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Sportowa sobótka  
– zapraszamy

Niedawno, tłumnie witaliśmy lato na Rynku Bytkowskim, a już 
 zanosi się na kolejną imprezę, tym razem sportową. 14 lipca od 17.00, 

odbędzie się tam „Sportowa sobótka”.
Uczestniczyć w niej będą m.in. Roman Bierła – wicemistrz olimpijski w zapa-

sach z Moskwy i być może, jedyny jak dotąd polski, amatorski mistrza świata 
w boksie – Henryk Średnicki. Udział niegdysiejszych gwiazd sportowych to nie 
jedyna atrakcja. W ciągu kilku godzin odbędą się pokazy walk bokserskich, ka-
rate, taekwondo, a także w hokeju na trawie, boule i wyciskaniu sztangi leżąc. 
We wszystkich tych dyscyplinach będzie można samemu spróbować swych sił 
– wystarczą chęci. Zapraszamy.

Organizatorami są: Zarząd Miejski TKKF, Dom Kultury „Chemik”, Siemiano-
wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, „Stowarzyszenie Przyjaciół Bytkowa”, Stowa-
rzyszenie „Nasz Dom”.

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

Remont za 
remontem 

- str. 18
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1 lipca, wieczorem, ciemne chmu-
ry przysłoniły niemal w całości niebo 

nad naszym miastem. Nadeszła po-
tężna burza, a towarzyszył jej nieod-
łączny silny i porywisty wiatr oraz ścia-
na deszczu. A w nocy i następnego 
dnia trzeba było wziąć się za sprząta-
nie i szacowanie strat. Na podstawie 
zebranych informacji z poszczegól-
nych administracji wynika, że najwię-
cej strat burza wyrządziła w osiedlu 
im. Juliana Tuwima oraz w os. „Che-

mik”. W tym pierwszym wyrwane drze-
wa z korzeniami zanotowano przy uli-

cy Wojciecha Korfantego 14 i 16B, 
a przewrócone były również przy in-
nych adresach – Hermana Wróbla 
7, 12 oraz Wojciecha Korfantego 1. 
Wiele gałęzi drzew wiatr połamał przy 
Okrężnej 2 i W. Korfantego 9. Admi-
nistracja osiedla im. J. Tuwima przyję-
ła też kilka zgłoszeń odnośnie zalań 
z dachów, a także przeciekania wody 
przez okna i parapety do mieszkań. 
Ponadto, zalana została piwnica w bu-
dynku przy ulicy Hermana Wróbla 17. 

Jeśli chodzi o osiedle „Chemik”, tam 
również odnotowano przypadki spo-
radycznych zalań mieszkań z dachów 
oraz balkonów. Nawałnica złamała 
drzewo przy ulicy Alfonsa Zgrzebnio-
ka 37, a także przy Niepodległości 61-
63 i to zarówno od strony drogi dojaz-
dowej do Domu Kultury „Chemik”, jak 
i balkonów tego domu. Ucierpiało też 
kilka parasoli z lokali użytkowych przy 
Rynku Bytkowskim. Częściowo zala-
ne zostało też boisko do gry w boule.

Zgłoszenia o szkodach notowały też 
inne administracje SSM. W „Centrum” 
przyjęto kilka zgłoszeń o zalaniach 
klatek schodowych oraz dwa przypad-
ki zalanych piwnic – przy ulicach Ko-
muny Paryskiej 13 oraz Jedności 1. 
Z kolei w osiedlu „Młodych” zapisano 
osiem zgłoszeń o zalaniach z balko-
nów oraz jedno z dachu, zaś na „Wę-
złowcu” przewróciło się drzewo przy 
ulicy Grunwaldzkiej 4A, odnotowano 
też kilka przypadków zalań z dachów. 
Na szczęście gwałtowna zmiana po-
gody nie spowodowała przerw w do-
stawie prądu, a i obyło się bez uszko-
dzeń elewacji. Jak potężne są siły na-
tury możemy przekonać się patrząc 
na zdjęcia.

Niestety, wiele roślin balkonowych 
także nie poradziło sobie z siłami przy-
rody. Przyjdzie niektórym od nowa „bu-
dować” swój kącik na balkonie. rg

Jeden wieczór – tyle szkód
Tego można było się spodziewać. Po paru upalnych dniach, kiedy tem-

peratura znacznie przekraczała 30 stopni Celsjusza w cieniu, przyszła 
burza. I jak to zazwyczaj bywa przy gwałtownych zmianach atmosferycz-
nych, pozostawiła po sobie liczne szkody. 

Wyłamane drzewo w rejonie budynku Grunwaldzka 4A 

 Duże drzewo przy Niepodległości 61-63, od strony balkonów,  
złamało się jak zapałka

Połamane drzewo przy A. Zgrzebnioka 37

Po burzy trzeba posprzątać
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

w każdy poniedziałek od 13.00 do 17.00 w siedzibie Zarządu
- ul. Bohaterów Westerplatte 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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- Panie Przewodniczący, jak Pan ocenia zakończone 
walne zgromadzenie...

Wiesław Jaźwiec: Tegoroczne Walne Zgromadzenia 
pokazało, podobnie jak poprzednie, że obrady mogą być 
konkretne i rzeczowe. Zapewne wpływ na taki przebieg 
ma fakt, że jest ono podzielone na części i tym samym na 
każdej z nich musi być realizowany identyczny porządek 
obrad. Z przebiegu wszystkich części, co z zadowoleniem 
mogę stwierdzić, wynika, że Zarząd został wysoko 

Rzeczowo i konkretnie
z Wiesławem Jaźwcem, przewodniczącym Rady 

Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
rozmawia Piotr Sowisło

oceniony przez przybyłych, co potwierdza stanowisko 
Rady Nadzorczej, że mamy dobry Zarząd, a Spółdzielnia 
działa prawidłowo. Zarząd otrzymał absolutorium, o któ-
re wnioskowała Rada Nadzorcza, a więc członkowie byli 
zgodni z RN. Pragnę też podziękować za pozytywną oce-
nę działalności Rady Nadzorczej, czego dowodem przyję-
cie przedstawionego Sprawozdania. Uważam też, że sło-
wa uznania i podziękowania należą się wszystkim, którzy 
przygotowywali obrady, bo ich przebieg był perfekcyjny. 
Dziękując przybyłym na WZ, za wykazane zainteresowa-
nie i zaangażowanie ubolewam jedynie nad nikłą frekwen-
cją. Na to jednak wpływu nie mamy, bo udział w Walnym 
jest prawem, a nie obowiązkiem.

