
7
214/2011

Ścieki drożeją

Cz
yt

aj
 

w
 n

um
er

ze
:

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

Festyn jak szychta ...do „RENOMY” przyjdź
Droższe owoce = większe wydatki

Jest! Jest nowe boisko
Jak obiecano, tak i zrobiono. 1 czerwca br., w Dzień Dziecka, dokonano oficjalnego otwarcia boiska wielofunk-

cyjnego oraz nowego placu zabaw przy ulicy Przyjaźni w Michałkowicach. Niewiele brakowało, a pogoda, któ-
ra nie krzyżowała planów ekipie pracującej przy budowie, pokrzyżowałaby je podczas inauguracji. Kilka minut po 
otwarciu mieliśmy – dosłownie – oberwanie chmury.

Przecięcia wstęgi dokonali m.in. 
Zbigniew Lekston i Wiesław Jaźwiec. 

Balony w górę i…

czytaj str.  2

WZ wybrało: Mamy 
nową Radę Nadzorczą

COOPERATIVE ENTERPRISES BUILD A BETTER WORLD

Spółdzielnie budują lepszy świat

czytaj str.  7
czytaj str.  6

Warszawa, Sala Kongresowa 18 czerwca 2011 r.
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Punktualnie o 13.00, licznie przyby-
łe na miejsce dzieci i młodzież, wy-
puściły w niebo niebieskie balony, co 

oznaczało, że czas rozpocząć już, tę 
bardziej oficjalną część Dnia Dziecka 

w Michałkowicach. Późnym popołu-
dniem bowiem, czekał jeszcze na naj-
młodszych coroczny, organizowany 
dla nich i tylko dla nich festyn.

W uroczystości przecięcia wstęgi, 
najpierw placu zabaw, a chwilę póź-
niej boiska, uczestniczyli między in-
nymi: Andrzej Gościniak, wiceprze-
wodniczący Sejmiku Śląskiego, Da-
riusz Bochenek – wiceprezydent 
Siemianowic Śl., Wiesław Jaźwiec 
– przewodniczący Rady Nadzorczej 

SSM, przedstawiciele Zarządu Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej z prezesem, Zbigniewem Lek-
stonem na czele, członkowie Rad 

Osiedli i pracownikami administracji, 
a także Ryszard Seręga – przewod-
niczący MTKKF. Oczywiście najlicz-
niej w dzień swojego święta przyby-
ły dzieci przede wszystkim z Przed-
szkola nr 4 oraz Szkoły Podstawowej 
nr 13, które już wręcz nie mogły do-
czekać się chwili, by pohasać na no-
wym miejscu rozrywki.

- Dziękuję wszystkim, którzy przyczy-
nili się do tego sukcesu. Cieszę się, 

Jest! Jest…

Na kilka dni przed Między-
narodowym Dniem Spół-
dzielczości – przypada za-
wsze w pierwszą sobotę lip-
ca – w Filharmonii Narodo-
wej w Warszawie odbyło się 
spotkanie przedstawicieli 
wszystkich branż spółdziel-
czych z całego kraju.

Podczas uroczystości ogło-
szono rozstrzygnięcie konkursów 
„Oskar Spółdzielczości Polskiej”, 
„Menedżer-Spółdzielca” oraz „Pry-
mus 2011” organizowanych, co ro-
ku pod auspicjami Krajowej Rady 
Spółdzielczej przez magazyn „Tę-
cza Polska”

Wśród 24 osób uhonorowa-
nych tytułem Menedżer-Spółdziel-
ca 2011 jest Zbigniew Lekston, 
prezes Zarządu Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Nagro-
da ta jest jedną z najważniejszych 
w polskim środowisku spółdziel-
czym, a przyznawana jest najlep-
szym spółdzielcom, wnoszącym 
wymierny wkład w rozwój spół-
dzielczości w regionie i w kraju 
oraz kształtującym jej pozytywny 

obraz na rynku polskim i zagra-
nicznym.

Oprócz honorowego tytułu lau-
reaci otrzymują pamiątkowe sta-
tuetki. W dokumencie przyznają-
cym nadanie tytułu oraz statuetki – 
patrz zdjęcie – czytamy: 

Kapituła Nagrody Magazynu  
„Tęcza Polska” przyznaje

honorowy tytuł
MENEDŻER-SPÓŁDZIELCA 2011

Panu Zbigniewowi Lekstonowi
Prezesowi Zarządu Siemianowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej
za systematyczne modernizowanie 
zasobów Spółdzielni, dbałość o jej 

ciągły rozwój i podnoszenie jakości 
życia w spółdzielczych budynkach 
oraz zaangażowanie w działalność 

społeczną.

MENEDŻER-SPÓŁDZIELCA 2011

ciąg dalszy na str. 15

ciąg dalszy ze str. 2

Pierwszy gol i pierwsze akcje na nowym boisku.

pes
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

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

- członkowie Zarządu przyjmują P.T. Mieszkańców na  dyżurze.

Zamierzających przekazać swoje wnioski, uwagi lub złożyć skargę
oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.
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Pierwsze posiedzenie, pierwsze decyzje
Pierwsze w kadencji 2011-2014 po-

siedzenie Rady Nadzorczej Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej odbyło się 4 lipca, tj. w pięć 
dni po Walnym Zgromadzeniu. 
Otwierając je Wiesław Jaźwiec - szef 
poprzedniej Rady, pogratulował zebra-
nym wyboru na WZ 2011 i po-
witał Stanisława Kowarczy-
ka – jednego z trzech dele-
gatów województwa Śląskie-
go w Krajowej Radzie Spół-
dzielczej, wieloletniego preze-
sa SSM.

Nowa Rada Nadzorcza liczy 
16 członków, wśród których 
siedem to nowe osoby. W kil-
ku przypadkach nie są to po-
stacie zupełnie nieznane. Skład władz 
RN prezentujemy w tekście, a wyniki 
wyborów publikujemy na str. 7.

Wiesław Jaźwiec zaproponował, 
by obecni w kilku zdaniach 
się przedstawili. Po prezen-
tacji, RN przystąpiła do kon-
stytuowania swoich władz, 
tj. wyboru Prezydium i skła-
du trzech stałych Komisji RN 
SSM. Rada przebrnęła przez 
ten punkt bardzo sprawnie. 
Przewodniczącym RN został 
wybrany ponownie Wiesław 
Jaźwiec, który podziękował 
za obdarzenie go zaufaniem 
i stwierdził, że dołoży wszel-
kich starań by pełnić tę funkcję 
rzetelnie i dla dobra mieszkań-
ców. Nowy szef mówiąc o za-
kończonych WZ podkreślił do-
bre przygotowanie wszystkich 
części i sprawny, a czasami 
bardzo ciekawy ich przebieg. 
Rozmowę z nowym Przewod-
niczącym RN SSM opublikuje-
my w kolejnym wydaniu „MS”

Jako, że życie nie znosi próż-
ni w dalszej części obrad Prze-
wodniczący RN przeszedł do kolejnych 
spraw organizacyjnych i dotyczących 
spółdzielczych spraw. I tak Rada ustali-

ła comiesięczne dyżury członków, które 
ze względu na wakacyjną przerwę roz-
poczną się od września i wysłuchała ob-
szernej informacji Stanisława Kowarczy-
ka o działalności Krajowej Rady Spół-
dzielczej w minionym czasie szczegól-
nie w kontekście trwających sejmowych 

prac nad kolejna nowelizacją ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 
w prawie spółdzielczym. Relacjonując te 
zagadnienia Stanisław Kowarczyk mó-

wił, iż niektóre osoby z PO postawiły 
sobie za cel likwidację spółdzielczości, 
co jest pozbawione jakichkolwiek pod-

staw i tym samym kompletnie niezrozu-
miałe. Jako przykład podał, że do KRS 
wpłynęło 700 skarg, z których jedna za-
kończyła się przekazaniem sprawy do 
prokuratury. Zaznaczył też, że wszel-
kie sejmowe prace prowadzone są z po-
minięciem przedstawicieli spółdzielczo-

ści a media nie wgłębiając się 
w zagadnienie prezentują głów-
nie wiadomości o charakterze 
sensacyjnym. Mówiąc o podej-
mowanych działaniach podkre-
ślił, że ważnym jest, by w „MS” 
publikować jak najwięcej mate-
riałów przybliżających kwestie 
funkcjonowania spółdzielczości 
w jej historycznym kontekście 
i zapowiedzianym na rok 2012 

Międzynarodowym Rokiem Spółdziel-
czości ustanowionym przez ONZ.

Do zagadnień tych nawiązał Broni-
sław Breguła i przedstawił Radzie swo-

je refleksje po czerwcowym 
spotkaniu spółdzielców w War-
szawie, spotkaniu w którym 
uczestniczyło ponad 3 tysiące 
osób z całej Polski, a o którym 
media jedynie napomknęły i to 
w kontekście grupki przeciwni-
ków, którzy zebrali się przed 
Salą Kongresową.

Podczas posiedzenia Wie-
sław Jaźwiec oznajmił z sa-
tysfakcją, że Zbigniew Lek-
ston – prezes Zarządu SSM, 
został uhonorowany tytułem 
„Menedżer-Spółdzielca 2011” 
i że nie jest to pierwsze wy-
różnienie, jakie SSM otrzy-
mała w ostatnim czasie. Zbi-
gniew Lekston podzięko-
wał za miłe słowa i stwier-
dził, że ten tytuł, chociaż 
przyznawany indywidual-
nie, podobnie jak wszyst-
kie inne wyróżnienia, które 
SSM otrzymała są wyrazem 

uznania zarówno dla Rady Nadzor-
czej, jak i oczywiście dla wszyst-
kich Członków SSM.  pes

Prezydium i Komisje Problemowe
Rady Nadzorczej

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Prezydium Rady:

- Wiesław Jaźwiec – przewodniczący RN,
- Jan Dudek – z-ca przewodniczącego RN,
- Joanna Baranowicz-Pluskwik – sekretarz.

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
i Inwestycji:

- Zbigniew Rogoż – przewodniczący,
- Mieczysław Hojda – z-ca przewodniczącego,
- Ryszard Osyra – sekretarz,
- Dariusz Bochenek, Bogdan Seweryn.

Komisja Rewizyjna:
- Wiesław Gola – przewodniczący,
- Andrzej Chyliński – z-ca przewodniczącego,
- Joanna Baranowicz-Pluskwik – sekretarz,
- Tadeusz Dudek, Ewa Ozner.

Komisja ds. Organizacyjno-Samorządowych
i Społeczno-Kulturalnych:

- Piotr Majnusz – przewodniczący,
- Jan Dudek– z-ca przewodniczącego,
- Danuta Kwiatkowska – sekretarz,

- Bronisław Breguła, Gerard Lattka.

Od 1 lipca br. metr sześcienny odprowadzonych 
ścieków kosztować nas będzie 5,11 zł, co 

w porównaniu z dotychcza-
sową stawką stanowi wzrost 
o 22,5%. Na dotychczasowym 
natomiast poziomie 5,36 zł 
pozostaje cena dostarczenia 1 m3 wody. Łącznie więc 
za 1 kubik wody i ścieków zapłacimy 10,47 zł, czyli 
o 0,94 zł więcej niż od 1 stycznia br.

Nowa cena wody i ścieków to efekt przyjęcia przez Radę 

Miasta Siemianowice Śląskie, zgodnie z wnioskiem AQUA-
-SPRINT sp. z o.o., nowej Taryfy dla zbiorowego zaopa-

trzenia w wodę i zbiorowego od-
prowadzenia ścieków – Uchwała 
RM nr 70/2011 z 26 maja 2011 r.

Dodajmy, że podwyżka ta jest 
faktycznie drugą w tym roku. Pierwszą było urzędowe 
wprowadzenie, od 1 stycznia br., nowych stawek VAT za 
dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków – wzrosły  
z 7 na 8 %. pes

10,47 zł/m3 płacimy od 1 lipca za wodę i ścieki

Drożeją ścieki
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Pod koniec maja
w prasie pojawiły się alarmistyczne tytuły (np. Ko-

niec spółdzielni mieszkaniowych, Spółdzielnie miesz-
kaniowe do likwidacji) zapowiadające nie tylko ko-
lejne zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkanio-
wych, ale i w ustawie Prawo spółdzielcze. Te prasowe 
doniesienia nie wróżą spółdzielniom nic dobrego. Przyję-
ty przez rządzących kurs zmierza wprost do wyeliminowa-
nia spółdzielczości z życia gospodarczego i społecznego 
kraju, co o tyle jest niezrozumiałe, że na całym świecie cie-
szy się ona bardzo dobrymi notowaniami. Politycy, co wy-
nika z przedstawionego projektu ustaw, za wszelką cenę, 
i bez względu na późniejsze efekty, zamierzają kolejny raz 
dokonać zmian godzących w założenia spółdzielcze funk-
cjonujące od ponad 150 lat i w spółdzielnie, a szczególnie 
spółdzielnie mieszkaniowe. W wielu mniejszych miejsco-
wościach spółdzielnie są swoistymi centrami życia gospo-
darczego, kulturalnego i społecznego. To wszystko może 
paść. Prace nad „reformowaniem” spółdzielczości są kre-
owane przez kilku tylko posłów PO i prowadzone są wielo-
torowo. Zmiany dotknąć mają całą spółdzielczość poprzez 
zapisy w ustawie o ograniczaniu barier administracyjnych, 
ustawie o spółdzielniach a niezależnie i dodatkowo szcze-
gólny nacisk położono na kolejne zmiany w ustawie o spół-
dzielniach mieszkaniowych. To spółdzielnie mieszkaniowe 
od roku 1998 znalazły się na celowniku. W konsekwencji 
tamtych zmian przepisy ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych obowiązujące od roku 2001 zawierały rozwiązania 
wadliwe, niezgodne z Konstytucją RP, co potwierdzał wie-
lokrotnie w swoim orzecznictwie Trybunał Konstytucyjny. 
Procedowane teraz projekty zawierają rozwiązania nieko-
rzystne nie dla prezesów, związków rewizyjnych czy Krajo-
wej Rady Spółdzielczej, lecz dla zwykłych członków spół-
dzielni, którym odebrano prawo decydowania o ich własno-
ści, a na dodatek w prostej linii zmierza się do zamiany nie-
których typów spółdzielni – to na początek – w spółki kapi-
tałowe. Spółdzielcza własność kole w oczy niektórych 
rządzących, a powodem jest chyba to, że jak wielokrot-
nie podkreślają reformatorzy: Spółdzielnie to ogromny 
majątek i ogromne pieniądze, których to państwo nie 
jest w stanie kontrolować. Jednym z zapisów jest usta-
nowienie nadzoru poszczególnych ministerstw nad spół-
dzielniami wszystkich branż, czyli oddanie spółdzielni 
pod kuratelę administracji państwowej.

Przed miesiącem opublikowaliśmy pytania do posłanki 
Lidii Staroń. Każdemu, kto uważnie je przeczytał zapew-
ne włosy stanęły dęba. Teraz prezentujemy, w ogromnym 
skrócie zamierzenia, jakie gotuje nam ustawodawca. Moż-
na nie być fanem spółdzielni, lecz należy poważnie za-
stanowić się nad faktem, iż stajemy się przedmiotem 
oddziaływania polityków, którzy mówiąc o naszych 
prawach właściwie nam je odbierają. Nasza podmioto-
wość sprowadzana jest chyba tylko do oddania głosu 
w wyborach.

