listach i nadsyłanych tekstach. Ogłoszenia drobne przyjmowane są we wszystkich administracjach SSM do 20. każdego miesiąca. 
Wydawca - „PiR” s.c. Prezes - Piotr Sowisło, tel. 605 256 775.  Numer zamknięto 9 lipca 2010 r. 

  
Dwie blondynki oglądają mecz Bra-

zyli z Czechami, pierwsza poszła zro-
bić popcorn...druga krzyczy:

- Goooool!
- Kto strzelił?
- Ronaldinho
za chwilę
- Goooool!
- Kto strzelił?
- Jakiś Replay.

  
Było sobie małżeństwo. On praco-

wał, ona prowadziła dom. Jako że tro-
chę już po ślubie, tak więc miłość za-
stąpiło przyzwyczajenie. Któregoś dnia 
żona zagadała do męża siedzącego 
przed telewizorem po pracy:

- Stefan, ty mnie już chyba nie ko-
chasz!

- Kocham, jasne że kocham...
- Akurat!
Następnego dnia to samo, i następ-

nego znów.
Aż któregoś dnia nie wytrzymała 

i wybuchła:

- Stefan, ty mnie już nie kochasz!
- Dlaczego tak sądzisz, żabciu?
- Ten Stachu spod piątki to musi ko-

chać tę swoją Gienkę, wiesz, on wczo-
raj ją zabrał do najdroższej restauracji 
w mieście!

- Ja cię kocham bardziej, żabciu...
- To udowodnij to wreszcie!
- Dobrze, to w takim razie zabiorę 

cię, kochanie, w jeszcze droższe miej-
sce, dobrze?

- Oj, Stefciu jesteś kochany, już idę 
się zrobić na bóstwo...

- Żabciu, nie trzeba, jedziemy tylko 
zatankować... 
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Pięknieją nam osie-
dla, w czym wielka 

zasługa ogromnej rzeszy 
mieszkańców pielęgnują-
cych przydomowe ogród-
ki, czy dbających o kwiat-
ki na swych balkonach.

To cieszy, wszak te kolo-
rowe dodatki nadają smacz-
ku naszym domom.

My, prezentując kolej-
ne zdjęcia zaangażowa-

nia lubiących dłubać w zie-
mi, przypominamy, że cze-
kamy na Państwa zgłosze-
nia i propozycje pokazania 
w „MS” najładniejszych bal-
konów i ogródków przydo-
mowych. Przysyłajcie też 
wskazówki o pielęgnowaniu 
roślin ozdobnych, które wa-
szym zdaniem warto przed-
stawić wszystkim Czytelni-
kom. ul. Ryszarda Gansińca 19 

ul. Niepodległości 61 

ul.Walerego Wróblewskiego 59

Zielony Konkurs

Zgadnij gdzie to jest?

dzieży uzupełnili uczniowie z SP 7 oraz 
zespoły amatorskie ćwiczące w Sie-
mianowickim Centrum Kultury i Domu 
Kultury „Chemik”. Bardzo podobał się 
pokaz tańców towarzyskich. Gorącymi 
oklaskami nagrodzono też występ pod-
opiecznych z „Imperium Słońca”.

Później estradą zawładnęli bardziej 
już profesjonalni wykonawcy i wielbi-
ciele gwary pobawić się mogli podczas 
koncertu zespołu „Szlagiermaszyna”, 
poskakać w rytm hitów zespołu „Bo-
ney M.” – legendy lat osiemdzie-
siątych XX wieku – prezentowanych 
przez grupę „Magic of Boney M.”

„Powitanie Lata” zakończył występ 
żywiołowej grupy „Salsa”.

Jak na festyn przystało napić się 
można było piwa i posilić specjała-
mi z rusztu czy rożna. Do dyspozy-
cji chętnych był też plac do gry w bo-
ule, a dzieci poskakać mogły na batu-

cie. Zabawa jeszcze się nie skończyła 
a wiele osób już zastanawiało się: kie-
dy odbędzie się następna!!!

My dodajmy, iż Powitaniu Lata towa-
rzyszyły rozgrywki piłki nożnej i siat-

kowej przeprowadzone na boisku ze 
sztuczną nawierzchnią na os. „Węzło-
wiec. O tym piszemy jednak w innym 
miejscu.

Piotr Sowisło, Foto: Urszula Madeja

L a t o  p o w i t a n eciąg dalszy ze str. 32
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Kilka tysięcy osób przewinęło się 12 czerwca przez Rynek Bytkowski i powitało tam z niewielkim czasowym 
 wyprzedzeniem tegoroczne lato. Witano je szczególnie w tym roku, bo wszyscy odczuli wyjątkowo deszczo-

wy i chłodny maj i z utęsknieniem czekali na słońce, które skąpiło nam swego ciepła. Słoneczko w tym dniu jakby 
chciało nadrobić zaległości, bo grzało ostro. Pod wieczór znacznie się zachmurzyło i trochę pokropiło.

Organizatorzy Stowarzyszenie Przy-
jaciół Bytkowa, Stowarzyszenie „Nasz 
Dom” mogą być zadowoleni, bo fre-
kwencja dopisała mimo meczy elimina-
cyjnych Mistrzostw Świata w piłce noż-
nej i odbywających się w tym samym 
czasie innych imprez w ościennych 
miastach. Tradycją spotkań na Ryn-
ku Bytkowskim jest prezentacja talen-
tów, umiejętności artystycznych dzieci 
z bytkowskich przedszkoli, szkół i pla-
cówek kulturalnych oraz wychowaw-
czych. Nie inaczej było w tym roku. 
Na estradzie i przed nią prezentowa-
li się, szczególnie mocno nagradzani 
oklaskami, przedszkolacy z Przedszko-

la nr 7. Dzieciaczki w programie „Chat-
ka Puchatka” zaprezentowały piosenki 
i tańce. Widzowie obejrzeć mogli m.in. 
układ taneczny do muzyki Antonio Vi-
valdiego „Cztery pory roku”, taniec ze 
wstążkami – do taktów pieśni „Życze-
nie” Fryderyka Chopina. Z kolei gim-
nazjaliści z Gimnazjum nr 3 przedsta-
wili skecze: „O spaniu”, „Romeo i Julia”, 
układy choreograficzne, a Magda Min-
nicka zaśpiewała piosenki Patrycji Mar-
kowskiej „Deszcz”, Eweliny Flinty „Go-
niąc za cieniem” i Anny Wyszkoni „Z ci-
szą pośród czterech ścian”. Dorobek 
artystyczny bytkowskiej dziatwy i mło-

ciąg dalszy na str. 31
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