- Panie Przewodniczący, zebrani nie mogli zabierać gło-
su dowolnie, a jak Pan ocenia ich głosowania nad odwoła-
niami od uchwał rn o wykluczeniu?

- Zgadza się, bo Walne nie ma być forum do przedsta-
wiania drobnych spraw i tego, co komu leży na wątrobie. 
Tu liczy się ocena całej działalności, stanu ekonomicznego 
Spółdzielni, podejmowania decyzji przyszłościowych. Żeby 
o tym rozmawiać, to należy wcześniej zapoznać się z ma-
teriałami. Były one wyłożone do wglądu i bardzo obszernie 
przedstawione w „Mojej Spółdzielni”. W tym miejscu, Pa-
nie redaktorze, muszę powiedzieć, że jestem od początku 
orędownikiem gazety i uważam, że Pan i współpracownicy 
wykonujecie kawał bardzo dobrej roboty. Na łamach „MS” 
przybliża Pan kwestie prawne, techniczne i to zgodnie ze 
stanem faktycznym, a nie myśleniem życzeniowym. Bardzo 
za to dziękuję, bo „MS” jest wydawana perfekcyjnie.

- dziękuję za te słowa, ale wróćmy do głosowań nad wy-
kreślaniem dłużników...

- To są trudne decyzje i mogę stwierdzić, że głosujący 
rozsądnie podnosili mandaty i tam, gdzie uznali, że odwo-
łanie od uchwały RN jest umotywowane, głosowali za od-
rzuceniem uchwały Rady, zaś tam, gdzie nie widzieli za-
sadności do przyjęcia odwołania, to podtrzymywali uchwa-
łę. W moim odczuciu były to bardzo dojrzałe decyzje, a czy 
wszystkie – czas pokaże. dziękuję za rozmowę

Dojrzale i rozważnie
ze Zbigniewem Lekstonem, prezesem Zarządu SSM

rozmawia Piotr Sowisło
- Panie Prezesie za nami walne zgromadzenie, ludzi Przy-

szło niezbyt wiele...
Zbigniew Lekston: Jest to mankament, ale wpływu na 

to nie mamy. Członkowie sami decydują, czy przyjść, czy 
nie. Spółdzielnia ze swej strony wypełniła wszystkie statuto-
we obowiązki i każdy, zgodnie z określonymi terminami, zo-
stał powiadomiony o WZ i jego porządku obrad, o wyłożeniu 
pełnej dokumentacji do wglądu. W moim odczuciu szkoda, 
że większa ilość Członków nie przychodzi na Zebrania, ale 
obowiązku takiego nie ma. Patrząc na frekwencję, należy 
stwierdzić, że ustawa dała demokrację bezpośrednią, a my 
z niej nie korzystamy. Jak wiemy, nie jest to tylko przypa-
dłość dotykająca spółdzielczości, bo sporo naszych rodaków 
z innych uprawnień też nie korzysta, np. z udziału w wybo-
rach do Sejmu. Potwierdza się natomiast, to co od początku 
podkreślaliśmy i co na łamach „MS” było bardzo często arty-
kułowane: Walne w takim kształcie nie sprawdza się, bo sta-
ło się maszynką do głosowania i to nad trudnymi sprawami. 

- a może Powodem nieobecności jest to, że jak często się 
słyszy: Po co tam Pójdę, jak wszystko ustalone...

- Takie głosy nie są mi obce i stanowczo nie zgadzam 
się z nimi. Ja skłaniam się do tezy, dawałem temu wyraz 
w wystąpieniach na wszystkich częściach WZ, że miesz-
ka się w zasobach dobrze i stąd nikłe zainteresowanie. Po-
gląd ten poprę faktem z osiedla Tuwima sprzed kilku lat. 
Kiedy Spółdzielnia zamierzała rozpocząć tam budowę no-
wych domów, na Walne przyszło mnóstwo ludzi, bo nowe 
budynki odbierali jako zmianę ich status quo w dotychcza-
sowej przestrzeni, czyli jeżeli coś nam doskwiera to idzie-
my, a jeżeli nie to sobie darujemy uczestnictwo.

- a jak Pan ocenia Przebieg walnego?
- Uważam, że WZ spełniło swoje zadanie, a przybyli doj-

rzale i rozważnie podejmowali decyzje. Dziękuję uczestnikom 
za udzielenie Zarządowi absolutorium i obdarzenie nas dal-
szym zaufaniem. Dziękuję też wszystkim przybyłym miesz-
kańcom za poświęcenie swego czasu a członkom Rady 
Nadzorczej, Rad Osiedli za współudział w przeprowadzeniu 
obrad i uczestnictwo w Prezydiach Zebrań i Komisjach Man-
datowo-Skrutacyjnych. Cieszy mnie także to, że mimo nawa-
łu zajęć był obecny Andrzej Gościniak, przewodniczący Sej-
miku Województwa Śląskiego, a zarazem mieszkaniec Osie-
dla „Chemik”, że w sali widzieliśmy miejskich rajców i przed-
stawicieli policji oraz straży miejskiej. Im także dziękuję.

- Podczas walnego były wolne wnioski – co z nimi?
- Chociaż nie mają mocy wiążącej, to każde wystąpienie 

i jego konkluzja były odnotowane i mogę zapewnić zgła-
szających te sprawy, że ich postulaty będą sukcesywnie, 
w miarę możliwości, realizowane. dziękuję za rozmowę