Nowa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych zakłada np.:
• obligatoryjne powoływanie wspólnot – wystarczy jedno 

wyodrębnione mieszkanie do powstania wspólnoty i to nie-
ważne, że np. wszyscy wyodrębnieni właściciele chcą na-
dal być w spółdzielni. Oznacza to początek likwidacji spół-
dzielni mieszkaniowych.

• kontynuację obligatoryjnego przekształcania spółdziel-
czych praw do lokali w odrębną własność, co z kolei pozba-

wia członków prawa decyzji jakim prawem chcą dysponować;
• wypłatę udziałów członkowskich będących podstawą 

działania podmiotów spółdzielczych i które po denominacji 
w wielu przypadkach mają iluzoryczną wartość. Jednak czy 
nie będzie nośne hasło: Oddajemy ci Twoje pieniądze!!!

Ponadto ustawa:
1. Pozbawia członkostwa w spółdzielni osoby oczeku-

jące na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych tzw. „człon-
ków oczekujących”, podczas gdy podstawowym celem 
działania spółdzielni mieszkaniowej jest zaspakajanie po-
trzeb mieszkaniowych jej członków.

2. Uniemożliwia obywatelom zaspakajanie potrzeb 
mieszkaniowych w formie spółdzielczej. Ustawa narzuca 
tylko jedną formę, tj. możliwość nabycia prawa odrębnej wła-
sności lokalu i to zarządzanego po wybudowaniu wyłącznie 
o przepisy „wspólnotowe”, a nie według zasad spółdzielczych.

3. Likwiduje jedną z podstawowych zasad spółdziel-
czości, tj. zasadę solidaryzmu spółdzielczego. Każda 
nieruchomość ma być rozliczana odrębnie i tworzy dla swo-
jej nieruchomości fundusz remontowy. Taki zapis uniemoż-
liwi ukończenie remontów będących w toku, a zaplanowa-
ne remonty nie będą mogły być wykonane.

4. Wprowadzając przepisy dotyczące utworzenia fundu-
szu remontowego zobowiązuje jedynie posiadaczy spół-
dzielczych praw do lokali do wnoszenia opłat na ten fun-
dusz, natomiast nie nakłada na właścicieli lokali, obowiąz-
ku wnoszenia opłat na fundusz remontowy.

5. Eliminuje kategorię osiedla mieszkaniowego i jego 
funkcje wynikające z zamieszkiwania w osiedlu oraz nie za-
pewnia spółdzielni uprawnień do korzystania z infrastruktu-
ry towarzyszącej niezbędnej do prawidłowego funkcjono-
wania nieruchomości, jak również nie nakłada obowiązków 
finansowych związanych z utrzymaniem tej infrastruktury – 
czytaj padną wszystkie place zabaw.

6. Przepisy ustawy antagonizują spółdzielnie i jej człon-
ków, jak i samych członków w ich wzajemnych relacjach. 
Ustawa degraduje spółdzielnie mieszkaniowe jako podmiot, 
którego celem jest zaspakajanie nie tylko potrzeb mieszka-
niowych członków. Decyzje ustawodawcy są fundamental-
ne dla bytu prawnego spółdzielni mieszkaniowych, projekt 
wprowadza przepisy, z których wynika, że spółdzielnie – ich 
członkowie – swobody decyzyjnej nie będą mieli.

Przepisy obu ustaw naruszają autonomiczny i samorząd-
ny charakter spółdzielni, uniemożliwiając w szerokim za-
kresie jakiekolwiek normowanie statutowe. Samodzielne, 
postulowane przez Członków, regulacje statutowe ograni-
czone zostaną do minimum.

Wspomniane projekty zawierają rozwiązania nieko-
rzystne nie dla prezesów, związków rewizyjnych czy 
Krajowej Rady Spółdzielczej, lecz dla zwykłych człon-
ków spółdzielni, którym odbiera się prawo decydowa-
nia o ich własności, odbiera prawo do samorealizacji.

Kulisy uchwalania ustawy w Komisji Infrastruktury odsło-
nił na swym internetowym blogu, wpisem z 13 czerwca br., 
poseł Janusz Piechociński – czytaj Obserwator obnaża...: 
„Nie uszanowano decyzji posłów i dwukrotnie przegłosowa-
nych wniosków, na posiedzeniach w dniach 7 i 9 czerwca, 
o konieczności przeanalizowania czy ustawa jest konstytu-
cyjna, zebrania opinii i analiz. Na chybcika kolanem prze-
pychana będzie ustawa, która:

1. Nie posiada opinii ministerstw: sprawiedliwości, fi-
nansów i infrastruktury, bo dokumenty zwane „opiniami”, 

ciąg dalszy na str. 6
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przesłane do Komisji Infrastruktury 8 i 9 czerwca (pisałem 
o nich wyżej) są żenujące i kompromitujące ministerstwa, 
nie na temat i w ogóle nie powinny być rozpowszechniane.

2. Posiada negatywną opinię rządową z 9 marca br. (do 
części dotyczącej lustracji autorstwa PiS, 
druk 2510) - do dnia dzisiejszego rząd pre-
miera Donalda Tuska oficjalnie nie wycofał się z tej oceny, 

3. Posiada niekompletną, niepełną opinię prawną eksper-
ta ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych z 26 maja br. – 
przypomnijmy projekt ustawy został przyjęty przez podko-
misję dzień wcześniej – 25 maja br. Autor opinii dr Przemy-
sław Sobolewski postuluje dalszą analizę projektu.

4. Ustawa spowoduje skutki o charakterze społecznym 
i gospodarczym, o których w uzasadnieniu do projektu au-
torzy milczą.

5. Procedowana jest niechlujnie, nierzetelnie, z wielokrot-
nym złamaniem Regulaminu Sejmu, przepisów dotyczą-
cych procesu prawidłowej legislacji.”

Dodajmy w tym miejscu, cytując Jerzego Jankow-
skiego z Krajowej Rady Spółdzielczej, że: Posłowie za-
pomnieli chyba powiedzieć ludziom, że najlepiej chronio-

nym teraz dachem nad głową jest... mieszkanie lokator-
skie. To prawo nie podlega egzekucji. Nikt nie zabierze ta-
kiego mieszkania za długi. A mieszkanie na własność? Wy-
starczy, że właściciel nie spłaca rat za lodówkę i już jego 
mieszkanie może trafić na licytację. Od lat zachęca się ludzi 

do przewłaszczania się, wiele osób z te-
go skorzystało. Niektórzy specjalnie się na 

ten cel zadłużyli i co? Teraz nie płacą za mieszkanie, bo nie 
mają z czego, i grozi im eksmisja. A właścicielom nie przy-
sługuje – tak jak lokatorom – lokal socjalny.

Przeciwko proponowanym ustawowym zmianom i spo-
sobie ich tworzenia protestowali na początku czerw-
ca członkowie związków zawodowych działających 
w spółdzielniach mieszkaniowych, bo jak się szacuje 
w około 5 tysiącach spółdzielni mieszkaniowych pra-
cuje blisko 350 tysięcy ludzi, czyli średnio na spół-
dzielnię ok. 70 osób. Przeciwny jest NSZZ „Solidar-
ność” – dysponujemy odezwą Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego. Temu celowi służyło też Ogólnopolskie Spotka-
nie Spółdzielców odbyte 18 czerwca br. Relacjonuje-
my je w ogromnym skrócie w bieżącym wydaniu „MS”. 
 Opracował: Piotr Sowisło

ciąg dalszy ze str. 5

Pod koniec…

18 czerwca br. do Sali Kongre- 
 sowej Pałacu Kultury i Na-

uki w Warszawie przybyło ponad 
3.000 przedstawicie-
li spółdzielców z ca-
łej Polski, aby zapro-
testować przeciw-
ko bezprawiu, prze-
ciwko złym poselskim projektom 
ustaw o spółdzielczości i spółdziel-
niom mieszkaniowym.

Przybywający na to spotkanie spół-
dzielcy przechodzili obok kilkuosobo-
wej grupki przeciwników spółdzielni. 
Nieprzychylne spółdzielczości gazety 
napisały, że było 30 osób. Przesadziły!
- Spółdzielnie budują lepszy świat!

To hasło nie zostało wymyślone na 
użytek dzisiejszego spotkania – po-
wiedział Alfred Domagalski, prezes 
Zarządu Krajowej Rady Spółdziel-
czej – to Organizacja Narodów Zjed-
noczonych uznała, że powinno ono 
przyświecać obchodom proklamowa-
nego Międzynarodowego Roku Spół-
dzielczości, którym będzie rok 2012. 
(…) Przyjęta z tej okazji rezolucja 
ONZ, stwierdza, że spółdzielczy mo-
del przedsiębiorczości jest kluczowym 
czynnikiem rozwoju gospodarcze-
go i społecznego, gdyż w maksymal-
nym stopniu umożliwia ludziom udział 
w tym rozwoju, a spółdzielnie przyczy-
niają się skutecznie do eliminacji bie-
dy, tworzenia miejsc pracy oraz inte-
gracji społecznej.(…)

Wymowne i ostre były słowa Walde-
mara Pawlaka – wicepremiera: „Kry-
zys wywołały firmy tak wielkie, że za 
duże, żeby upaść. Tak duże, że nie 

ponoszą żadnej odpowiedzialności. 
Natomiast płacą za to społeczeń-
stwa. Skończyło się na tym, że te 

ogromne długi zostały uspołecz-
nione. A zyski zostały sprywatyzo-
wane. Dlatego spółdzielczość jest po-
trzebna współczesnej gospodarce, 
bo daje nawet ludziom niezamożnym 
szansę… Mimo, że od lat liberałowie 
starają się zniszczyć spółdzielczość 
to ona wciąż jest potrzebna ludziom, 
pomaga im. Kiedy wchodziłem do tej 
Sali to tam na ulicy stała taka niedu-
ża, ale hałaśliwa grupka. I tak się za-
stanawiam, czy ja bym im powierzył 
swoje pieniądze? To wszystko wokół 
spółdzielczości robi się zza winkla. Bo 
przecież my w rządzie tych projektów 
nie opiniowaliśmy. Próbują, a nuż się 
uda coś rozmontować. To jest taka 
pełzająca zaraza, której trzeba się 
jawnie i głośno przeciwstawić i po-
wiedzieć, jeśli nie chcecie nam po-
móc, to przynajmniej nie przeszka-
dzajcie.

Natomiast Dame Pauline Green 
– przewodnicząca Międzynarodowego 
Związku Spółdzielczego podkreślając 
znaczenie spółdzielczości stwierdzi-
ła: Na świecie sektor spółdzielczy to 
nie tylko 1 miliard osób, ale także pra-
ca dla 100 milionów. W Unii Europej-
skiej jest ponad 130 tysięcy spółdziel-
ni należących do 173 milionów obywa-
teli i zatrudniających ponad 5,4 milio-

na osób. Nieprzypadkowo kraje, któ-
re odnoszą sukcesy gospodarcze ma-
ją duży udział sektora spółdzielcze-

go. Tak jest w Finlan-
dii, Szwecji i Szwajca-
rii... A odnosząc się do 
polskiej sytuacji doda-
ła: ...trudno uwierzyć, 

że kraj taki jak Polska, należąca do 
Unii Europejskiej, dążący do stworze-
nia nowoczesnej gospodarki na miarę 
XXI wieku, podejmuje działania, któ-
re zmniejszają wpływ spółdzielczości 
na jego gospodarkę. I to w sytuacji, 
gdy pozostała część demokratyczne-
go świata stara się zachęcać do budo-
wania gospodarki opartej na spółdziel-
czości. Dlaczego?

Z kolei Felice Scalvini – współpre-
zydent Cooperatives Europe, w obro-
nie polskiej spółdzielczości zapowie-
dział podjęcie niezbędnych kroków 
w Komisji Europejskiej.

Podczas spotkania głos zabrało 
kilkunastu mówców. Każdy z nich, 
a szczególnie z SLD i PSL, deklaro-
wał, że będą stać po stronie spół-
dzielczości i bronić jej przed znisz-
czeniem. Apelowano też, by spół-
dzielcy, a szczególnie mieszkańcy 
zasobów spółdzielczych wysyłali do 
wszystkich posłów ze swoich okręgów 
wyborczych pisma z protestem wobec 
nowych zapisów i apelem o nieuchwa-
lanie ustaw, bo grożą one spokojnemu 
mieszkaniu w tych domach.

Do warszawskiego spotkania wró-
cimy na łamach „MS”

Tekst i foto:  
Piotr Sowisło

COOPERATIVE ENTERPRISES BUILD A BETTER WORLD

Spółdzielnie budują lepszy świat
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Przed Walnym
Istotą Walnego Zgromadzenia po-

dzielonego na części jest obradowa-
nie ściśle według prawem nakazanych 
zasad. Każda część musi przebie-
gać według tych samych reguł i zgod-
nie z tym samym, liczącym 15 punk-
tów, porządkiem obrad. Stąd też, tak 
de facto, obrady WZ rozpoczynają się 
z chwilą dostarczenia Członkom za-
wiadomienia o terminie i miejscu ob-
rad WZ oraz miejscu wyłożenia doku-
mentów przygotowanych pod obrady 
(łącznie z projektami uchwał i porząd-
kiem obrad), do których każdy ma do-
stęp i może się do nich odnieść. Pisa-
liśmy o tych formalnych uwarunkowa-
niach m.in. w „MS” 6/2011. Tam także 
dla umożliwienia zapoznania się z do-
kumentami zamieściliśmy Sprawozda-
nie Zarządu i Rady Nadzorczej SSM. 

Przebieg Obrad  
– konstytuowanie się władz

Walne Zgromadzenie SSM po-
dzielono na sześć części: os. „Bań-
gów” i os. „Centrum” oraz Członko-
wie Oczekujący, os. „Michałkowice”, 
os. „Chemik”, Osiedle im. Juliana Tu-
wima, os. „Węzłowiec” i Osiedle „Mło-
dych”. Wszystkie je otwierał Wiesław 
Jaźwiec – przewodniczący RN SSM. 
Pierwszym punktem obrad był jaw-
ny wybór Przewodniczącego Zebrania 
oraz członków Prezydium, a następnie 
przyjmowano porządek obrad oraz pro-
tokół z Walnego Zgromadzenia Człon-
ków z 30. 06. ub.r. Dalej, także w gło-
sowaniu jawnym, wybierano kolejno 
Komisje: Mandatowo-Skrutacyjną oraz 
Wyborczą. Składy władz części WZ pu-
blikujemy w zestawieniu zbiorczym.

Sprawozdanie Zarządu
i Rady Nadzorczej SSM

Zbigniew Lekston - prezes SSM, 
mówiąc o 2010 r., podkreślał spraw-
ną realizację założonych planów i za-
dań oraz dobre wyniki ekonomiczno-
-finansowe uzyskane przez Spółdziel-
nię – nadwyżka ponad 800 tys. zło-
tych. W planach Spółdzielni jest realiza-
cja programów związanych m.in. z mo-
dernizacją elewacji i dźwigów osobo-
wych, do których – jak mówił – doło-
ży wszelkich starań, by je zrealizować. 
Zastrzegł jednak, że na przeszkodzie 
może stanąć kolejny już raz nowelizo-

wana ustawa o spółdzielniach miesz-
kaniowych. Zbigniew Lekston mówiąc 
o ustawie wskazał na szereg zagrożeń, 
które w konsekwencji zmierzają do li-
kwidacji spółdzielni mieszkaniowych. 
Zapisy ustawy paraliżują bowiem kosz-
towne możliwości remontowe, które do-

tychczas finansowano z kumulowanych 
środków. Teraz mają być przypisane 
bezwzględnie do jednej nieruchomości, 
co spowoduje zastój bądź wzrost kosz-
tów o kredyty potrzebne do realizacji 
remontów. Wykonanie wieloletnich pla-
nów i programów stanie więc pod wiel-
kim znakiem zapytania. Takie rozwią-
zanie grozi też obciążeniem danej nie-
ruchomości, w których remonty wyko-
nywano ze wspólnych pieniędzy – trze-

ba będzie te środki zwrócić. Ja sobie 
tego nie wyobrażam – dodał i wyraził 
nadzieję, że mieszkańcy nie dadzą się 
i wezmą sprawy w swoje ręce.