Podsumowanie Walnego, stawki za garaże
W zgodnej opinii członków Rady Nadzorczej Siemiano-

wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyrażonej na posiedzeniu 
odbytym 25 czerwca br., Walne Zgromadzenia Członków 
SSM, jego przygotowanie oraz przebieg, ocenić należy bar-
dzo pozytywnie. Poszczególne części Walnego prowadzone 
były dynamicznie, a jedynym mankamentem była nikła fre-
kwencja. Rada przyjęła Harmonogram robót remontowo-mo-
dernizacyjnych instalacji wewnętrznej, c.o. i c.w.u. w ramach 

przygotowania do sezonu grzewczego 2012/2013 i podję-
ła uchwałę o ustaleniu miesięcznej stawki na eksploatację 
i utrzymanie nieruchomości i opłaty czynszowej za 1m2 po-
wierzchni garażowej. Stawka wejdzie w życie od 1. 10. br. 
W przypadku opłat za garaże mówiono, że jest to porządko-
wanie zaszłości. Do obydwu materiałów wrócimy w następ-
nym wydaniu „MS”. Rada ustaliła też swoje dyżury, a obra-
dy prowadził Wiesław Jaźwiec, przewodniczący RN SSM.
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Przed obradami…
...każdy Członek Spółdzielni otrzy-

mał pisemne zawiadomienie o miej-
scu i terminie Walnego Zgromadze-
nia. Ponadto, zgodnie z ustawą o spół-
dzielniach mieszkaniowych, w biu-
rze Zarządu SSM wyłożono do wglą-
du wszystkie dokumenty, z projekta-
mi uchwał włącznie, będące później 
przedmiotem obrad. W ten sposób za-
interesowani mieli możliwość, odpo-

wiednio wcześniej, do bliż-
szego zapoznania się z ma-
teriałami. W „Mojej Spółdziel-
ni” publikowaliśmy między in-
nymi obszerne sprawozda-
nia Zarządu oraz Rady Nad-
zorczej Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej z dzia-
łalności w 2011 roku, regu-
lamin w sprawie wyboru de-
legatów do ponadspółdziel-
czych struktur organizacyj-
nych oraz termin składania 
zgłoszeń przez kandydatów. 

Tegoroczne, podzielone na trzy czę-
ści, Walne Zgromadzenie SSM obra-
dowało:

Część I, 4 czerwca – Członkowie za-
mieszkali w zasobach osiedli: „Cen-
trum”, „Michałkowice”, „Bańgów” oraz 
Członkowie oczekujący,

Część II, 5 czerwca – Członkowie 
zamieszkali w zasobach osiedli: „Che-
mik” i im. Juliana Tuwima,

Część III, 6 czerwca – Członkowie 
zamieszkali w zasobach osiedli: „Mło-
dych” i „Węzłowiec”.

Wybór władz
Każde z zebrań otwierał Wiesław 

Jaźwiec’ przewodniczący Rady Nad-

zorczej SSM. Pierwszym punktem ob-
rad był wybór Prezydium, przyjęcie 
porządku obrad oraz protokołów z ze-

szłorocznego Walnego Zgromadze-
nia Członków. Następnie dla każdej 

części oddzielnie wybierano Komisję 
Mandatowo-Skrutacyjną.

Sprawozdania Zarządu
i Rady Nadzorczej

W kolejnym punkcie głos zabierał 
Zbigniew Lekston. W swojej wypo-
wiedzi, będącej w zasadzie uzupeł-
nieniem do sprawozdania, na wstę-
pie dziękował przybyłym za zainte-
resowanie i poświecenie czasu. Da-
lej, podkreślał że rok 2011 był dobrym 
rokiem dla SSM, biorąc pod uwagę 
kwestie finansowe, co potwierdza opi-
nia niezależnego biegłego rewiden-
ta badającego bilans Spółdzielni. Pre-
zes Zarządu Siemianowickiej Spół-

dzielni Mieszkaniowej odnosił się do 
planów remontowych, inwestycyjnych, 
estetyzacyjnych i dociepleniowych. 
Wszystkie wymienione zostały wyko-
nane w 100%, co tym samym owo-
cuje stopniowym polepszaniem się 
wizerunku osiedli. Zbigniew Lekston 
nie omieszkał również wspomnieć 
o wyróżnieniach przyznanych SSM 
w ostatnim roku, do których należą: 
II miejsce w konkursie „Dobra Spół-
dzielnia”, organizowanym przez „Ga-
zetę Prawną”, wyróżnienie w rankingu 
„Domów Spółdzielczych” oraz nada-
nie przez magazyn „Tęcza Polska” 
jemu samemu tytułu „Menadżera – 
Spółdzielcy”, jednej z najważniejszych 
nagród w środowisku spółdzielczym. 

Nagrody te odbiera jako wy-
raz uznania dla wszystkich 
Członków SSM. Na zakoń-
czenie wystąpienia Zbigniew 
Lekston mówił także, że swój 
udział w dobrym gospodaro-
waniu zasobami spółdzielczy-
mi mają niewątpliwie zarówno 
członkowie Rady Nadzorczej, 
Rad Osiedli, jak i pracownicy 
Spółdzielni. 

Wiesław Jaźwiec – prze-
wodniczący RN SSM, odno-
sząc się do działalności w 2011 

roku informował, iż zgodnie z artykułem 
35 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze oraz 
postanowieniami Statutu Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Rada 
Nadzorcza SSM sprawowała funkcje 
nadzorczo-kontrolne, dotyczące cało-
kształtu działalności Spółdzielni, a wy-
nikające z kompetencji przynależnych 
temu organowi samorządowemu. Wie-
sław Jaźwiec informował też, że Ra-
da Nadzorcza w okresie sprawozdaw-
czym odbyła 10 posiedzeń i 20 zebrań 
Komisji Problemowych Rady. Podobnie 
jak wcześniej prezes SSM, wypowia-
dał się bardzo pozytywnie o działalno-

Już po 
Walnym

Przez trzy kolejne dni, od 4 do 6 czerwca br., w Domu Kultury „Che-
mik” obradowało podzielone na części Walne Zgromadzenie Siemia-

nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zainteresowanych do wzięcia udzia-
łu w nim nie brakowało, choć frekwencja mogłaby być znacznie większa. 
Tym, którzy poświęcili to ledwie jedno popołudnie w roku, podejmując cię-
żar odpowiedzialności w głosowaniach nad najistotniejszymi sprawami 
wokół Spółdzielni, należy się pochwała. 

ciąg dalszy na str. 6

foto: Józef D
w

orski
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COOPERATIVE ENTERPRISES BUILD A BETTER WORLD

Spółdzielnie budują lepszy świat

ści Spółdzielni w ubiegłym roku. – Do-
bre wyniki Spółdzielni to efekt właściwej 
współpracy wszystkich szczebli – twier-
dził. Swoje wystąpienie kończył przeka-
zaniem zebranym wniosku RN o udzie-
lenie absolutorium członkom Zarządu 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej: Zbigniewowi Lekstonowi – 
prezesowi, Jolancie Sobek – z-cy pre-
zesa ds. Członkowsko-Mieszkaniowych 
i Marianowi Odczykowi – z-cy prezesa 
ds. Technicznych. 