Natomiast Wiesław Jaźwiec - prze-
wodniczący RN SSM, odnosząc się 
do mijającej kadencji poinformował, że 
Rada w latach 2008-2011 zbierała się 
30-krotnie. Podstawową funkcją, jaką 
Rada sprawowała, była funkcja nadzor-
czo-kontrolna. W tym zakresie analizo-
wano m.in. sytuację ekonomiczno-finan-
sową Spółdzielni, działalność członkow-
sko-mieszkaniową czy wnoszone skar-
gi i wnioski. Mówił, że Rada Nadzorcza 
wiele uwagi poświęcała analizie planów 
remontowych, harmonogramom robót, 
czy przygotowaniu do sezonu grzew-
czego. Szef Rady podkreślał, że tere-
ny zarządzane przez SSM są coraz 
bardziej przyjazne mieszkańcom. Swo-
je wystąpienia kończył bardzo pozytyw-
ną oceną pracy Zarządu i przedkładał 
wniosek RN o udzielenie absolutorium 
członkom Zarządu SSM: Zbigniewo-
wi Lekstonowi – prezesowi, Jolancie 
Sobek- z-cy prezesa ds. Członkowsko-
-Mieszkaniowych i Marianowi Odczy-
kowi - z-cy prezesa ds. Technicznych.

Nadmieńmy, że Zbigniew Lekston 
uczestniczył w 5 częściach WZ, a je-
dyna nieobecność była spowodowana 
odbiorem przyznanego mu honorowe-
go tytułu Menedżer-Spółdzielca 2011 
– czytaj str. 2 i 4. W tym czasie zastę-
pował go Marian Odczyk.

Uchwały i odwołania od uchwał
Na każdej części WZ pod głoso-

wanie poddawano 26 uchwał w tym 
10 odwołań od uchwał RN o wyklu-
czeniu, wykreśleniu z rejestru człon-
ków osób głównie z zaległościami 
czynszowymi. Część z dłużników oso-
biście stawiała się na zebraniach, by 
przedstawić okoliczności, z których 
wynikało ich zadłużenie. 

Wybory i głosowania uchwał.
Listę 24 kandydatów przedstawiali 

Przewodniczący poszczególnych Ko-
misji Wyborczych i informowali o zasa-
dach głosowania. Samo głosowanie, 
wyłącznie za okazaniem mandatu, nie 
trwało dłużej niż 20-25 minut, po czym 
zgromadzone w urnie wyborczej karty 
z głosami przeliczano, wkładano do ko-

WZ wybrało: Mamy nową Radę Nadzorczą
Trzecia dekada czerwca br. stała pod znakiem obrad podzielonego na części Walnego Zgromadzenia Siemiano-

wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Walne, wzorem lat ubiegłych, odbyło się w Domu Kultury „Chemik”. Jak się 
okazało, zainteresowanych do wzięcia udziału w nim nie brakowało, chociaż frekwencja mogłaby być dużo, dużo 
większa. Ci, którzy postanowili poświęcić swoje popołudnie i przybyć w wyznaczone miejsce, przyjęli ciężar od-
powiedzialności w głosowaniach oraz wyboru nowej Rady Nadzorczej.

ciąg dalszy na str. 8

Wybory do Rady Nadzorczej SSM
O 16 miejsc w Radzie Nadzorczej 

SSM ubiegało się 24 Członków Spół-
dzielni. W wyniku tajnych wyborów – 
oddano 339 głosów w tym głosów waż-
nych 333 i nieważnych 6 – poszczegól-
ni kandydaci wg listy wyborczej, tj. w 
kolejności alfabetycznej, otrzymali na-
stępujące ilości głosów:

- Joanna BARANOWICZ-
   -PLUSKWIK – 249,
- Dariusz BOCHENEK – 231,
- Bronisław BREGUŁA – 259,
- anDrzeJ CHyLIńSKI – 265,
- Jan DUDEK – 257,
- TaDeusz DUDEK – 249,
- wiesław GOLA – 257,
- Mieczysław HOJDA – 264,
- wiesław JAźWIEC – 256,
- Wiesław Kaczmarski – 118,
- Wiesław Kozioł – 92,
- DanuTa KWIATKOWSKA – 287,
- GerarD LATTKA – 241,
- PioTr MAJNUSZ – 269,
- Alicja Mikulik – 102,
- Artur Mrozek – 107,
- Wojciech Nowojski – 120,
- ryszarD OSyRA – 261,
- ewa OZNER – 265,
- Lidia Puzio – 122,
- zBiGniew ROGOż – 253,
- BoGDan SEWERyN – 220,
- Krzysztof Szyga – 72,
- Eryk Żłobiński – 75.

W skład Rady weszli członkowie wy-
szczególnieni pismem tłustym i wersa-
likami, tj. dużymi literami.
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perty, którą zabezpieczano sznurkiem, 
plombowano i wręczano notariuszo-
wi do depozytu. Notariusz Aleksander 
Dawid na ostatniej części WZ przeka-
zał zebrane koperty Komisji Mandato-
wo-Skrutacyjnej, ta sprawdziła je, a na-
stępnie wspólnie z przedstawicielami 
Komisji z poprzednich części, obliczała 
wyniki wyborów i głosowań nad wszyst-
kimi uchwałami. Komisja podliczająca 
całość składała się z 18 osób. WZ przy-
jęło wszystkie objęte porządkiem obrad 
sprawozdania, udzieliło Członkom Za-
rządu absolutorium i wyraziło swą wo-
lę w sprawach dłużników i rozpatrywa-
nych kwestiach terenowo-prawnych.

Wolne Wnioski
Ostatnim punktem obrad były wolne 

wnioski. Nie na wszystkich częściach 
WZ takowe się pojawiły. 

Część I – „Bańgów” „Centrum”
Członkowie Oczekujący

Pierwszy o głos poprosił Andrzej 
Kłos i opowiedział się zdecydowanie 
przeciwko nowej ustawie zmierzającej 
do likwidacji spółdzielni i „końca spół-
dzielczości w Polsce”. Witold Małec-
ki sugerował, by zmienić biegłego re-
widenta badającego bilans SSM, gdyż 
w jego opinii, ta sama osoba od lat to 
stanowczo za długo. Barbara Mer-
ta wniosła by w przyszłości, przed ko-
lejnymi wyborami do RN SSM, człon-
kowie mieli okazję do zapoznania się 
z kandydatami, co wsparła Stanisła-

wa Przebieracz, która ponadto prosi-
ła, by wystąpić do Rady Miasta o ob-
niżenie podatku za wieczyste użytko-
wanie dla os. „Bańgów”, ze względu 
na niższy, jej zdaniem, standard za-
mieszkania spowodowany bliskością 
Zakładu „Johnson Controls” i wysypi-
ska śmieci „Landeco”.

Część II – „Michałkowice”
Nie odnotowano żadnych wniosków.

Część III – „Chemik”
Zanotowaliśmy dwa wnioski. Alina 

Kajda, zwróciła się do Zarządu SSM 
o rozważenie możliwości wystąpienia 
do Urzędu Miasta w sprawie prze-
kształcenia prawa użytkowania wie-
czystego gruntów SSM w prawo wła-
sności, a Magdalena Hauke postulo-
wała by podczas następnych wyborów 
do RN SSM przyjmować od kandyda-
tów także krótkie informacje o zamie-
rzeniach, które chcą realizować pod-
czas ewentualnego ich wyboru.

Część IV – os. „Tuwima”
Dwa wnioski złożono też podczas 

tej części WZ. Marian Cesarz po-
stulował, by na kolejnych WZ przed 
podejmowaniem uchwał o wyklucze-
niu, przedstawiciel Spółdzielni obja-
śniał procedurę i następstwa decyzji. 
Marek Sularz wnosił o kontrolę prac 
remontowych wykonywanych na bu-
dynku przy ul. Wróbla 5. Z sali padły 
też pytania dotyczące nadwyżki bilan-

sowej i jej przeznaczenia, procedur 
związanych z wykluczeniami z człon-
kostwa SSM oraz spraw technicznych.

Część V – „Węzłowiec”
Tę część zdominował Wiesław 

Kaczmarski i przedstawił kilka wnio-
sków. Prosił o wyjaśnienie możliwo-
ści kandydowania Członka Rady Nad-
zorczej na trzecią kadencję, pytał: 
na czym polega bezwynikowa działal-
ność w GZM, wnioskował też o uzu-
pełnienie sprawozdania Zarządu SSM 
o kwestie kadrowe, a w szczególności 
dotyczące funduszu płac i zamiesz-
czenia w „MS” bilansu SSM oraz da-
nych o przepływach pieniężnych i ra-
chunku zysków i strat.

Część VI – „Młodych”
Nie odnotowano żadnych wolnych 

wniosków.
Do wniosków na wszystkich czę-

ściach odnosił się Zbigniew Lekston 
i na miejscu wyjaśniał wiele wątpliwo-
ści. Mówiąc o prezentacji kandyda-
tów do RN, Prezes tłumaczył, że każ-
dy z nich, podobnie jak to ma miejsce 
w wyborach do Sejmu, Sejmiku Woje-
wódzkiego czy Rady Miasta, ma pra-
wo prowadzić w określonym czasie wła-
sną kampanię wyborczą i np. zamieścić 
swe dane czy przemyślenia na łamach 
„MS”. Prezesa w odpowiedziach wspie-
rali: Jolanta Sobek, Marian Odczyk 
i Krystyna Śliwiok - główna księgowa. 
 Rafał Grzywocz_pes
Walne w obiektywie „MS” - patrz str. 27

ciąg dalszy ze str. 7 WZ wybrało…

Składy osobowe Prezydium 
i Komisji wszystkich części WZ:

20. 06.: Walne Zgromadzenie cz. I
osiedla: „Bańgów”, „Centrum”

i Członkowie Oczekujący
Prezydium Zebrania:

- Przewodniczący – Mieczysław Hojda,
- Sekretarz – Barbara Florek,
- Asesorzy: Leon Pichen  
   i Andrzej Jagiełło.
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:

- Lucyna Szreter – przewodnicząca,
- Jerzy Koszorek, Julian Spławski.

Komisja Wyborcza:
- Barbara Merta – Przewodnicząca,
- Elżbieta Hołowczak, Ewa Luty.
21. 06.: Walne Zgromadzenie cz. II

os. „Michałkowice”
Prezydium Zebrania:

- Przewodniczący – Dariusz Bochenek,
- Sekretarz – Jadwiga Piecuch,
- Asesorzy: Henryk Krzyścik  
   i Krzysztof Śpiewak.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:
Zdzisława Skrzypiec-Kijo – przewodni-
cząca, - Ilza Głogowska, Mikołaj Wajda.

Komisja Wyborcza:

- Barbara Henel – przewodnicząca,
- Jan Mizera, Iwona Sprot.
22. 06.: Walne Zgromadzenie cz. III

os. „Chemik”
Prezydium Zebrania:

- Przewodniczący – Zbigniew Rogoż,
- Sekretarz – Wanda Stolarczyk,
- Asesorzy: Piotr Iwaniak i Ewa Ozner.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:
- Małgorzata Gościniak – przewodni-
cząca, - Dorota Klar, Anna Kujtkowska.

Komisja Wyborcza:
- Jerzy Dinges – przewodniczący, - Kry-
styna Dziubińska, Emilia Naumiec.
27. 06.: Walne Zgromadzenie cz. IV

os. im. Juliana Tuwima
Prezydium Zebrania:

- Przewodniczący – Janusz Łach,
- Sekretarz – Bronisław Breguła,
- Asesorzy: Gabriela Jesionek  
   i Andrzej Sas,

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:
- Adam Górecki – przewodniczący,
- Edyta Bratek, Zdzisław Świtała.

Komisja Wyborcza:
- Beata Woźnica – przewodnicząca,
- Maria Lech, Rafał Niegot.

28. 06.: Walne Zgromadzenie cz. V
os. „Węzłowiec”

Prezydium Zebrania:
- Przewodnicząca – Hanna Becker,
- Sekretarz – Karol Szelest,
- Asesorzy: Marcin Klimczak  
   i Wiesława Kołacz.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:
- Jerzy Becker – przewodniczący,
- Jerzy Knapik, Andrzej Waldera.

Komisja Wyborcza:
- Justyna Seweryn – przewodnicząca,  
- Waldemar Buchta, Henryk Po-
śpiech.
29. 06.: Walne Zgromadzenie cz. VI

os. „Młodych”
Prezydium Zebrania:

- Przewodniczący – Jerzy Kurzawa,
- Sekretarz – Urszula Madeja,
- Asesorzy: Piotr Majnusz  
   i Leszek Wielogórski.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:
- Stanisław Tomalik – przewodniczą-
cy,- Dorota Janik, Danuta Klama.

Komisja Wyborcza:
- Józef Jagieła – przewodniczący,
- Joanna Michlik, Tomasz Musialski.
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Czy to już wszystko?
Witam!

W ubiegłym roku zrobiono piękny 
skwer rekreacyjny z placem zabaw na 
osiedlu „Chemik” przy Niepodległości 
57-59. W tym roku miał on być dokoń-
czony, tzn. parking duży „wypuzlowa-
ny”, drzewka, alejki, nowe lampy itd. 
Jednak, póki co nic się nie dzieje. Czy 
ten parking, co był zrobiony jesienią 
to jest właśnie to? Czy też czeka go 
przebudowa i kiedy?

Pozdrawiam
Lidia K. z ulicy Niepodległości

(dane tylko do wiadomości redakcji)
ZARZĄD SSM: Wykonane do-

tychczas prace związane z budo-
wą skwerku rekreacyjnego należy 
traktować jako I etap całościowego 
projektu, który ma być zakończo-
ny w 2012 roku o ile na to pozwolą 
środki gromadzone w ramach fun-
duszu remontowego osiedla „Che-
mik”

Pochopne wnioski
Sprawa dotyczy remontowanej dro-

gi dojazdowej do budynków Jagiełły 
11 i 13 - zdjęcia w załącznikach. Py-

tanie jest dosyć proste, czy nie można 
zrobić remontu na całej długości dro-
gi? Jak pokazują zdjęcia, pozostał ka-

wałek starego asfaltu (ok. 8 m) bez-
pośrednio przy ulicy – na dodatek po-

pękanego. Nie przeszkodziło to eki-
pie remontowej, aby położyć nowy as-
falt dosłownie obok Za 2 miesiące al-
bo najpóźniej po zimie pojawi się dziu-
ra. Reklamacja nie zostanie uzna-
na, bo gwarancja obejmuje nowy as-
falt a dziura wyjdzie na starym Zno-
wu trzeba będzie uruchomić wszyst-
kie procedury z przetargiem włącznie 
PO PROSTU RĘCE OPADAJĄ, A CI-
ŚNIENIE MOMENTALNIE ROŚNIE!!! 
Czy polskie drogi muszą wyglądać jak 
układanki typu dziura na dziurze, za-
łatana dziurą.