Uchwały
W dalszej części obrad, każdego 

cząstkowego Walnego Zgro-
madzenia, przystępowano do 
głosowania nad uchwałami – 
w sumie było ich 19. Każdy 
z przybyłych mieszkańców, już 
na wejściu, po weryfikacji da-
nych w rejestrze członkowskim, 
otrzymywał mandat do ręki, za 
pomocą którego mógł głoso-
wać. Wśród głosowań, było też 
7 odwołań od uchwał Rady 
Nadzorczej, w sprawie wykre-
ślenia z rejestru członków spół-
dzielców mających zaległości 
wobec Spółdzielni. Kilku z nich 
osobiście stawiło się na zebra-
niach, by wyjaśnić trudną sytu-
ację, w jakiej się znaleźli, jed-
nocześnie składając obietnicę 
spłaty zadłużenia, tak szybko, 
jak będzie to możliwe. Przyjęcie 
lub nie danej uchwały, mimo 
że były głosowane jawnie, było 
znane dopiero po zliczeniu gło-
sów z wszystkich części WZ.

Wybory
W trakcie obrad, Walne 

Zgromadzenie w głosowaniu 
tajnym dokonało wyboru:

- 1 delegata Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej na Zjazd Regionalnego 
Związku Rewizyjnego Spół-
dzielczości Mieszkaniowej 
w Katowicach

- 2 przedstawicieli na Bran-
żowy Zjazd Przedkongresowy przed 
Kongresem Spółdzielczości.

Spośród zgłoszonych w statutowym 
i regulaminowym terminie Jolanta So-
bek i Marian Gogol ubiegali się o man-
dat delegata na Zjazd RZRSM w Ka-
towicach, a Wiesław Jaźwiec i Marian 
Odczyk o mandaty przedstawicieli na 
Branżowy Zjazd Przedkongresowy.

Ta część WZ przebiegała bardzo 
sprawnie i po góra kilkunastu minutach, 
trzyosobowe Komisje Mandatowo-Skru-

tacyjne mogły przystąpić wyłącznie do 
podliczenia ilości kart z oddanymi głosa-

mi. Następnie karty składano do kopert, 
zabezpieczano i przekazywano do de-
pozytu. Po przeprowadzeniu głosowań 
na trzeciej, ostatniej części Walnego 
Zgromadzenia, przybyli przedstawiciele 
z prezydiów i komisji Skrutacyjno-Man-
datowych z wszystkich części WZ komi-
syjnie otwierali koperty i wszystkie głosy 
sumowali, a po sporządzeniu zbiorcze-
go zestawienia oznajmiono wyniki po-
szczególnych głosowań. W efekcie wy-
borów Delegatem SSM na Zjazd Re-
gionalnego Związku Rewizyjnego Spół-
dzielczości Mieszkaniowej w Katowi-
cach będzie Jolanta Sobek. Na Bran-
żowym Zjeździe Przedkongresowym 

przed Kongresem Spółdziel-
czości reprezentantami Spół-
dzielni będą Wiesław Jaźwiec 
i Marian Odczyk. 

Wolne Wnioski
Pod koniec każdej z części 

Walnego Zgromadzenia był 
czas na przedstawienie Wol-
nym Wniosków. 

Część I – „Centrum”, 
„Bańgów”, „Michałkowice” 

i Członkowie oczekujący
Jako pierwszy głos zabrał 

Rafał Rabiak. Poruszył on 
między innymi sprawę niskie-
go ciśnienia wody na X pię-
trze w budynku przy ul. Wy-
zwolenia 10. Joanna Lam-
precht-Rybka z kolei pyta-
ła, czy przy okazji remontu 
będą montowane daszki na 
ostatniej kondygnacji budyn-
ku przy ulicy Karola Świer-
czewskiego 50. O usunięciu 
„acekoli” z domu przy Przy-
jaźni 18-22 i naprawie ba-
lustrad balkonowych mówił 
Stefan Wieczorek. 

Część II – „Chemik” 
i osiedle im. Juliana 

Tuwima
Podczas tej części WZ swo-

je pytania i wnioski przedsta-
wiło siedmiu mieszkańców. 
Eugeniusz Ślusarczyk pro-

sił o wyjaśnienie terminu „wnioski po-
lustracyjne”, pytał o to, czy Siemiano-

Władze Walnego Zgromadzenia część I  
– osiedla: „Centrum”, „Michałkowice”, „Bańgów”

i Członkowie oczekujący
Prezydium:

- Mieczysław Hojda – przewodniczący,
- Barbara Henel – sekretarz,
- Julian Spławski i Stefan Wieczorek – asesorzy.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:
- Lucyna Szreter – przewodnicząca,

- Henryk Michlik,
- Andrzej Jagiełło.

Władze Walnego Zgromadzenia część II  
– osiedla: „Chemik” i im. Juliana Tuwima

Prezydium:
- Jan Dudek – przewodniczący,
- Bronisław Breguła – sekretarz,
- Renata Soduś i Stefan Janda – asesorzy.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:
- Zbigniew Rogoż – przewodniczący.

- Ewa Ozner,
- Ryszard Osyra.

Władze Walnego Zgromadzenia część III  
– osiedla: „Młodych” i Węzłowiec”

Prezydium:
- Jerzy Kurzawa – przewodniczący,
- Andrzej Waldera – sekretarz,
- Bogdan Seweryn i Piotr Majnusz – asesorzy.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:
- Jerzy Becker – przewodniczący,

- Bronisław Laube,
- Waldemar Buchta.

Już po 
Walnym

ciąg dalszy ze str. 5
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wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ma 
wpływ na utrudnienia komunikacyjnej 
w osiedlu im. Juliana Tuwima, między 
ulicą Okrężną a Hermana Wróbla oraz 
jakiej pomocy udziela SSM osobom 
wykluczonym. – Dlaczego przy docie-

planiu budynku przy Alfonsa Zgrzeb-
nioka 38-40 montowane są zaciem-
niające mieszkanie betonowe płyty na 
balkonach? – pytała Magdalena Hau-
ke w imieniu mieszkańców tej nieru-
chomości. Lotar Piskorz złożył wnio-
sek o przeprojektowanie i poszerzenie 
wejścia do klatek schodowych w bu-
dynkach przy ulicy Okrężnej i Leśnej, 
a Alina Kajda, by rozważyć możli-
wość wystąpienia do Urzędu Miasta 
o przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego gruntów SSM w prawo 
własności. Wanda Rurańska zgłosi-
ła problem z kanalizacją w budynkach 
przy ulicy Walerego Wróblewskiego, 
zaś Jadwiga Jędrusik złożyła wnio-
sek, aby wystosować pismo do władz 
miasta o przesunięcie przystanku au-
tobusowego usytuowanego w rejonie 
budynku przy W. Wróblewskiego 73 
dalej, w kierunku wieży telewizyjnej. 
Jako ostatni głos zabrał Jan Chlund, 
zdecydowanie sprzeciwiając się spo-
rej podwyżce cen wody i składając jed-
nocześnie wniosek, by wystąpić z pi-
smem do Zarządu Aqua-Sprint spółka 
z o.o. w celu oprotestowania tak wyso-
kiej podwyżki. 

Część III – osiedla:
„Młodych”, „Węzłowiec”

Jedyny wniosek, jaki pojawił się pod-
czas ostatniej części Walnego Zgro-
madzenia dotyczył przyłączenia do 
sieci ciepłowniczej kompleksu han-

dlowo-usługowego zlokalizowanego 
przy ulicy Władysława Jagiełły 15. 
Sprawę tę przedstawili Leszek Kopeć 
z Bogdanem Sewerynem. 

Do wszystkich wypowiedzi ustosun-
kował się Zbigniew Lekston, a wnioski 
wpisano do protokołu. 

Walne Zgromadzenie uchwaliło:
- przyjęcie sprawozdania Zarządu 

SSM z działalności za rok 2011 oraz 
kierunków działania na 2012 r.,

- przyjęcie sprawozdania Rady Nad-
zorczej Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej za rok 2011,

- zatwierdzenie rocznego sprawoz-
dania finansowego Spółdzielni za 
2011 rok,

- podział nadwyżki bilansowej za 
2011 rok w wysokości 1.280.657,04 zł, 
którą postanawia się podzielić nastę-
pująco:

1) kwotę 149.185,84 zł, zgodnie 
z art. 5 ust. 1 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych, przeznaczyć na eks-
ploatację i utrzymanie nieruchomości, 
z których pochodzi, 

2) kwotę 455.726,11 zł, zgodnie 
z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych, przeznaczyć na eks-

ploatację i utrzymanie nieruchomości, 
z których pochodzi, 

3) kwotę 310.000,00 zł, przeznaczyć na 
fundusz zasobowy, zgodnie z art. 5 ust. 2 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

4) kwotę 365.745,09 zł, przeznaczyć 

na eksploatację utrzymania nierucho-
mości zgodnie z art.. 5 ust. 2 ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych.

Oprócz tego Walne:
- udzieliło absolutorium członkom 

Zarządu SSM: Zbigniewowi Leksto-
nowi, Jolancie Sobek i Marianowi 
Odczykowi, 

- przyjęło protokoły oraz wnioski po-
lustracyjne,

- upoważniło Zarząd SSM do za-
ciągania kredytów krótkoterminowych 
lub płatności wekslowych w kwocie 
ogólnej w okresie od 6. 06. 2012 r. 
do 30. 06. 2013 r. nie przekraczającej 
1.000.000,00 zł,

- zatwierdziło podjęte uchwały 
w sprawach terenowo-prawnych.

Rozpatrując odwołania Członków 
o uchylenie uchwał o wykreśleniu z reje-
stru Walne w pięciu przypadkach przychy-
liło się do wniosków Członków, a w dwóch 
podtrzymało uchwały Rady Nadzorczej.

Kończąc obrady Przewodniczący 
każdej część WZ dziękowali przyby-
łym za udział i sprawne wywiązanie 
się ze statutowych zadań. 

Tekst i foto:  
Rafał Grzywocz, Piotr Sowiło
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2000 zł czeka 2000 zł czeka 2000 zł czeka 2000 zł czeka

Według ustaleń Policji, prawdopodob-
nie grupka bawiących się dzieci dopro-
wadziła do zaprószenia ognia na mate-
racu ustawionym blisko elewacji budyn-
ku. Ogień szybko przeniósł się na ele-
wację i spowodował spalenie ocieple-

nia. Siła ognia musiała być znaczna, 
bo współczesne styropiany to materiały 
trudnopalne. Nam pozostaje apelować 
do rodziców o zwracanie uwagi na swo-
je pociechy i edukowanie ich, bo gdy-
by ogień zaprószono w zamkniętym po-
mieszczeniu, to strach pomyśleć.

My przypominamy, że Zarząd SSM 
postanowił nagrodzić pieniężnie 
kwotą 2000 złotych każdą osobę, 
która skutecznie wskaże wandala 

a jego czyn zostanie mu udowod-
niony. Osoby posiadające jakiekol-
wiek wiadomości mogące wskazać 
i ujawnić sprawców proszone są o 
kontakt z Działem GZM – dyskrecja 
zapewniona.

A na osiedlach zanotowano:
„CENTRUM”

- ul. Komuny Paryskiej 1 – podpa-
lono elewację budynku przez spalenie 
śmieci i fotela,

- ul. Hutnicza 5 – wyrwano drzwi 
wejściowe z zawiasów.

„CHEMIK”
- ul. Walerego Wróblewskiego 61A 

– wybito szybę w drzwiach wejścio-
wych,

- ul. Walerego Wróblewskiego 39-
41 – w przejściu, kolejny raz pojawi-
ły się bazgroły nieznanego sprawcy.

„MŁODYCH”
- al. Młodych 1-7 – na placu zabaw 

złamano urządzenie zabawowe „ko-
nik”.

im. Juliana TUWIMA
- ul. ks. Jana Kapicy 5 – wyrwano 

kosz na śmieci,
- ul. Wojciecha Korfantego 2B – 

zniszczono gałko-klamkę w drzwiach 
wejściowych,

- ul. Hermana Wróbla 2B – zdewa-
stowano samozamykacz,

- ul. H. Wróbla 7D – połamano 
skrzynkę na reklamy,

- ul. H. Wróbla 8B – na parterze 
zdewastowano oświetlenie czujkowe.

Wyliczanka ta jakże różna od tych 
dziecięcych z jakichś gier, to nic inne-
go jak przykłady absurdalnych znisz-
czeń i kolejne wydatki. Mogłoby ich nie 
być. Mogłoby... pes

Niszczymy 
swoje

Nie od dziś wiadomo, że dziecko + zapałki = pożar. To stare i niestety, 
 ciągle aktualne stwierdzenie przypomniało o sobie w osiedlu „Cen-

trum, gdzie w drugiej połowie czerwca doszło do groźnego zdarzenia przy 
ulicy Komuny Paryskiej 1.

ul. Wojciecha Korfantego 2B

ul. Hermana Wróbla 8B ul. Walerego Wróblewskiego 39-41

ul. Komuny Paryskiej 1

Nie bądź obojętny - za likwidowanie dewastacji  

TY też płacisz!!!
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rafał grzywocz: Proszę Przybli-

żyć, jak funkcjonuje straż miejska 
w naszym mieście. interesuje mnie Po-
dział zadań – rejony, Patrole, inter-
wencje na telefon itd.