Moi drodzy zarządzający, może trze-
ba czasem się przejść i zweryfiko-
wać postęp prac remontowych. Zwró-
cić uwagę, a przede wszystkim zro-
bić porządny odbiór wykonanych prac. 
Mnóstwo razy w gazetce pojawiają się 
teksty o dewastacjach i niepotrzebnie 
wydawanych pieniądzach członków 
spółdzielni na naprawy. Czy taki ro-
dzaj napraw można nazwać brakiem 
logiki w działaniu czy świadomej nie-
gospodarności???

Czy pieniądze na ten cel są pozyski-
wane z innych źródeł? Czy ze składek 

ciąg dalszy na str. 10

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
zawiaDaMiaMy, że oDczyTy wykony-

wane BęDą Tylko w GoDzinach PoPołu-
Dniowych, PocząTek  

ok. 1600, a w soBoTy oD 1000.
Szczegółowe informacje znajdziecie 

Państwo na ogłoszeniach w gablot-
kach i na drzwiach wejściowych do bu-
dynku. Jednak już teraz warto zazna-

jomić się z terminami i skonfrontować 
je z własnymi 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, któ-
re nie udostępniły mieszkań w obydwu 
wyznaczonych datach. Również rekla-
macje dotyczące rozliczenia ryczałto-
wego z powodu nieobecności lokatora 
nie będą uwzględniane. 

Biuro Rozliczeń EC

Termin Budynek, adres

12. 09.
poniedziałek

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

13. 09.
wtorek

Niepodległości 57C-D, 59A-B; 
 Władysława Reymonta 2;  

Marii Skłodowskiej-Curie 1, 3, 5

14. 09.
środa

Niepodległości 59C-D, 61A-B;
Marii Skłodowskiej-Curie 7, 9, 11, 13, 15

15. 09.
czwartek

Niepodległości 61C-F;
Władysława Reymonta 14, 16, 18, 20, 22, 24

16. 09.
piątek

Niepodległości 61G-H, 63A-B;
Władysława Reymonta 26, 28, 30, 32, 34, 36

17. 09.
sobota

Władysława Reymonta 46, 48, 50, 52, 54, 56

19. 09.
poniedziałek

Niepodległości 63C;  
Władysława Reymonta 38, 40, 42, 44; 

Karola Szymanowskiego 14

Termin Budynek, adres

20. 09.
wtorek

Walerego Wróblewskiego 55, 55A;
Karola Szymanowskiego 2, 4, 6, 8, 10, 12

21. 09.
środa

Walerego Wróblewskiego 57, 59;
Karola Szymanowskiego 1, 3, 5, 7, 9

22. 09.
czwartek

Grunwaldzka 5A-D;
Marii Skłodowskiej-Curie 47, 49, 51, 53, 57, 59

23. 09.
piątek

Grunwaldzka 5E-F, 4A;
Marii Skłodowskiej-Curie 35, 37, 39, 43, 45

24. 09.
sobota

Grunwaldzka 4B-D;
Marii Skłodowskiej-Curie 17, 19, 21, 23

26. 09.
poniedziałek

Grunwaldzka 6A-B;
Marii Skłodowskiej-Curie 25, 27, 31, 33

27. 09.
wtorek

Grunwaldzka 6C; Walerego Wróblewskiego 
26A-C, 28A-B, 30A-B, 32A; 

28. 09.
środa

Władysława Jagiełły 2A-D; Leśna 7, 7A-B
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spółdzielców? Wydaje mi się, że jak 
coś się robi, to trzeba to zrobić raz, 
ale dobrze albo nie robić tego w ogóle.

Reasumując, o ile będzie tu położo-
ny asfalt (a może kostka brukowa – bo 
różne słyszałem wersje) przy tak ma-
łym natężeniu ruchu pojazdów, powi-
nien wytrzymać 30 lat a może i wię-
cej. Czas pokaże, co wyjdzie z tego 
remontu drogi i kiedy wynikną kolej-
ne poprawki.

Pozdrawiam Jacek R.
Dane do wiadomości redakcji

ZARZĄD SSM: Dziękujemy Pa-
nu za reakcję oraz przesłane zdję-
cia i informujemy, że wykonał je 
Pan w trakcie prowadzenia robót, 
tzn. przed odbiorem. Obecnie wska-
zane przez Pana miejsca nie powin-
ny budzić żadnych zastrzeżeń. Za-
pewniamy Pana także, że każde te-
go typu roboty prowadzone są pod 
nadzorem pracowników administra-
cji i członków Rady Osiedla, którzy 
zawsze zwracają szczególną uwagę 
na realizację zamierzonego celu, tj. 
w tym przypadku prawidłowego wy-
konania nawierzchni drogi. 

Czy to koniec świata?
Pozdrawiam!

Jedno króciutkie pytanie: czy okoli-
ce budynków przy ul. Korfantego 16 
i 17 to dla spółdzielni „już koniec świa-
ta”. Pytam w kontekście corocznego 
koszenia traw wiosną oraz zimowego 
odśnieżania. Zawsze na samym koń-
cu!!! Dziś mamy 30. maja a w okolicy 
naszych budynków półmetrowe chasz-
cze!!! Tam, gdzie zwyczajowo zaczy-
nacie – czyli okolice Korfantego 9 (do-
myśl się drogi czytelniku dlaczego tam) 
– trzeba by robić to powtórnie, a u nas 
nie zrobiono tego jeszcze ani razu. Po-
mijam fakt, że corocznie rozpoczynacie 
Państwo te prace zupełnie nie w termi-
nie, bo zaczynacie, kiedy wszystko jest 
już w fazie pylenia nasion, dzięki cze-
mu to, co kiedyś było jeszcze trawni-
kiem teraz nie można już nawet na-
zwać łąką. Same dmuchawce, gdzie 
każdy ruch kosą powoduje rozsiewanie 
tysięcy nasion!!! A zimą jest to samo: 
kiedy już całe osiedle jest odśnieżone... 
ktoś sobie przypomina o Korfantego 16 
i 17. I tak rok w rok! Nawet, jeżeli wyni-
ka to z jakiegoś harmonogramu, to naj-
wyższa pora to zmienić!!!

Piotr Wąsik, Korfantego 16B

ZARZĄD SSM: Ustalona kolejność 
robót związanych z koszeniem tra-
wy czy odśnieżaniem rzeczywiście 
zakłada wykonanie tych prac w tym 
rejonie w dalszej kolejności i rozu-

miemy Pana niedosyt z tym związa-
ny. Sądzimy, że zgodzi się Pan jed-
nak ze stwierdzeniem, że nie można 
w jednym czasie wykonać wszyst-
kich tych robót i tym samym z ko-
niecznością dokonywania ustaleń 
o kolejności – z tym zaś związane 
jest to, że ktoś musi być pierwszy, 
a ktoś ostatni.

Administracja os. „Tuwima” 
uwzględni Pana sugestie o zmianie 
kolejności tych prac w taki sposób, 
by przyspieszyć ich wykonywanie 
przy budynkach ul. Wojciecha Kor-
fantego 16 i 17.

Pieski 
– „bo on robi małą 

kupkę”
Witam!

Jak w temacie, przy czym ja nie bę-
dę go bardzo rozwlekać, bo szkoda 
na to miejsca w gazecie, o straconych 
nerwach już nie wspomnę. Dodam 
tylko krótko, że właściciele psów są 
wprost bezczelni w okazywaniu swojej 
ignorancji a zwrócenie komukolwiek 
uwagi na temat sprzątania po swoim 
piesku najczęściej powoduje agresję 
lub dosłownie głupie odzywki typu „bo 
inni nie sprzątają lub bo on robi małą 
kupkę itp.”

Ja mam więc taką propozycję – 
większość z nas zna i te pieski i ich 
właścicieli zarówno z imienia jak i na-
zwiska, a także adresu zamieszkania. 
Dodatkowo większość z nas ma też 
telefony komórkowe z funkcją apara-
tu fot., może by tak robić zdjęcia pod-
czas popełniania wykroczenia i wy-
syłać je, dokładnie opisane do Stra-
ży Miejskiej, albo może na adres spół-
dzielni, która jakoś w czynszu podliczy 
delikwenta.

Ja nie mam nic przeciwko psiakom, 
bo są super, ale mam SERDECZNIE 
DOŚĆ kupek i niesprzątających ich 
właścicieli – ludzie kim wy jesteście 
i co macie w głowach, co sobie wy-

obrażacie?! Zastanówcie się wreszcie 
nad swoim postępowaniem i dajcie, 
chociaż jeden sensowny argument 
a nie durne odzywki.

Pozdrawiam serdecznie i oczywi-
ście zastrzegam sobie prawo do nie 
ujawniania moich danych osobowych 
(z wiadomych przyczyn).

PS – do redakcji: Jeżeli nie ma moż-
liwości (z punktu widzenia prawnego) 
takiego rozwiązania, które zapropono-
wałam, to sądzę też, że nie ma sensu 
drukowania tego listu, ponieważ wła-
ściciele psów będą tym bardziej pewni 
swojej bezkarności. W zamian zapro-
ponuję jeszcze taki temat:

Place zabaw
Krótko – jest bardzo sympatyczny 

plac zabaw na osiedlu Węzłowiec przy 
ul. Łokietka, ogrodzony i w ogóle. Ma 
on jednak dużą zasadniczą wadę (jak 
większość placów zabaw), otóż jest to 
otwarta przestrzeń bez jakiejkolwiek 
możliwości schowania się przed słoń-
cem a chyba nie muszę mówić, jakie 
teraz panują temperatury i jak nam 
dorosłym jest ciężko wytrzymać, a co 
dopiero tak małym dzieciom. Pytam 
więc, czy jest możliwość postawie-
nia jakiejś wiaty lub czegokolwiek co 
umożliwi przebywanie tam?

Dorota P.
– dane do wiadomości redakcji

ZARZĄD SSM: Temat zanieczysz-
czania trawników i chodników psimi 
odchodami był już wielokrotnie po-
ruszany na łamach „MS” i jak wyni-
ka z Pani listu z mieszanym jak do-
tychczas skutkiem – dziękujemy 
tym co sprzątają. W pełni popiera-
my pani apel o napiętnowaniu wła-
ścicieli czworonogów, a szczegól-
nie ich nonszalanckiego zachowa-
nia. Nie widzimy najmniejszego pro-
blemu w przesyłaniu do STRAży 
MIEJSKIEJ zdjęć i danych osobo-
wych niesfornych posiadaczy pie-
sków, ale informujemy, że należy 
mieć świadomość, iż zgłoszenia ta-
kie muszą być podpisane pełnym 
imieniem i nazwiskiem wraz z poda-
niem adresu.

Kwestia zadaszenia placu zabaw 
raczej nie wchodzi w rachubę – 
koszty!!!. Administracja osiedla roz-
waży natomiast możliwość nasa-
dzenia w tym miejscu wyższej ro-
ślinności, tak by część placu zosta-
ła w efekcie zacieniona.

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 18

ciąg dalszy ze str. 9
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Nie pierwszy raz scena zbudowa-
na na obrzeżu Rynku Bytkowskiego 
i bezpośrednie jej otoczenie stały się 
miejscem, gdzie młode talenty nasze-
go miasta miały okazję zaprezentować 
swoje umiejętności wokalne, tanecz-
ne i kabaretowe. Miło jest zobaczyć, 
że owe występy nie przechodzą w Byt-
kowie bez echa. Prawie zawsze towa-

rzyszy im wianuszek obserwatorów, po 
części składających się z rodzin i zna-
jomych młodziutkich artystów, ale nie 
brakuje też zwykłych widzów, takich 
jak pan Andrzej Gryszczuk, emeryt, 
od blisko 70 lat związany z tą dzielni-
cą Siemianowic Śląskich. Dla niego ta-
ka forma spędzania czasu, jak dopin-
gowanie „rodaków” – siemianowiczan 
w tym co robią, jest sposobem na roz-
bicie monotonii dnia powszedniego.

- No, popatrz Pan na tych przed-
szkolaków – na scenie dzieci z Przed-
szkola nr 7 – ile w nich radości z te-
go, że mogą coś pokazać. Widać, że 
niektóre się stresują, ale ma to prze-
cież swój urok. I dalej relacjonuje An-
drzej Gryszczuk w trakcie występów 
młodych artystów ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 – Zobacz Pan, jacy dum-
ni są ci, co siedzą przed nami, bo ich 
dziecko występuje na Rynku Bytkow-
skim, a oklaskuje je co najmniej set-
ka ludzi. Który rodzic by się nie cieszył 
z takich zainteresowań swojego uko-
chanego maleństwa? W międzyczasie 
pojawiły się na scenie młode wokalistki 
i tancerki reprezentujące Gimnazjum 
nr 3 oraz uczniowie Zespołu Szkół In-
tegracyjnych w występach kabareto-
wych i muzycznych – naprawdę dobrze 
to wszystko wyglądało – Widzisz Pan, 
tu jest już etap, że te talenty powoli kry-

stalizują się, a naśladowanie znanych 
artystów coraz lepiej im wychodzi. Te-
raz pora, żeby nad sobą jeszcze bar-
dziej popracowali. Kai, Magdzie, An-
dżelice, Ani i Patrykowi z ZSI przy-
gotowanie do występu zajęło nieco po-
nad tydzień. - Krótko się do niego przy-
gotowywaliśmy. To był nasz pierw-
szy wspólny a zarazem publiczny wy-

stęp. Trochę stres, ale było OK – mó-
wiła 15-letnia Marta Kotlarz z Gimna-
zjum nr 3, która z Basią Szklarską za-
prezentowała pod sceną gorący taniec, 
w skąpym wdzianku, między innymi do 
hitu Mistrzostw Świata w piłce nożnej 
RPA 2010 – „Waka, waka” Shakiry.

Około 16.00 scenę przejęli ucznio-
wie II LO im. Jana Matejki z działają-
cego tam Teatru Niedużego i wysta-
wili dwie scenki: „Dwie omy” oraz „Ma-
ciej i smok”. Były też pokazy taneczne 
i wokalne – usłyszeliśmy piosenki: „No 
way”, „Hold my hand” i Sweet Dreams” 
w wykonaniu Sandry i Betiny. - Zo-
bacz Pan, jak to dobrze, że przy szko-
łach działają takie ogniska zrzeszające 
młodzież. Jak najwięcej takich kółek… – 
apelował i ekscytował się pan Andrzej.

Krótko po tym, tak blisko 16.30, mie-
liśmy przelotne opady deszczu uroz-
maicone przygotowywaniem się do wy-
stępu kolejnych młodych wykonaw-
ców. Następne dwie godziny, to czas 
dla dzieci i młodzieży ze Społecznych 
Ognisk Muzycznych działających na 
terenie Siemianowic Śląskich – laure-
atów różnych konkursów i festiwali, ze-
społów z Siemianowickiego Centrum 
Kultury oraz talentów ćwiczących 
w Domu Kultury „Chemik”. Na Rynku 
Bytkowskim bywało tego dnia bardzo 
kolorowo. Uwagę zwrócił m.in. Zespół 

Pieśni i Tańca „Małe Siemianowice”, 
w którym już od trzech lat tańczy 10-let-
ni Michał – Oglądałem występy folk-
lorystyczne w telewizji, spodobało mi 
się, wciągnęło mnie to i w końcu zna-
lazłem się w zespole – opowiadał ma-
ły tancerz. - Widzisz to Pan, jakbym wi-
dział „Mazowsze” albo „Śląsk” – mówił 
na gorąco pan Andrzej w trakcie wy-
stępu „Małych Siemianowic”, porównu-
jąc ich do najlepszych polskich zespo-
łów folklorystycznych. Nasz komenta-
tor po tym występie poszedł już do do-
mu. Tymczasem festyn trwał w najlep-
sze, a na scenie przed 19.00 pojawi-
ły się „Kola & Jula” gwiazdy śląskiego 
koncertu życzeń z TV Silesia. Ich fanów 

w Siemianowicach Śląskich nie braku-
je, a świadczyła o tym licznie zgroma-
dzona pod estradą publiczność. Ostat-
nim zespołem, jaki tego dnia był „Cze-
czel Band”. Grupa powstała w 1997 
roku. Gra muzykę góralską w nowo-
czesnych aranżacjach, o czym publicz-
ność mogła przekonać się na własne 
uszy. Biesiada na tyle się podobała, że 
przed 22.00 słychać było jeszcze: „Bis, 
bis!” i mimo padającego deszczu na ta-
kowe się doczekano.