Piotr SATERNUS: Straż Miejska 
funkcjonuje w naszym mieście już 21 
lat. Pracujemy w systemie całodobo-
wym, czyli dyżurny jest obecny w pra-
cy 24 godziny na dobę. Gdy pojawia 
się zgłoszenie, na miejsce zdarzenia 
wysyłany jest patrol. Patrole miejskie 
z kolei pracują w systemie trzyzmia-
nowym – w godzinach 7.00-15.00, 
14.00-22.00 i 18.00-02.00. Co istotne, 
po drugiej w nocy generalnie nie ma 
już tego, co byłoby w sferze nasze-
go zainteresowania, czyli zakłócenia 
porządku publicznego. Wówczas to 
Policja ma więcej pracy, bo zdarzają 
się interwencje domowe oraz niekie-
dy w miejscach publicznych. Ogólnie 
rzecz ujmując, nasze miasto po pół-
nocy „zamiera”. Jeśli chodzi zaś o re-
jony, to nas interesuje całe miasto, nie 
ma dzielnic ważnych i ważniejszych. 
Do niedawna jeszcze istniał u nas re-
ferat dzielnicowych, jednak w związku 
z tym, że dwie osoby zmieniły miejsce 
pracy, aktualnie działa on na nieco in-
nych zasadach. 

- niedawno odbyły się zebrania 
osiedlowe członków ssm. w „bań-
gowie” jeden z wniosków dotyczył 
zwiększenia ilości Patroli straży 
miejskiej i Policji w godzinach wie-
czorno-nocnych. Pojawiły się ko-
mentarze, że strażników miejskich, 
w tym osiedlu, Praktycznie nie widać. 

- Rzeczywiście dostaliśmy pismo 
w tej sprawie. Obecnie nasze patrole 
częściej pojawiają się w tamtym rejo-
nie, ale chciałbym podkreślić, że były 
one również wcześniej. Spotkałem się 
z opinią mówiącą o tym, iż „Bańgów” 
to „opuszczona dzielnica”. Jeszcze raz 

chcę zaznaczyć, że my staramy się 
być w każdym, nawet najdalej od cen-
trum położonym zakątku Siemianowic 
Śląskich, czy jest to „Bańgów”, „Prze-
łajka”, „Hugo” czy ulica Chemiczna al-
bo Budowlana. Od tego jesteśmy. 

- wsPomniał Pan wcześniej 
o uszczuPleniu kadry. czy jest to 
tylko Przejściowe...

- Generalnie zaczyna się pojawiać 
problem związany z odchodzeniem 
strażników miejskich do Policji. Straż-
nicy są wyedukowani w podstawo-
wych zadaniach policyjnych i startu-
jąc w konkursach o przyjęcie, mają 
już bagaż doświadczeń, więc są cen-
nymi pracownikami. Odejścia te wią-
żą się między innymi z rozbudowanym 
tam systemem świadczeń socjalnych 
– wcześniejsze emerytury, dodatki itp. 
To na pewno młodych ludzi przyciąga. 
Jesteśmy na etapie uzupełniania bra-
kujących etatów. Myślę, że do wrze-
śnia uda nam się sprawę załatwić.  

- Przejdźmy teraz do kolejnych 
Problemów dotykających osiedli. 
„sztuczne komisy samochodowe” 
i tzw. „zawalidrogi”, czyli nieużywa-
ne samochody stojące wiele miesięcy 
w jednym miejscu, blokujące miejsca 
Parkingowe, o które często, szcze-
gólnie w godzinach PoPołudniowych, 
bardzo trudno. dlaczego straż 
miejska nie może się nimi zająć? 

- W kwestii komisów, nie ma prze-
pisu mówiącego o tym, że nie wolno 
postawić samochodu z kartką „sprze-
dam…” w miejscu dozwolonym, czy-
li w tym przypadku na parkingu. Pra-
wo dopuszcza taką możliwość. Jeśli 
auto stoi prawidłowo zaparkowane, 
my, niestety, nie mamy pola do dzia-
łania. Znam przypadek, kiedy samo-
chód z kartką, prawidłowo zaparkowa-
ny, czysty, stał w tym samym miejscu 
8 lat. Właściciela do niczego nie moż-

na było zmusić. Gdy widział, że samo-
chód jest lekko brudny, czyścił go, do-
pompowywał powietrza w koła i wy-
glądał on znów jak używany. Jeże-
li chodzi o „zawalidrogi”, w tej chwili 
trwa w mieście procedura przetargo-
wa odnośnie parkingu i odholowywa-
nia tych samochodów. Dopóki nie bę-
dzie on rozstrzygnięty, my nie może-
my usuwać żadnych pojazdów z dróg 
publicznych. 

- nastęPna sPrawa dotyczy Parko-
wanie na zakazach, na Przykład Przy 
zsyPach. 

- Kłania się kultura osobista ludzi. 
Ktoś stanie na zakazie, wkrótce przy-
jedzie samochód oczyszczania miasta, 
który będzie chciał wywieźć śmieci, 
i tego nie zrobi, a za chwilę ktoś ode-
zwie się, że odpady nie są wywiezione 
i śmierdzi. Mieliśmy ostatnio kilka ta-
kich zgłoszeń dotyczących zanieczysz-
czonych zsypów i tego następstw, któ-
re przekazaliśmy Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego. Mieszkańcy są zbul-
wersowani również, gdy przyjeżdżamy 
na interwencję do blokujących zsypy, 
tłumacząc się wtedy, że „gdzieś mu-
szę przecież stanąć”. Należy parkować 
samochody tak, by nie utrudniać życia 
sobie i innym. To podstawowe zasady 
współżycia społecznego. 

- jaka jest Pana oPinia na temat 
sPrzątania Po Psach? to także jest, 
od „x” lat, jeden z głównych osie-
dlowych Problemów, trudnych do 
rozwiązania.   

-  Po raz kolejny dotyczy to kultu-
ry osobistej. Jak mój pies narobi, to 
mi nie przeszkadza, ale jak czworo-
nóg sąsiada zrobi coś podobnego, to 
już jest wielkie „halo”. Od dawna mó-
wi się, że należy sprzątać po swoim 
psie. Często nawet dochodzi do ka-
rygodnych zachowań, jak wyprowa-

Więcej kultury 
osobistej

Rozmawiamy z Piotrem Saternusem 
– komendantem Straży Miejskiej 

w Siemianowicach Śląskich.

ciąg dalszy na str.10



10 MOJA SPÓŁDZIELNIA 7/2012

986
Więcej kultury osobistej

dzenie zwierzęcia, mimo jasnych za-
kazów, na plac zabaw, gdzie za chwi-
lę dzieciaki w tym miejscu się bawią. 
Gdy strażnicy miejscy interweniują, 
jest wielkie oburzenie, bo mamy się in-
nymi sprawami zająć. Może wyjściem 
z sytuacji byłoby utworzenie, gdzieś 
na terenach poza osiedlowych, ale 
w bliskiej odległości wybiegu, gdzie 
psy mogłyby się wybiegać do woli, 
przy okazji załatwiać swoje potrzeby. 

- gołębi Problem…
- Z gołębiami jest tak: fajne ptaki, jest 

też na Śląsku tradycja ich hodowania 
i wszystko w porządku, jednak mało 
kto zdaje sobie sprawę z tego, że nie-
kiedy przenoszą one groźne choroby. 
To raz. W zeszłym roku mieliśmy ta-
ki przypadek, że pewien pan naprze-
ciwko poczty przy ulicy Karola Świer-
czewskiego regularnie, codziennie wy-
sypywał ziarno i chleb, oczywiście dla 
gołębi. W pewnym momencie pojawi-
ły się tam szczury. Miały stałe miejsce, 
gdzie mogły się pożywić. One nawet 
w dzień, pewne swego, z przyzwycza-

jenia schodziły się w to miejsce, powo-
dując nieraz panikę wśród przechod-
niów. Poinformowaliśmy o tym sanepid 
i właściciel terenu został zobowiąza-
ny, na swój koszt, do deratyzacji tego 
otwartego terenu. Sprawa została zała-
twiona. W osiedlach również może po-
wstać ten sam problem.

- co miesiąc Publikujemy infor-
macje o kolejnych zniszczonych 
drzwiach, ławkach, PoPisanych ścia-
nach, rozbitych szybach… jak miesz-
kańcy mogą Pomóc w Przeciwdziała-
niu takim zachowaniom?

- Oczywiście niezwłocznie dzwonić 
pod numer 986. To jest telefon alar-
mowy. Mieszkańcy niejednokrotnie wi-
dzą, ale boją się zareagować. Tutaj 
należy przełamać opór przed tym. Pa-
trol w każdej chwili podjedzie na inter-
wencję, nie pytając o dane zgłaszają-
cego. Podając rysopis, ubiór czy kieru-
nek w którym sprawcy się oddalili, jest 
duże prawdopodobieństwo, że zosta-
ną oni ujęci. 

- czy straż miejska Prowa-
dzi w szkołach jakieś warsztaty, 

kształtujące już od najmłodszych 
lat właściwe Postawy obywatel-
skie?

- Obecnie nie, a należałoby się jed-
nak zastanowić nad programem pro-
filaktycznym adresowanym do mło-
dych ludzi. 

- na koniec Proszę jeszcze wyja-
śnić, czym jest miejsce Publiczne. 
gdzie straż miejska ma Prawo inter-
weniować? 

- To w zasadzie jest pojęcie niezu-
pełnie sprecyzowane. Bazujemy na 
wydanych opiniach. Miejsce publiczne 
to przestrzeń, gdzie dostęp ma każ-
da osoba – ulice, skwery, parki, bary, 
sklepy, kina itd.  M. Sosnowska, opie-
rając się na doktrynie oraz orzecz-
nictwie Sądu Najwyższego wyjaśnia: 
„Miejsce publiczne to takie, do którego 
mają dostęp osoby indywidualne i licz-
bowo nieokreślone. Nie będzie nim ce-
la więzienna czy zamknięte pomiesz-
czenie, do którego nikt postronny nie 
ma wstępu, będzie to natomiast jadal-
nia, dziedziniec, czy klatka schodowa”. 

- dziękuję za rozmowę

zaPoznaj się z terminem  zachowaj harmonogram  zaPoznaj się z terminem

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

cym kilku miesięcy z myślą o tych, 
co planują jakieś wyjazdy, przed-
stawiamy harmonogram odczytów 
podzielników kosztów ogrzewania.

zawiadamiamy, 
że odczyty wykonywane będą tylko 

w godzinach PoPołudniowych,  
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 obo-
wiązującym regulaminem rozliczeń 
centralnego ogrzewania przewidzia-
no tylko: 

JEDEN TERMIN ODCZYTU
PODSTAWOWY ORAZ
JEDEN DODATKOWY.

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

Termin Budynek, adres

10.09.12 
poniedziałek

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

Leśna 7, 7ab

11.09.12 
wtorek

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

Marii Skłodowskiej-Curie 1-5;  
Władysława Reymonta 46-56

12.09.12 
środa

Niepodległości 61E-H, 63A;
Marii Skłodowskiej-Curie 7-15; 
Władysława Reymonta 38-44;  
Karola Szymanowskiego 14

13.09.12 
czwartek

Niepodległości 63B-C; Grunwaldzka 5A-D;  
Władysława Reymonta 14-24;  

Karola Szymanowskiego 2, 4, 6, 8, 10, 12

Termin Budynek, adres

14.09.12 
piątek

Grunwaldzka 5E-F 4B-C; 
Władysława Reymonta 26-36;  

Marii Skłodowskiej-Curie 17-23

15.09.12 
sobota

Grunwaldzka 4A, 6A-C;

17.09.12 
poniedziałek

Marii Skłodowskiej-Curie 25-33, 35-45; 
Walerego Wróblewskiego 26-28, 57,59

18.09.12 
wtorek

Walerego Wróblewskiego 30-32, 55, 55a; 
Marii Skłodowskiej-Curie  47-59

19.09.12 
środa

 Karola Szymanowskiego 1-9;  
Władysława Jagiełły 2a-d

ciąg dalszy ze str. 9



11MOJA SPÓŁDZIELNIA 7/2012

Bańgów: Zbędny chleb wrzuć do pojemnika!