- Od 2004 roku to już przeszło trzy-
dziesta impreza na Rynku Bytkowskim. 
Chciałbym już z tego miejsca zaprosić 
na kolejne, w tym na 8 września br., 
kiedy to zostaną po raz ósmy wręczo-
ne Laury Bytkowa. Dziękuję organiza-
torom, firmom i instytucjom wspierają-
cym to przedsięwzięcie. Liczę na dal-
szą współpracę – mówił na koniec An-
drzej Gościniak, przewodniczący Sto-
warzyszenia Przyjaciół Bytkowa. 

Podczas „Powitania lata”, obok Ryn-
ku Bytkowskiego grano też w boule, 
uczono się poprzez zabawę angiel-
skiego, była również możliwość zjeż-
dżania po dmuchanym zamku, no 
i oczywiście zjedzenia smakołyków 
z grilla oraz wypicia różnych trunków, 
wśród których prym wiódł złocisty, 
chmielowy.

Przedszkolaki zaprezentowały się znakomicie. Rodzice rejestrowali każdy ruch swych pociech.

ciąg dalszy na str. 16

Festyn jak szychta
„I cóż powiecie na to, że już się zbliża lato?” – Ano nic nie powiemy, tyl-

ko zaśpiewamy i zatańczymy – tak zapewne odpowiedzieliby Jano wi Brze-
chwie artyści występujący tego dnia na estradzie i przed nią. 8 godzin muzy-
ki, 8 godzin zabawy i setki ludzi. Na cichym zazwyczaj Rynku Bytkowskim, 
w sobotnie popołudnie 18 czerwca br. powitano lato głośno i muzycznie, ba-
wiąc się przez 8 godzin, czyli przez roboczą dniówkę.
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ciąg dalszy na str. 14

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

Lato sprzyja wszelkim pracom 
remontowym. Przyjrzyjmy się 

więc, co w ostatnim okresie, tj. 
w czerwcu wykonano lub gdzie eki-
py remontowe, zgodnie z przyjętym 
dla danego osiedla harmonogra-
mem, prowadzą swoje roboty.

Osiedle „Michałkowice”
W Michałkowicach spore zaintereso-

wanie wzbudza nowe boisko wielo-
funkcyjne oraz sąsiadujący z nim plac 
zabaw przy ul. Przyjaźni między bu-
dynkami o numerach 40, 42, 46, 48, 
50. W ramach zagospodaro-
wania terenu wyremontowa-
no też okalające je chodniki. 
W sumie wyłożono kostką bru-
kową aż 380 m2. To jednak nie 
wszystko, co w ostatnim cza-
sie wykonano na tym osiedlu. 
Na Osiedlu Robotniczym za-
kończono remont pokrycia da-
chowego przy ul. Walentego 
Fojkisa 3. Sporo uwagi po-
święcono też naprawie zde-
wastowanych domofonów, 
a tych było kilkanaście, mię-
dzy innymi w klatkach scho-
dowych przy ul. Pocztowej 1, 
10, 11, 12, 14A, C, Wyzwo-
lenia 10A, 6B, 8B, Przyjaź-
ni 22B, 40C i Leona Krucz-
kowskiego 4A. Kontynuowa-
ne są z kolei prace malarskie 
przy ulicy Przyjaźni 38-42. 
Ekipa malarska obecnie zaj-
muje się klatką schodową 
o numerze 42. Pod koniec 
czerwca rozpoczęto docieple-
nie, tj. modernizację elewacji budynku 
przy ul. Przyjaźni 24-26.

Osiedle „Młodych”
W osiedlu zakończono wszystkie 

trwające dotąd remonty. W czerwcu 
wykonywano tam II pokos trawy i pie-
lęgnowano osiedlową zieleń.

Osiedle „Bańgów”
Z kolei w osiedlu „Bańgów” konty-

nuowano prace związane z rozpoczę-
tymi niedawno remontami balkonów. 
Pod koniec czerwca roboty prowadzo-
ne były na budynku przy ul. Marii Skło-
dowskiej-Curie 87B. Niemiej ważną 
sprawa, jest remont parterów 10 kla-
tek schodowych przy ul. Władysława 
Reymonta 26-44. Warto wspomnieć, 
że roboty te prowadzone są komplek-
sowo – wymieniane są również ka-
sety domofonowe i skrzynki na rekla-
my. Oby nie okazało się, że staną się 
one smacznym kąskiem dla wandali. 
Nie ustają też prace przy wymianie in-

stalacji wodnej w budynkach. Ostatnio 
konserwatorzy wymienili piony: zimnej 
i ciepłej wody oraz cyrkulacji w budyn-
ku przy ul. Marii Skłodowskiej-Cu-
rie 75. Z mniejszych prac, aczkolwiek 
zmierzających do tego, by na osie-

dlu było coraz ładniej, trzeba wymie-
nić przycinkę krzewów, żywopłotów, 
czy „odświeżanie” osiedlowych skal-

niaków, ławek np. na placu zabaw przy 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 77.

Osiedle im. Juliana Tuwima
W osiedlu im. Juliana Tuwima z waż-

niejszych, zakończonych lub trwają-
cych robót, godne odnotowania są: 
prace związane z wymianą oświetle-
nia na klatkach schodowych na czuj-
nikowe w budynkach przy ul. Herma-
na Wróbla 9A, B, C – te zakończo-
no, a trwają pod numerem 4. Aktual-
nie prowadzony jest remont kabiny 
dźwigu osobowego przy ul. Herma-
na Wróbla 7A, B i montaż dwóch słu-
pów oświetleniowych typu parkowego 
– znajdujących się przy ul. Wojciecha 
Korfantego oświetlają drogę w kie-
runku boiska oraz jednego zamonto-
wanego między garażami, a budynka-
mi przy ul. W. Korfantego 14. Wymia-
na ta jest efektem postulatów lokato-
rów. Ponadto, dokonano montażu na-
sad wentylacyjnych na kominach bu-

dynków przy ul. W. Korfantego 16 
i 17, naprawy uszkodzonych schodów 
wejściowych do budynku przy ul. Le-
śnej 15 oraz wymiany rozszczelnio-
nej kanalizacji sanitarnej w bloku przy 
ul. Hermana Wróbla 6A oraz w loka-
lu użytkowym przy ul. H. Wróbla 12.

Nie tylko w budynkach mieszkalnych, 
ale i w lokalach użytkowych prowadzo-
ne są remonty, czego dowodem są 
trwające obecnie prace – wymieniane 
są okna – w lokalach przy ul. Herma-
na Wróbla 12 oraz 14.

Gdy tylko pogoda sprzyja kon-
serwatorzy ADM os. im. Tuwima 
remontują dachy garaży. Ostat-
nio naprawiono dach m.in. na 
garażu nr 6 przy tzw. SIPS-ie.

Osiedle „Centrum”
Administracja osiedla „Cen-

trum” skupiła się na remon-
cie uszkodzonych schodów 
wejściowych do budynków 
oraz dachów i kominów. Przy 
ul. Powstańców 54A scho-
dy już wykonano, zaś lada 
chwila podobne prace zosta-
ną przeprowadzone przy uli-
cach Powstańców 46A oraz 
ks. Konstantego Damrota 
1B. Jeśli chodzi o roboty de-
karskie – na budynku przy ul. 
Kolejowej 3 zakończyły się, 
a pod „dwójką” jeszcze trwa-
ją. Kontynuowane jest także 
docieplenie budynku przy ul. 
Komuny Paryskiej 3. Za na-
mi II pokos trawy wraz z przy-
cinką krzewów i żywopłotów.

Osiedle „Węzłowiec”
Na „Węzłowcu” nadal prowadzone 

są prace związane z estetyzacją kla-
tek schodowych, tj. między innymi ma-
lowanie, wymiana szachtów przy pio-
nach dźwigów osobowych, zabudowa 
instalacji multimedialnych oraz płyt-
kowanie wejść i posadzek na parte-
rach budynku przy ul. Władysława Ja-
giełły 27A, B, C, D. Przy okazji odna-
wiane są też maszynownie dźwigów 
osobowych i ganki piwniczne. Obec-
nie ekipa remontowa pracuje w klat-
ce schodowej „C”. Także na II eta-
pie osiedla, gdyż przy ul. Wł. Jagiełły 
41A, B, C, D zamontowano na komi-
nach 9 nowoczesnych nasad wentyla-
cyjnych. Ich zadaniem jest wzmocnie-
nie ciągu przewodów wentylacyjnych, 
z którym to problemem mieszkańcy 
tego budynku dotychczas się borykali. 
Natomiast przy ulicy Władysława Ja-

Remonty, 
remonty

Os. „Centrum”, zrobione schody  
do klatki przy ul. Powstańców 54A.

Kolejny garaż na os. „Tuwima” 
 będzie miał nowe poszycie dachowe.
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Ogródek Krystyny Płaczek, ul. Stawowa 7Balkon Ewy Palarz, ul. Karola Szymanowskiego 2

Wiosenny konkurs rozwiązany
Lato w pełni i kolorów na balkonach 

oraz w ogródkach przydomowych, co 
bardzo, bardzo cieszy, przybywa. W ma-
ju ogłosiliśmy wiosenny konkurs, nagro-
dy zapewnia firma AGRECOL lider ryn-
ku nawozów i środków do pielęgnacji ro-
ślin. Na adres redakcji, w terminie do 15 

czerwca, wpłynęło kilka zgłoszeń. Wy-
braliśmy dwa i Czytelników, a przede 
wszystkim miłośników zieleni upiększa-
jących osiedla, uhonorowaliśmy równo-
rzędnymi nagrodami po 50 zł. Laureata-
mi konkursu zostały dwie panie: Ewa 
Palarz, ul. Karola Szymanowskiego 2 

– autorka aranżacji balkonowej i Kry-
styna Płaczek, ul. Stawowa 7 – dbają-
ca o ogródek przy tym budynku.

Obydwu Paniom gratulujemy i za-
praszamy, 18 lipca, do siedziby Za-
rządu SSM na dyżur redaktora „MS” 
po odbiór talonów. pes
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giełły 31 na placu zabaw pojawiła się, 
na wniosek mieszkańców, nowa pia-
skownica oraz dodatkowo zamonto-
wano ogrodzenie. Dobiegły też końca 
roboty przy remoncie drogi osiedlowej 
między budynkami kompleksu gara-
żowo-usługowego przy ul. Władysła-
wa Jagiełły 15, a budynkami zlokali-
zowanymi przy ul. Wł. Jagiełły 11-13. 
Przy okazji wykonano w tamtym re-

jonie oczekiwany, a wręcz niezbędny 
chodnik, zakończony trzema stopnia-
mi. Wcześniej nie było tam traktu pie-
szego, co powodowało, że mieszkań-
cy musieli wychodzić na jezdnię. War-
to odnotować, że zakończono już na 
ten rok prace związane z demonta-
żem starych okien i zastąpieniem ich 
nowymi, tzw. „luksferami” posiadają-
cymi kratkę wentylacyjną. Ostatni ad-
res, gdzie tego dokonano, to klatka 

schodowa przy ul. Władysława Ja-
giełły 1 (od strony balkonów).

Do ważniejszych robót, trwających 
jeszcze, zaliczyć trzeba: wymianę sie-
ci wodociągowej przy ul. Grunwaldz-
kiej 2 oraz Walerego Wróblewskiego 
26-32, a także kapitalny remont dachu 
przy ul. Władysława Jagiełły 1A, C.

Z kolei przy ul. Wł. Jagiełły 39B, 
w związku z awarią, pojawiła się ko-
nieczność wymiany – poza tegorocz-
nym planem remontów – pionu zimnej 
i ciepłej wody oraz cyrkulacji.

Osiedle „Chemik”
W pawilonie usługowo-handlowym 

przy ul. Alfonsa Zgrzebnioka 43A wy-
konano szereg prac, takich jak: częścio-
we malowanie wraz z płytkowaniem po-
sadzek na drugim piętrze budynku oraz 

modernizację oświetlenia z zastosowa-
niem czujników ruchu, co doprowa-
dzi do zaoszczędzenia zużycia ener-
gii elektrycznej, a tym samym do ogra-
niczenia ponoszonych kosztów. W dru-
gim największym pawilonie „Chemika” 
– mieszczącym się przy ul. Walerego 
Wróblewskiego 67 odnowiono z kolei 
elewację od strony Rynku Bytkowskie-
go. Jeśli chodzi o budynki mieszkalne, 
to wymieniono okna na klatce schodo-

wej przy ul. Walerego Wróblewskiego 
55A i wyremontowano schody do klatki 
budynku przy ul. Niepodległości 61G. 
Niedługo z nowych schodów cieszyć 
się też będą mogli mieszkańcy budyn-
ku przy ul. Niepodległości 57D.

Na „Chemiku” kontynuowane są nadal 
prace dociepleniowe. Te wykonuje się 
przy ul. W. Wróblewskiego 51-53 oraz 
64-66. W czerwcu na osiedlu wykonano 
drugi pokos trawy. Rafał Grzywocz

 Os. „Michałkowice”,  
ul. Przyjaźni 24-26.

Os. „Bańgów” – prace przy modernizacji 
parteru – ul. Wł. Reymonta 40.

„Węzłowiec” – nowa piaskownica  
przy ul. Wł. Jagiełły 31.

„Węzłowiec” – prawda, że ładna?  Droga przy  
ul. Wł. Jagiełły 13 i chodnik z prawdziwego zdarzenia 
– zrealizowany postulat jednej z Czytelniczek „MS”.

Na wszystkich osiedlach prowadzono prace 
pielęgnacyjne zieleni. Na zdjęciu wymodelowany  

żywopłot, dzieło dozorczyni  
budynku ul. W. Korfantego 1, 2, 3 – os. „Tuwima”.

Nasady wentylacyjne typu ZK zabudowano  
na kominach domów przy:  

ul. Władysława Jagiełły 41 – os. „Węzłowiec”  
oraz ul. Wojciecha Korfantego 16 i 17 – os. „Tuwima”.

ciąg dalszy ze str. 12

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

Remonty…
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że na osiedlu jest teraz takie wspa-
niałe boisko – mówił Dariusz Boche-
nek, wiceprezydent miasta, a zarazem 
przewodniczący Rady Osiedla „Michał-
kowice”. Andrzej Gościniak w imieniu 
swoim i Adama Matusiewicza, mar-
szałka Województwa Śląskiego gratu-
lował zarówno Spółdzielni, jak i dzie-
ciom oraz młodzieży kolejnych pięk-
nych obiektów. Z kolei Zbigniew Lek-
ston złożył dziatwie życzenia z okazji 
Dnia Dziecka podkreślając przy tym, 
że chciałby, aby to święto trwało dla 
nich przez cały rok, a nowe boisko 
i plac zabaw na pewno im w tym po-
mogą. W ciepłych słowach o inwesty-
cjach wyrażał się też Gerard Lattka, 

członek Rady Nadzorczej SSM, dzię-
kując Spółdzielni za ich wykonanie. 

Nowe boisko wielofunkcyjne przy 
ul. Przyjaźni zaprojektowano w for-
mie ogrodzonego, utwardzonego te-
renu o nawierzchni poliuretanowej. 
Przeznaczone jest do uprawiania kil-
ku dyscyplin sportowych, takich jak: 
piłka nożna, koszykówka, siatkówka 
oraz tenis. Uprawianie ich nie kolidu-
je ze sobą, gdyż obowiązuje regula-
min jasno określający, w które dni, 
w co można pograć – publikujemy je-
go fragment. Tuż obok boiska mieści 
się budynek pełniący funkcję swoiste-
go magazynu, gdzie przechowywane 
są m. in. bramki, kosze oraz siatki. Do-
okoła obiektu zlokalizowano kilka ła-
wek. Nad wszystkim czuwa gospodarz 
terenu oraz czujne oko kamer, obej-
mujące też plac zabaw i obszar wokół 
miejsc rozrywki. Tych, którzy martwili 
się tym, że wraz z powstaniem nowe-
go obiektu zniknie stół ping-pongowy 
ucieszył jego widok w bliskim sąsiedz-
twie boiska. 

Również po sąsiedzku, ale z drugiej 
strony, znajduje się nowy plac zabaw 
o przyjaznej dla bywalców nawierzch-

ni i także, jak w przypadku boiska, jest 
ogrodzony, tyle że gustownym, zielo-
nym płotkiem. Do dyspozycji najmłod-
si mają między innymi: tzw. zestaw 
zabawowy, kolejkę, huśtawki, kiwa-

ki, piaskownicę, zjeżdżalnię. Na placu 
zabaw można pograć też na przykład 
w „kółko-krzyżyk”, albo w „klasy”.

Już chwilę po oficjalnym otwarciu 
obiektów nie kryto zadowolenia z tych 
miejsc:

- Najbardziej podoba mi się na-
wierzchnia. Nie ma porównania do te-
go, co było wcześniej, na starym bo-
isku, chociaż na nim też się grywało 
– powiedział 12-letni Denis Gola.

- Cieszę się, że będzie można po-
grać w piłkę nożną na super boisku. 
Może też spróbuję zagrać w koszy-
kówkę – mówił 8-letni Kamil Bober. 

- Fajnie to zrobili. Jest wszystko no-
we, a najbardziej cieszę się z „kółka-
-krzyżyk” i „klasów” – chwalił Oskar 
Kaszta.

- Wreszcie coś zrobiono w naszej 
okolicy dla tych dzieci. Tu nie było 
specjalnie gdzie się bawić. Teraz chy-
ba zlecą się z całych Michałkowic… 
o i nawet chodniki zrobili przy okazji 
– Nareszcie! – stwierdził Wiesław Pa-
nysz, mieszkaniec Michałkowic.

Przypomnijmy, że w ubiegłym ro-
ku oddano do użytku podobny obiekt 
(boisko wielofunkcyjne) na osiedlu im. 

Juliana Tuwima, przy ul. Wojciecha 
Korfantego, zaś dwa lata temu zre-
alizowano inwestycję na osiedlu „Che-
mik”, przy ul. Walerego Wróblewskie-
go. Co czeka nas w przyszłym roku, 
czas jeszcze pokaże.

Był, a jakoby go nie było
Około 2 godziny po uroczystości 

otwarcia miejsc rozrywki przy ul. 
Przyjaźni, na nowym boisku wie-
lofunkcyjnym odbył się tradycyj-
ny festyn z okazji Dnia Dziecka or-
ganizowany od lat przez michałko-
wicką administrację i Radę Osiedla. 
Uczestnicy zabawy mieli nieco mniej 
szczęścia do pogody. Mimo to, za-
równo organizatorzy, jak i dzieci ab-
solutnie nie zawiedli. Witając najmłod-

szych Dariusz Bochenek, przewodni-
czący RO dziękował za przybycie i ży-
czył wszystkim dobrej zabawy. Zgod-
nie z jego życzeniem w takim właśnie 
klimacie przebiegła popołudniowa im-
preza na pachnącym nowością obiek-
cie. Grała muzyka, było mnóstwo kon-
kursów z nagrodami, wspólnych za-
baw i różnorakich atrakcji z udziałem 
bohaterów dnia, czyli Dzieci, których 
do zabawy zachęcali Danuta Białas 
i Krystian Stasiczek. Najmłodsi udo-
wodnili po raz kolejny, że nawet brzyd-
ka, chłodna i deszczowa aura nie jest 
w stanie przeszkodzić im w świetnej 
zabawie. Wystarczyło tylko ciepło się 
ubrać i dużo się ruszać, a padający, 
co chwila deszcz był, a jakoby go nie 
było i w zasadzie nie robił na nikim 
wielkiego wrażenia.

Festyn nie mógłby się odbyć bez 
sponsorów, którzy wsparli organiza-
cję imprezy, a byli to: PPHU „Daxbor” 
z Boronowa, MaxiI-Tech z Chorzowa 
oraz siemianowickie firmy i zakłady 
– „Sukces” s.c., „Arkon”, „Parado”, Za-
kład Dekarski „Olsza”, Zakład Instala-
torski „Matuła” oraz Zakład Malarski 
„Nowak”.  Rafał Grzywocz

Jest! Jest…ciąg dalszy ze str. 2

Regulamin boiska  
„Michałkowice”:

Boisko czynne jest: 10. 05. do 31. 08.
w godzinach 9.00 do 20.00

- 15. 04. do 9. 05. i 1. 09. do 31. 10. 
w godzinach 9.00 – 18.00

Poniedziałki – tenis
Wtorek, środa, czwartek, piątek, 

sobota – koszykówka + siatkówka
Niedziela – piłka nożna

Pomyślmy… To chyba kaczuszki?
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20% zniżki za wynajęcie toru bowlingowego

Wystartowały półkolonie i do „Renomy” przyjdź

O wielkim zainteresowaniu bezpłat-
nymi półkoloniami świadczą dziesiątki 
telefonów od rodziców, chcą-
cych zapisać swoje dzieci na 
zajęcia i zapewnić im opie-
kę. Bogaty, jak zawsze, pro-
gram zachęca do wzięcia 
w nich udziału. Tak więc ro-
dzicu, jeśli jeszcze nie zde-
cydowałeś, jak zagospodaro-
wać czas dziecka w waka-
cje, spróbuj w Domu Kultu-
ry „Chemik”. Więcej informa-
cji uzyskać można na miej-
scu, bądź pod numerem tele-
fonu: 32 228-20-90. Jednym 
z pierwszych wyjść półkolo-
nistów w plener była wizyta na boisku 
do hokeja na trawie w Kompleksie 
Sportowym „Siemion” i dopingowanie 
drużynom w rozgrywanych tam mię-

dzynarodowych zawodach hokeja na 
trawie: Turniej Lato 2011.

Lato mamy, jakie mamy. Póki co 
więcej mamy chmur i deszczu, niż słoń-
ca i upału. W takie dni, zamiast siedzieć 
bezczynnie przed telewizorem czy kom-

puterem, warto gdzieś się wybrać ze 
znajomymi. Jedną z ciekawszych pro-
pozycji spędzania czasu w naszym mie-
ście może być bowling w Strefie Roz-
rywki „RenomA”. Do przyjścia w po-
dwoje „Renomy” dodatkowo zachęca 
zniżka, jaką od lat Zarząd SSM ustala 
dla dzieci i młodzieży szkolnej na czas 

ferii zimowych i wakacji letnich.
Propozycja ta cieszy się 

sporym zainteresowaniem 
młodych ludzi i nie tylko. 
W czasie wakacji Siemiano-
wicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa udziela dzieciom i mło-
dzieży – za okazaniem waż-
nej legitymacji szkolnej – 
20% zniżki za wynajęcie to-
ru bowlingowego od ponie-
działku do piątku w godzi-
nach 11.00 do 16.00. 

„RenomA” to jednak nie 
tylko kręgle, ale też bilard, 

piłkarzyki itp. No i jest jeszcze barek, 
który serwuje soczki, wody mineralne 
i inne napoje chłodzące lub gorące – 
wedle upodobania. rg_ps

Jak co roku, krótko po zakończeniu roku szkolnego, zaczynają się  
 półkolonie organizowane tradycyjnie przez Dom Kultury „Chemik”. 

W poniedziałek, 4 lipca o 900, pierwsza grupa – dokładnie 50 dzieci – roz-
poczęła swoją przygodę z półkoloniami, zabawami integracyjnymi pod 
okiem dobrze niektórym uczestnikom znanych wychowawców, czyli: 
Magdy, Marty i Jacka.

„Na Międzynarodowym turnieju hokeja na trawie  
– KS „Siemion”

Impreza nie przebiegłaby tak spraw-
nie, gdyby nie znakomite jej prowa-
dzenie przez znany już bytkowskiej 
i nie tylko publiczności duet – Danuta 
Białas i Krystian Stasiczek. 

Na zakończenie niebo rozświetliły 
sztuczne ognie, a z głośników, a tak 
jest od lat, poleciała piosenka Budki 
Suflera – „Cisza”.

Festyn został zorganizowany przed 
Urząd Miasta w Siemianowicach Ślą-
skich, „Stowarzyszenie Przyjaciół 

Bytkowa”, Siemianowicką Spółdziel-
nię Mieszkaniową oraz Stowarzysze-
nie „Nasz Dom” przy współudziale ad-
ministracji osiedli: „Chemik”, „Węzło-
wiec”, im. Juliana Tuwima i „Młodych”.

Sponsorami imprezy byli: „Sukces” 
s.c., Zakład Remontowo-Budowla-
ny Małgorzaty Juranek, Zakład Kon-
serwacji i Rekultywacji Terenów Zie-
lonych „ARCON”, Usługi Transpor-
towe Tomasza Idczaka, „ELEKTRO-
-DŹWIG”, Zakład Usług Technicznych 
Mirosława Witka, TELEPIZZA, pub 
„Studio 4”, kawiarnia „Mercado Ca-
fe”, restauracja „Gardena”, s.c. „PiR”, 
drukarnia „Omegapress” oraz Specja-
listyczny Zakład Ochrony Środowiska 
Ryszarda Morawca. 

 Rafał Grzywocz 
Tańczą i śpiewają „Małe Siemianowice”.

ciąg dalszy ze str. 11

Festyn jak szychta
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Kiedy parking  
przy Fojkisa?

Witam!
Chciałbym poruszyć temat parkingu 

na ul. Fojkisa 3. Otóż dnia 31-05-2011 
nasz parking przestał istnieć – zamie-
nił się w staw. Bosy mieszkańcy cho-
dzą po wodzie... Nasze piwnice i auta 
są zalewane. Droga Spółdzielnio, jak 
się dowiedziałem od starszych loka-
torów, temat jest już od 2004 roku od-
kładany, może warto zastanowić się 
na poważnie nad pilną realizacją tego 
parkingu, bo przyszłe odszkodowania 
od mieszkańców przewyższą koszt te-
go parkingu.

Pozdrawiam – Adam Pulter

ZARZĄD SSM: Według zapewnień 
administracji problem parkingu – 
wraz z odwodnieniem – przy ul. Wa-
lentego Fojkisa 3 zostanie ostatecz-
nie rozwiązany w 2012 roku.

Zalewa nas!!!
Dobry wieczór

W załączeniu przesyłam Państwu 
zdjęcia, które pokazują jak wygląda 
teren przed blokiem przy ulicy Wyzwo-
lenia 6a po kilkunastominutowej ule-
wie. Niestety, taka sytuacja nie zda-
rzyła się po raz pierwszy. Proszę o in-
formację, jakie zamierzacie Państwo 
podjąć kroki, aby w przyszłości takie 
sytuacje nie miały miejsca. Zdjęcia 
pokazują sytuację przed blokiem, ko-
lejny problem to woda, która natych-
miast dostała się na klatkę schodową. 
Pomieszczenie, w którym znajdują się 

skrzynki na listy zalane było wodą się-
gającą kolan!!!

Najważniejsze pytanie: KIEDY po-
czynicie Państwo stosowne działania, 
okres silnych burz i intensywnych opa-

dów dopiero przed nami i nie wyobra-
żam sobie, żeby taka sytuacja miała 
się powtarzać.

Z poważaniem
Marita Tuszyńska, ul. Wyzwolenia 6a

Witam!
Jesteśmy mieszkańcami bloków Wy-

zwolenia 6. Oto przesyłam Państwu 

zdjęcia - ze względu na jakość nie 
nadają się do druku - po opadach 
deszczu z dnia 31. 06. 2011 r. Piszę 
w imieniu lokatorów aby spółdzielnia 
coś z tym zrobiła. Ponieważ cała wo-
da z osiedla zbiera się na naszym par-
kingu. Nie da się wejść do bloku a wo-
da zalewa wszystkie samochody, jakie 
stoją na parkingu nie mówiąc o zsy-
pach, które potem okropnie śmier-
dzą. Jest to bardzo uciążliwe i prosi-
my o załatwienie tej sprawy jak naj-
szybciej.

Pozdrawiamy – Mieszkańcy bloku 
ul. Wyzwolenia 6

ZARZĄD SSM: Przyczyną okreso-
wego zalewania terenów przed bu-
dynkiem, jak i wejść do klatek scho-
dowych podczas intensywnych opa-
dów deszczu jest mało drożna kana-
lizacja deszczowa, której przebudo-

wa jest w gestii Urzędu Miasta. Po 
ostatniej ulewie przeprowadziliśmy 
wraz z mieszkańcami wizję lokal-
ną. W jej wyniku przyjęto ustalenia, 
które winny złagodzić problem zale-
wania. Administracja osiedla w ter-
minie doi 31 lipca wykona dodatko-
we połączenie studni deszczowej 
do kanalizacji tak by przy nadmia-
rze deszczówki była ona skierowana 
do tejże kanalizacji. Niezależnie też 
ADM dokona przebudowy chodni-
ków przed klatkami i drzwi wejścio-
wych w celu uniemożliwienia zale-
wania parterów i podszybia wind.

Autobus 190
Witam.

Obudziłam się dzisiaj z bólem głowy, 
ale i z nadzieją, że od dziś przestaną 
kursować ulicą Grunwaldzką autobu-
sy linii 190 i zostaną ustawione pro-
gi i jak dawniej ta ulica będzie drogą 
osiedlową a nie autostradą. Jest la-
to, otwarte okna, BŁAGAM pozwólcie 
nam spokojnie żyć, bo inaczej skoń-
czymy w „wariatkowie”. Kto mi powie 
jak długo to jeszcze potrwa?

Z poważaniem Grażyna.
Chciałabym wiedzieć, z jakiej racji 

redakcja gazetki chce zamknąć temat 
autobusu 190? Czyżby redaktorowi, 
podobnie jak radnemu z ulicy Grun-
waldzkiej, przeszkadzał przejeżdża-
jący autobus? To nie może być do-
statecznym powodem do zmiany tra-
sy autobusu, A jak to jest na osiedlu 
Tuwima? Tam nie mieszka żaden rad-
ny, któremu przeszkadza wjeżdżają-
cy w wąskie uliczki autobus? Tam nie 
musi jeździć po trasie tramwajowej? 
Przecież to śmieszny argument, że 
autobus ma wrócić na trasę tramwajo-
wą, skoro nie jest ograniczony torami 
i siecią trakcyjną. Linia ma służyć ko-
rzystającym a nie zastępować tram-
waj. I skoro jest takie zapotrzebowanie 
pasażerów to należy z tym się liczyć.

ZARZĄD SSM: Urząd Miejski wy-
stąpił o wyznaczenie trasy przejaz-
du autobusu linii 190 przez II etap 
osiedla „Węzłowiec” i ustanowie-
nie przystanku przy stacji wymien-
ników z jednoczesnym zachowa-
niem przystanku przy ul. Walere-
go Wróblewskiego. Miejmy nadzie-
ję, że KZK GOP przychylnie rozpa-

ciąg dalszy ze str. 10

ciąg dalszy na str. 20

ul. Walentego Fojkisa 3
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WYKŁADZINY PODŁOGOWE 
PCW i dywanowe do domu i firmy 
 Szerokości  2, 21/2 , 3, 31/2 , 4 i 5 m   
       Ceny od 16,99 zł/m2 
Siemianowice, ul. Dworcowa 1 (HUGO),  1000  - 1700

Wjazd od ulicy Głowackiego  (magazyn przy rampie)
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trzy wniosek, co winno zadowolić 
wszystkie zainteresowane osoby.

Od redakcji: Zapewniam Panią, że 
nie mieszkam w tym rejonie, więc su-
gerowanie, że zamykam temat, bo 
przeszkadza mi autobus jest delikatnie 
mówiąc nie na miejscu. Zamknięcie 
debaty na łamach wynika z prozaicz-
nego faktu – na ten temat powiedzia-
no już wszystko, a na dodatek podjęto 
odpowiednie decyzje zgodne z postu-
latami znaczącej ilości mieszkańców. 
Czas na rozważanie trasy tym samym 
upłynął, tym bardziej, że od począt-
ku było wiadomym, że skierowanie go 
przez ul. Grunwaldzką jest rozwiąza-
niem tymczasowym. Ponadto, jak Pani 
może przeczytać wyżej, opinie o trasie 
tego autobusu są diametralnie prze-
ciwstawne i moglibyśmy kontynuować 
ten wątek w nieskończoność. Zachę-
cam natomiast do zbierania podpisów 
i wysłania ich bezpośrednio do KZK 
GOP w celu wsparcia wniosku miasta, 
bo zaproponowane rozwiązanie bę-
dzie bardzo korzystne dla setek ludzi. 
Z ukłonami Piotr Sowisło.

Z papucia na lać
Chciałbym podziękować i pogratu-

lować wszystkim tym, którzy się przy-
czynili do wyremontowania chodnika 
(przy ulicy) pod blokiem Wróbla 7 (In-
formacja dodatkowa: chodnik należy 
do naszego UM). Naprawdę, jestem 
pełen podziwu jak można „ekonomicz-
nie” wyremontować kawałek chodnika 
przed EURO 2012. Tym projektem na 
pewno pobiliśmy kraje trzeciego świa-
ta! Zapraszam wszystkich do obejrze-
nia tego arcydzieła. Naprawdę war-
to. Proponuję zrobić jeszcze tylko uro-
czyste otwarcie tego chodnika. Może-
my nawet z dwóch stron. Mam nadzie-
ję, że ten chodnik będzie Nam służył 
tysiące lat i będzie nam przypominał, 
jakich to „ekonomistów” mamy w UM.

Aha! Byłbym zapomniał. Ludzi 
z wózkiem dziecięcym zapraszam na 
chodnik obok (spółdzielczy) albo na 
ulicę, bo ten chodnik raczej się nie na-
daje do wózków, zwłaszcza tych z ma-
łymi kółkami.

Darek
ZARZĄD SSM: E-mail Czytelnika 

dedykujemy Urzędowi Miasta i Rad-
nym z tego rejonu oraz zaprasza-
my Pana Prezydenta do odwiedze-
nia tego rejonu w celu przekonania 

się, jak podległe mu służby realizu-
ją wnioski mieszkańców, co w tym 
przypadku w konsekwencji wpływa 
na negatywną opinię o włodarzach 
miasta.

Balkony i okna
Witam

W sprawie rdzewiejących nowych 
balkonów

Latem 2009 r. w Michałkowicach 
przy ul. Wyzwolenia 8 wymieniono ze-
wnętrzne balkony. Przemilczmy fakt 

jak długo ta operacja trwała. Po okre-
sie niecałych dwóch lat zauważyłem, 
że na moim metalowym balkonie, któ-
ry wydawał się profesjonalnie wykona-
ny, pojawiła się korozja. Z początku je-
den bąbel, obecnie koroduje cały gór-
ny element bariery. Boję się, co będzie 
za kilka miesięcy, nie mówiąc za klika 
lat. Co można zrobić z tą niedoróbką?

W jednym z wcześniejszych listów 
czytelniczych pojawiła się sprawa 
uszkodzonych szyb okiennych pod-
czas niefortunnej wymiany wspomnia-
nych balkonów. Również u mnie wy-
stępuje ten problem (opiłki metalowe 
wtopione w szyby podczas cięcia szli-
fierką). Czy mam zgłosić ten fakt i do 
kiedy, czy ewentualnie wymienić szy-
by na własny koszt i później domagać 
się zwrotu poniesionych kosztów?

Drugi temat nieco wykraczający od 
poprzedniego to: termomodernizacja 
naszego bloku (jedna ściana północ-
na) i sąsiedniego bloku (jedna ściana 
południowa). Pomińmy fakt jak długo 
ta operacja trwała i jak jest wykonane 
– pewnie zgodnie z harmonogramem. 
Patrząc na kolorystykę i fakturę (tro-
chę gładko, trochę nierówno), przecho-
dząc codziennie na parking między ty-
mi ścianami moje odczucia estetyczne 
po prostu krwawią... Obok po drugiej 
stronie znajdują się dwa bloki również 
termomodernizowane, ale już inna fir-
ma i inna spółdzielnia. Tu wykonane 
tak sobie, tam pełny profesjonalizm.

D. A.
Imię i nazwisko do wiad. red.

ZARZĄD SSM: W celu załatwienia 
poruszonych przez Pana spraw pro-
simy o niezwłoczne pisemne – z po-
daniem adresu i nr telefonu – skon-

taktowanie się z administracja osie-
dla „Michałkowice”. Po zgłoszeniu 
ADM dokona przeglądu wymienio-
nych usterek i w ramach gwarancji 
wyegzekwuje ich usunięcie od wy-
konawcy.

Co do kolorystyki elewacji sądzi-
my, że zdania zawsze będą podzie-
lone. Odnosząc się do jakości wy-
konanych prac uważamy, że reali-
zacja jest zadowalająca, co potwier-
dził stosowny protokół sporządzo-
ny m.in. przez przedstawiciela Ra-
dy Osiedla.

Dziękuję za boisko 
i plac zabaw

Dzień dobry, chciałabym podzięko-
wać za nowe boisko i plac zabaw na 
osiedlu Przyjaźni. Super pomysł, bar-
dzo dobre wykonanie. Nareszcie ma-
my plac, który jest bezpieczny i jed-
nocześnie podoba się dzieciom. Ja 
z nimi pociechami bywamy tam co-
dziennie.

Pozdrawiam Agnieszka Roner.
ZARZĄD SSM: Dziękujemy za prze-

kazane miłe słowa uznania za wyko-
nanie boiska i placu zabaw. Jest to 
niewątpliwie powód do satysfakcji, 
tym bardziej, że nie spotkaliśmy się 
z ani jednym słowem krytyki.

Teraz należy czynić wszystko, 
by miejsce to jak najdłużej służyło 
najmłodszym i polecamy go szcze-
gólnej opiece wszystkim mieszkań-
com tego rejonu.

Zapomniany II etap
Nawiązując do listu zamieszczonego 

w poprzednim numerze gazetki mogę 
się tylko pod nim podpisać i potwier-
dzić, że II etap osiedla Węzłowiec jest 
zapomniany. Wejścia do klatek scho-
dowych są obskurne. Obdrapane win-
dy też nie wyglądają najciekawie.

W każdym numerze za to można 
przeczytać o remontach bloków w dol-
nej części osiedla.

Wracając jeszcze do placów zabaw. 
Na 9 bloków mamy tylko jeden plac za-
baw, kiedyś był jeszcze jeden przy blo-
kach nr 37, ale szybko został zlikwido-
wany po kilku skargach mieszkańców 
a teraz nie ma szans żeby stworzyć 
nowy, mimo że miejsca jest dość du-
żo żeby można było utworzyć niewiel-
ki plac dla dzieci. Przechodząc przez 
I etap osiedla można spotkać kilka pla-

ciąg dalszy ze str. 18

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 22
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Awarie!!!
remonty, naprawy,

instalacje elektryczne, gazowe, 
wodno-kanalizacyjne

Malowanie, tapetowanie, kafelkowanie, 
montaż pieców g/e, panele podłogowe,  

sufity podwieszane, ścianki

Bardzo szybka realizacja  
oraz niskie ceny!
Tel. 530 837 767
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ców w niewielkiej odległości i to, że ad-
ministracja ma pod sobą aż 11 placów 
zabaw wcale nie jest wytłumaczeniem, 
bo co z tego, że jest ich aż tyle skoro 
jeden jest na Jagiełły 31, drugi na Po-
laczka, trzeci na Łokietka a reszta po-
rozstawiana jest na Jagiełły nr 2-15.

W tym roku dopiero doczekaliśmy się 
nowej piaskownicy tylko szkoda, że ta-
kiej małej, chyba nawet mniejszej niż 
poprzednia – czyżby szkoda było przy-
wozić więcej piasku?? W obecnej no-
wej piaskownicy ledwo mieszczą się 
dzieci jak jest ich już 4 w środku to nie 
ma szans na bezproblemową zabawę, 
poza tym piaskownica jest mało funk-
cjonalna piasku nasypane po same 
brzegi nie powinno być tak, że dzieci 
wchodzą do piaskownicy a nie na pia-
skownicę, nie ma możliwość jak usiąść 
na tych ławeczkach, bo wtedy kolana 
trzeba mieć pod samą brodą, bo tak 
nasypane jest piachu – wystarczyłoby 
zrobić metr większą piaskownicę i było-
by w porządku. Na innych placach pia-
skownice są o wiele lepsze a tu robi się 
tylko po to żeby zrobić a nikt nie pomy-
śli czy to jest funkcjonalne dla dzieci.

A. C.
- dane do wiadomości redakcji.

ZARZĄD SSM: Nie jest prawdą, że 
II etap osiedla „Węzłowiec” jest za-
pomniany. W budynkach tam po-
sadowionych na przestrzeni mi-
nionych lat wykonywano dziesiątki 
prac. Ich wyliczenie zajęłoby spo-
ro miejsca. Trudno też zgodzić się 
z tym, że niewiele się wykonuje wo-
kół domów. To przecież na II eta-
pie osiedla wybudowano pierwsze 
boisko ze sztuczną nawierzchnią. 
Odnosząc się do Pani uwag o no-
wej piaskownicy nie możemy po-
dzielić poglądu, że zrobiono ją „że-
by zrobić” i że jest mniejsza od po-
przedniej. Piaskownica ta posiada 
stosowny atest dopuszczający do 
użytkowania, a jej wymiary to: 3040 
na 2050 mm – czyli ok. 6 m2. Sta-
ra piaskownica była natomiast kwa-
dratem o boku 2000 mm, czyli mia-
ła 4 m2.

„Cmentarz” pod oknami...
Mieszkańcy z parteru bloku przy uli-

cy Kolejowej 2B wpadli na genialny 
pomysł upiększenia trawnika przed 
oknami swego mieszkania. Czyn z po-

zoru szlachetny, ale tylko z pozoru. 
Nie dość, że Ich rabata przypomina 
grób usypany zaraz po pogrzebie to 
otoczona jest „płotem” z drutu rodem 
z obozu koncentracyjnego. Na pewno 
Ich pomysł jest oryginalny, ale czy rze-
czywiście upiększył trawnik...

Aby nie zostać posądzonym o goło-
słowność dołączam zdjęcie wyżej opi-
sanego miejsca.

Pozdrawiam Mieszkaniec (Dane 
wyłącznie do dyspozycji redakcji)

ZARZĄD SSM: Pana uwagi kieru-
jemy do opiekujących się tym miej-
scem, licząc że wykorzystają te 
spostrzeżenia.

Od redakcji: Przyjmujemy dezapro-
batę, co do tworzonego klombu, ale 
prosimy, w imię pamięci milionów po-
mordowanych, nie nadużywać poję-
cia obóz koncentracyjny w tak w su-
mie błahej sprawie, jak pojawienie się 
otoczonej kilkoma drutami rabatki.

Opróżniać pojemniki 

na plastik
Dzień dobry!

Chciałabym zwrócić uwagę na po-
jemniki na odpady, które stoją między 
ulicami Pocztową a Przyjaźni w Mi-
chałkowicach. W szczególności na po-
jemnik na odpady z plastiku, który jest 
bardzo często przepełniony. Czy jest 
możliwość, żeby pojemnik był częściej 
opróżniany bądź dostawiony dodatko-
wy pojemnik?

Z poważaniem Aneta Grządziel
ZARZĄD SSM: Administracja osie-

dla „Michałkowice” poczyni starania 
w celu częstszego opróżniania wska-
zanych przez Panią pojemników.

Zniszczono bluszcz
Pan Edward Janik, ul. Wł. St. Rey-

monta 10 – zgłasza dewastację przy 
bloku, w którym mieszka. 24. 06 br. 
administracja bez niczyjej zgody wy-
cięła bluszcz, który był piękną ozdo-
bą osiedla. Pyta, dlaczego to zrobio-
no, gdyż większość była za nie wyci-
naniem tego bluszczu.

ZARZĄD SSM: Decyzja o wycię-
ciu bluszczu została podjęta na 
skutek interwencji mieszkańców, 
gdyż po tej roślinności przedo-
stawały się do mieszkań gryzonie 
oraz różne insekty.

Wyniki wyborów 
do RN SSM

Proszę o podanie na łamach „MS” 
pełnych wyników wyborów do Ra-
dy Nadzorczej Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej.

Jerzy Sikora, Stęślickiego 3
Od redakcji: Wyniki wyborów publi-

kujemy w materiale zbiorczym o Wal-
nym Zgromadzeniu, taki też mieliśmy 
zamysł od początku.

Segregacja śmieci i...
Pan Andrzej Wojciechowski. Ma-

teriał o segregacji śmieci i odzyskiwa-
niu surowców wtórnych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem poruszonej przez 
Pana kwestii opakowań wielomateriało-
wych opublikujemy w kolejnym wydaniu 
„Mojej Spółdzielni” po rozmowie z Fran-
ciszkiem Stasiakiem, kierownikiem Za-
kładu Oczyszczania Miasta MPGKiM 
sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich.

Także w „MS” 8/2011 odniesiemy 
się do spraw poruszonych przez:

- pana Ryszarda Kubaca,
- Czytelniczki Bożeny zamieszkałej 

przy ul. Jana Polaczka,
- mieszkańca budynku przy ul. Bo-

haterów Westerplatte 4.

ciąg dalszy ze str. 20

PODZ IĘKOWANIE
Wszystkim Członkom

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
którzy podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia obdarzyli 
mnie swym zaufaniem i poparli moją kandydaturę w wyborach

do Rady Nadzorczej SSM
serdecznie dziękuję.

Zapewniam, że pokładanych nadziei nie zawiodę.
Gerard Lattka

Członek RN SSM, zamieszkały w Michałkowicach.
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Lato na razie nas nie rozpiesz- 
 cza i serwuje nam bardzo 

zmienną pogodę od upałów rodem 
z Sahary, po jesienne szarugi. Te 
kaprysy aury, na szczęście, nie od-
bijają się na dostępności do warzyw 
i owoców. Wykorzystajmy ich obfi-
tość i wprowadźmy je do domowe-
go menu oraz poeksperymentujmy 
przy okazji. A nuż, przytrafi się nam 
stworzenie jakiejś ciekawej i smacz-
nej potrawy?

Zapiekanka z porów
Białe części porów – 1 kg – ugoto-

wać do miękkości w osolonej wodzie 
z dodatkiem 1/2 szklanki mleka. Po od-
cedzeniu przełożyć do ogniotrwałego 
naczynia, posypując solą i pieprzem 
do smaku. Na wierzchu ułożyć plastry 
masła (ok. 15 dag). Całość posypać 
grubą warstwą startego żółtego sera. 
Zapiekać w piekarniku, aż ser się roz-
topi. Podawać z pieczywem.

Pomidory zapiekane z papryką
3 duże cebule pokroić i podsma-

żyć na 4 łyżkach oleju. Dodać pokro-
joną w paski paprykę (0,5 kg) i dusić 
aż zmięknie. Wtedy dołożyć poćwiar-
towane pomidory (0,5 kg), pozosta-
wiając na ogniu jeszcze przez 10 mi-
nut. Doprawić solą, pieprzem, papryką 
słodką i ostrą, bazylią i tymiankiem. Na 
wierzch potrawy wbić delikatnie 4 jaj-
ka i poczekać, aż się zetną. Podawać 
z pszennym pieczywem.

Kalafior inaczej
Ugotować duży kalafior z dodatkiem 

soli i odrobiny cukru (można go też 
ugotować na parze). Odcedzić i po-
dzielić na różyczki. Żaroodporne na-
czynie wyłożyć plastrami boczku, a na 
nich ułożyć kalafior. Dwa jajka ubić, 
dodać sól i posiekany lubczyk, a na-
stępnie wlać do nich 1 łyżkę mąki roz-
trzepaną w 2 łyżkach mleka. Ubić jesz-
cze raz i zalać kalafior. Wstawić do go-
rącego piekarnika i zapiec. Podawać 
z dodatkiem ryżu.

Coś na deser
Banany – 3 sztuki – zmiksować 

z 1/2 l schłodzonego, pasteryzowane-
go, mleka z dodatkiem 1 – 2 łyżek cu-
kru. Podawać z kostkami lodu.

Przepis można spokojnie zmodyfi-
kować i zamiast bananów użyć ma-
lin, porzeczki lub innych owoców łatwo 
się miksujących – proporcje wg uzna-
nia i zamierzenia, co osiągnięcia odpo-
wiedniej konsystencji.

Nie, ubodzy nie 
mogą liczyć na Two-
ją szczodrość. Nawet 
nie dlatego, że jesteś 
skąpy, ale zajęty wła-

snymi sprawami, po prostu nie do-
strzegasz ludzi proszących o wspar-
cie. A w ogóle to uważasz, że bied-
nymi powinno zajmować się państwo.

Byk nie jest zbyt 
hojny. Z natury 
oszczędny i odma-
wiający sobie wie-

lu przyjemności, uważa, że każdy po-
winien troszczyć się o siebie, że jeśli 
ktoś doprowadził się do sytuacji, że 
musi żebrać na ulicy to jest to w dużej 
mierze jego własna wina.

U Bliźniaka wszyst-
ko zależy od humo-
ru i od tego, czy ktoś 
wyciągający rękę, 

potrafi wzbudzić jego sympatię. Takiej 
osobie Bliźniak jest skłonny pomóc. 
Wobec innych żebrzących będzie prze-
chodził obojętnie. Bardziej liczyć na je-
go wsparcie mogą dzieci niż dorośli.

Ludzie urodzeni 
pod znakiem Raka 
są bardzo czuli na 
ludzką nędzę i nigdy 

nie przechodzą wobec żebraka obo-
jętnie. Nie tylko, że dadzą parę zło-
tych, ale również obdarzą dobrym sło-
wem. Wszystko to czynią bezintere-
sownie, nie oczekując wdzięczności.

Lew bywa hojny, ale 
często robi to na pokaz, 
np. daje jałmużnę, jeśli 
wie, że taki gest będzie 

podobał się kobiecie, z którą idzie, a na 
której mu zależy. W innym przypadku 
potrafi obojętnie przejść koło kogoś, kto 
prosi go o parę złotych na chleb.

Pod tym znakiem 
rodzą się ludzie, któ-
rzy mają serca, jak to 
się mówi z kamienia. 

Na działalność charytatywną są skłon-
ni poświęcić trochę pieniędzy, jeśli 
mają zasobny portfel. Rzadko jednak 
wspomagają potrzebujących.

Wagi należą do 
tych osób, którym 
obdarowywanie in-
nych sprawia przy-

jemność, a słowa wdzięczności, czy 
uśmiech obdarowanego szczerze cie-
szą. Można nawet zaryzykować twier-
dzenie, że wolą dawać, niż brać.

Na wsparcie Skor-
piona ubodzy nie mo-
gą liczyć. Zajęty swo-
imi problemami prze-

chodzi koło ludzkiej nędzy raczej obo-
jętnie. Chyba, że jest to ktoś z jego ro-
dziny, wtedy potrafi szybko i chętnie 
sięgnąć do portfela. 

Pod znakiem 
Strzelca rodzą się 
zazwyczaj dobrzy lu-
dzie, a więc los in-

nych nie jest im obojętny. Gdy tylko 
jest to w ich mocy, starają się pomóc, 
a bywa, że specjalnie noszą ze so-
bą drobne, aby wspomóc żebrzących. 

Koziorożec udzie-
la pomocy ludziom, 
którzy są w biedzie, 
ale pilnie zważa na 

to, aby pieniądze nie były niewłaści-
wie wydane np. na papierosy. Dlatego 
też chętniej wspiera ubogich material-
nie, niż dając gotówkę do ręki.

Ryby nie tylko chęt-
nie dają jałmużnę, 
ale również tak wy-
chowują swoje dzieci, 

aby nie były nieczułe na czyjąś biedę. 
Przed świętami proponują tańsze pre-
zenty, aby zaoszczędzone pieniądze 
przeznaczyć na potrzeby biednych.

Wodniki są szczo-
dre, nawet bardzo, 
ale preferują orygi-
nalne akcje np. po-

mocy dzieciom Afryce, w jakimś kraju 
dotkniętym wojną, czy klęską żywio-
łową. Uczestniczą również w akcjach 
świątecznej pomocy.

Czy chętnie 
dajesz jałmużnę?
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Krasa, uroda; 8. No-

woczesne, powstało przy ulicy Przy-
jaźni w Michałkowicach; 9. Werdykt; 
10. Jeden z 2020 w SSM lub lokum 
dla auta; 11. Porośnięta wyspa na rze-
ce; 12. Szal z futra; 13. Ślimak zwa-
ny ślinikiem; 14. Podgatunek kułana; 
16. Trwałe włókno; 19. Myśl przewod-
nia; 20. Godność osobista; 21. Wień-
czy budowlę; 22. Świetlny napis; 
23. Alkohol etylowy; 28. Część telewi-
zora; 31. Botaniczny z florą; 32. Odro-
bina nadziei, radości; 33. Szkoła tań-
ca w Domu Kultury Chemik; 34. Krok 
do kariery; 35. Czerń szosy; 36. Afry-
kańska antylopa; 37. Sznur kowboja.

PIONOWO: 1. Okresowy wiatr pod-
zwrotnikowy; 2. Tęczowy lub potoko-
wy; 3. Szmer głosów; 4. Kocioł wa-
rzelny; 5. Świętuje razem z Krystyną; 
6. Siemianowickie Centrum Rozryw-
ki; 7. Miękki mebel; 14. Jedno z 7-miu 
SSM lub blokowisko; 15. Ekspozytu-
ra; 17. Jeden z 226-ciu SSM lub dom; 
18. Ulotna substancja; 24. Brynicka 
(Trzcinowisko, zarośla nadrzeczne, 
roślinność kserotermiczna); 25. Okre-
ślenie kierunku; 26. Miejsce w klasy-
fikacji; 27. Przeraźliwy krzyk; 28. Wy-
nalazca żarówki; 29. Piesek z kreskó-
wek; 30. Przytuli zamiast matuli.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 15 dadzą rozwiąza-

nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do dnia 19. VII. 2011 r. - na ad-
res SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 
z dopiskiem Redakcja „Moja Spół-
dzielnia” - krzyżówka nr 7/2011. 
Nagrody za rozwiązaną krzyżów-
kę nr 6/2011 z hasłem – Wiosenne 
ostatki, otrzymują: Dorota KOKOSZ-
KA, zam. ul. Grunwaldzka 4D; Piotr 
ROCHOWSKI, zam. ul. Kościel-

na 36C; Aleksandra ByLICA, zam. 
ul. Wł. Jagiełły 35A. Zwycięzcom gra-
tulujemy i zapraszamy (z dowodem 
osobistym) do działu GZM po odbiór 
nagród. Nagroda główna – niespo-
dzianka – ufundowana przez Sukces 
s.c., Siemianowice Śl., ul. W. Wró-
blewskiego 67. Fundatorem pozo-
stałych nagród jest Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Na lekcji biologii Pani pyta Jasia:
- Jaki pożytek mamy z gęsi?
- Smalec.
- I co jeszcze?
- Smalec.
- Jasiu, na czym śpisz w domu?
- Na łóżku.
- A co masz pod głową?
- Poduszkę.
- A co jest w poduszce?

- Dziura.
- A co wyłazi z dziury?
- Pierze.
- No właśnie. To powiedz Jasiu, co ma-

my z gęsi...?
- Smalec.

J K L

Przychodzi rano blondynka do skle-
pu i pyta się: Z czym są bułki?

-Z czekoladą, puste, z budyniem 
i z serem.

- Ale jakim? Żółtym?

J K L.
Rozmawia blondynka ze swoją przy-

jaciółką i mówi:

- Wiesz co?
Brunetka na to:
- No, co?
- Mam w internecie cichego wielbi-

ciela.
- Ale jakie ma ładne imię...
- Jakie, pyta brunetka.
- Zawsze podpisuje się „SPAM”

J K L.
Profesor zwraca się do studenta:
- Dlaczego Pan się tak denerwuje? 

Obawia się Pan moich pytań?
- Nie, Panie profesorze. Swoich od-

powiedzi. 

J K L.
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ciąg dalszy ze str. 28
Jako że obiekt jest monitorowany, 

w czerwcu uchwycono delikwentów 
„na gorącym uczynku”. Jak jeden z dru-
gim będą musieli od ręki wyłożyć tysiąc 
złotych za naprawę nawierzchni, wów-
czas zrozumieją, po co są regulaminy.

Jeżeli podobne zachowania bę-
dą się powtarzać, a nie chodzi tyl-
ko o boisko przy ul. W. Korfantego, 
dany obiekt zostanie po prostu za-
mknięty i znów później będzie na-
rzekanie, że nie ma gdzie grać.

A na osiedlach zanotowano:
„CENTRUM”

- ul. Powstańców 46A, 54A – skra-
dziono krzywki z wind;

- ul. Powstańców 54B – wybito 
szybkę w drzwiach wejściowych.

„CHEMIK”
- ul. Walerego Wróblewskiego 39- 41 

– na placu zabaw uszkodzono 2 ele-
menty ze ścianki wspinaczkowej 
i zniszczono część ogrodzenia.

„MICHAŁKOWICE”
- ul. Kościelna 36C – skradziono ta-

blicę ogłoszeń.
„MŁODyCH”

- ul. Niepodległości – popisano 
ściany garaży oraz upstrzono boho-
mazami ławki i ścianę wspinaczkową 
na placu zabaw;

- Al. Młodych 6 – wybito szyb-
kę w drzwiach wejściowych i zde-

wastowano skrzynkę na reklamy;
- Al. Młodych – popisano ściany ga-

raży na segmentach A, C, K.
„TUWIMA”

- ul. Wojciecha Korfantego 2B – 
zniszczono klamkę w drzwiach;

- ul. W. Korfantego – na boisku 
wielofunkcyjnym wyrwano kawałek 
tartanowego podłoża;

- ul. W. Korfantego 9A – na VII pię-
trze urwano lampę, czujkę i część in-
stalacji elektrycznej;

- ul. W. Korfantego 9B – wybito 
szybkę w drzwiach wejściowych;

- ul. W. Korfantego 9C, 10C – skra-
dziono krzywki z wind; 

- ul. Okrężna 3, 5 – skradziono 
krzywki z wind; 

- ul. Okrężna 13 – połamano skrzyn-
kę na reklamy;

- ul. Okrężna – na placu zabaw po-
łamano kiwak;

- ul. Hermana Wróbla 3A – skra-
dziono krzywki z windy; (15 sztuk 
– cena 1 krzywki 1500,00 zł);

- ul. H. Wróbla 5A – zniszczono 
skrzynkę na reklamy;

- ul. H. Wróbla 6C – wyrwano klam-
kę z drzwi wejściowych.

„WĘZŁOWIEC”
- ul. Władysława Jagiełły 1A – od 

strony balkonowej skradziono drzwicz-
ki z szafki gazowej;

- ul. Grunwaldzka 4A, Wł. Jagieł-
ły 2C – włamano się do piwnic;

- ul. Wł. Jagiełły 25D – „grafitti” na 
ścianie;

- ul. Wł. Jagiełły 27D – zniszczono 
skrzynkę na reklamy.

rgp

Droższe owoce = większe wydatki

Walne w obiektywie „MS”

Relacja z Walnego - czytaj str.  7
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ciąg dalszy na str. 27

Droższe owoce = większe wydatki
Czerwiec obrodził. Na nasze nieszczęście nie owocami, co zauważyć  

 było można po ich cenach na straganach, lecz dewastacjami. Efekt 
jest ten sam. Ubywa nam pieniędzy w portfelach, bo droższe owoce = więk-
sze wydatki a większa ilość zniszczeń to większe koszty ich usuwania. Tak 
czy siak całość drenuje nasze kieszenie.

Narzekamy na wszelkie opłaty, 
chcemy płacić coraz mniej, sądząc 
jednak po prezentowanym wykazie – 
a ilości te są przerażające – będziemy 
płacić coraz więcej a pieniądze będą 
wydawane tylko na usuwanie znisz-
czeń, co przy tak narastających dewa-
stacjach jest bardzo prawdopodobne.

Jednak nie tylko ilość generuje kosz-
ty, często, a jest tak coraz częściej, 
potężne środki pochłaniają naprawy 
niektórych elementów urządzeń, jakie 
użytkujemy. Kosztowne są np. krzyw-
ki do wind. Jedna kosztuje ok. 1500 
zł. Kradzież kilkunastu zwielokrotnia 
straty. Przy Wróbla 3A skradziono ich 
15!!! przy Korfantego 9C i 10C oraz 
Powstańców 46A, 54A kolejnych kil-
kanaście. Policzmy: same tylko krzyw-
ki to zbędny koszt w wysokości kil-
kudziesięciu tysięcy złotych. A gdzie 
reszta?

Mamy Cię!
Przez wiele miesięcy, na nowocze-

snym boisku przy ul. Wojciecha Kor-
fantego na os. „Tuwima” nie było z tym 
problemów. Ostatnio jednak zachowa-

nia takie stają się coraz częstszym ob-
razkiem. Chodzi o samowolne wycią-
ganie przez młodzież, wbrew regula-
minowi użytkowania, słupów z zawie-
szoną siatką, celem „zrobienia sobie 
miejsca” do gry w piłkę nożną. Oprócz 
łamania zasad korzystania, dochodzi 
do niszczenia nawierzchni poliureta-
nowej. Koszty jej naprawy idą w tysią-
ce złotych.