Wystartowały półkolonie i „RENOMA” czeka
Poniedziałek, 2 lipca br. był pierw-

szym dniem letnich półkolonii 
z Domem Kultury „Chemik”. Dla 
grupy 50 dzieciaków w wieku od 8 
do12 lat, właśnie teraz rozpoczęła 
się wakacyjna przygoda, w czasie 
której nie zabraknie całego mnóstwa 

atrakcji – od wycieczek, wypadów 
na basen po zabawy integracyjne 
i edukacyjne na wolnym powietrzu.

Już na „dzień dobry” półkoloniści wy-
brali się na Rynek Miejski, by wspól-
nie lepiej się poznać podczas zorga-
nizowanych tam zabaw oraz wspól-
nego oglądania przedstawienia. Ubra-

ni w charakterystyczne żółte czapecz-
ki odwiedzą z pewnością nie raz Park 
Śląski (d. WPKiW), a w nim między in-
nymi Górnośląski Park Etnograficzny, 
zaś autokarem wybiorą się do ładniej-
szych zakątków naszego wojewódz-
twa. Będą z wizytą u Prezydenta Mia-

sta – Jacka Guzego i Przewodniczą-
cego Sejmiku Śląskiego – Andrzeja 
Gościniaka i zwiedzą ich siedziby, co 
nieco z historii wyniosą też z Muzeum 
Miejskiego, zaś ze specjalnie dla nich 
przygotowanych warsztatów dowie-
dzą się na przykład, jak opiekować 
się pieskiem. We wtorki i piątki, dla 

ochłody – zaszaleją na basenie ZSS 
nr 1, w inne dni zabawią na obiektach 
sportowych rozsianych po bytkowskim 
osiedlach. A to tylko niektóre punkty 
bogatego programu. 

Zapisy na kolejne tygodnie półkolo-
nii przyjmowane są osobiście w Domu 
Kultury „Chemik” lub pod numerem te-
lefonu (32) 228 20 90.

Do „RENOMY” przyjdź!
Ci, którzy latem zostają w mie-

ście, też mają szansę fajnie i aktyw-
nie spędzić czas. Są boiska, pla-
ce zabaw, basen, zarówno kryty, 
jak i otwarty, korty tenisowe. Mamy 
wreszcie niemniej atrakcyjne kręgle. 
Jeżeli ktoś nigdy jeszcze nie pró-
bował gry w bowling, to nie ma co 
zwlekać. Trzeba spróbować!

W Strefie Rozrywki „RENOMA”, co 
roku podczas wakacji dzieci i młodzież 
mają zniżkę 20% za godzinę gry – za 
okazaniem ważnej legitymacji szkol-
nej – od poniedziałku do piątku od 
11.00 do 17.00. Zniżka obowiązuje 
już od 1 lipca br. Będąc w „RENOMIE” 
możemy nie tylko pograć w kręgle, ale 
także w piłkarzyki, bilard czy lotki. Jest 
też drink-bar. 

„RENOMA” mieści się w osiedlu 
„Chemik” przy ulicy Walerego Wró-
blewskiego 37. Czynna jest od nie-
dzieli do czwartku w godzinach od 
11.00 do 23.00 oraz w piątek i sobotę 
od 11.00 do 1.00. rg

Podczas kwietniowego Zebrania Osiedlowego Człon-
ków Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 

jedna z mieszkanek osiedla „Bańgów” zaproponowa-
ła, by w osiedlu ustawić pojemniki na zbędny chleb. 
Niedawno, na razie na próbę, pojawi-
ły się dwa takie kontenery. Do pojemni-
ków możemy wrzucać nie zjedzony przez 
nas chleb.

- W wielu klatkach schodowych czy też 
przy śmietnikach zalega pieczywo. Ludzie 
nie bardzo wiedzą co z nim zrobić. Wycho-
wałam się w domu, gdzie nie do pomyślenia 
było wyrzucenie chleba do śmietnika. My-
ślę, że to niezły pomysł i może się spraw-
dzić, bo pieczywo na pewno przecież komuś 
się jeszcze przyda – stwierdziła pani Anna, 
mieszkanka osiedla „Bańgów”. – Ja wrzucę, 
ktoś inny sobie go weźmie – dodała. W tym 
celu właśnie postawiono owe kontenery. 
Jest również nadzieja, że przy okazji zmini-
malizowany zostanie problem dokarmiania gołębi między 
budynkami, a także ryzyko zagnieżdżenia się szczurów. 

Raz po raz przecież widuje się obrazki rozrzuconych wo-
kół śmietników lub na trawnikach pod balkonami kawałków 
chleba. A jak wiadomo, w skupiskach miejskich dokarmia-
nie ptaków jest zabronione i Straż Miejska ma prawo wle-

pić za to mandat.  
Administracja, po konsultacjach z Radą 

Osiedla „Bańgów” i w porozumienia z MPG-
KiM, ustawiła dwa czarne, oznaczone, za-
mykane klapą kontenery – w sąsiedztwie 
kubłów na śmieci przy ulicy Marii Skłodow-
skiej-Curie 1 oraz przy Władysława Rey-
monta 8. 

- Jeżeli okaże się, że to rozwiązanie spraw-
dzi się, pomyślimy o kolejnych takich po-
jemnikach – zapewnia Mieczysław Hojda, 
przewodniczący Rady Osiedla. 

Warto przy okazji zastanowić się nad pro-
blemem marnowania przez nas żywności. 
Mamy zwyczaj kupowania na zapas. Często 
jednak okazuje się, że nie zjadamy wszyst-

kiego, co kupiliśmy i to co zostało trzeba wyrzucić do ko-
sza. Starajmy się rozważnie gospodarować żywnością.  rg

Oto pierwsza grupa tegorocznych półkolonistów 
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Spółdzielczość w Polsce od początku
Spółdzielczość w Polsce to niemal dwa wieki historii. Dziejów obfitujących w wydarzenia historyczne mające 

bezpośredni wpływ na rozwój, stagnację czy regres tejże spółdzielczości, bo i takich momentów w przeszło-
ści nie brakowało. W naszym kraju ruch ten zapoczątkował w XIX wieku ksiądz Stanisław Staszic. 

Zalążki spółdzielczości
Od dawien dawna ludzie w trudnych 

sytuacjach życiowych albo dla efek-
tywniejszej pracy, starali się poma-
gać sobie nawzajem. W tym celu or-
ganizowali się we wspólnotach. Już 
w XV wieku istniały w Polsce maszo-
perie, czyli zespoły rybackie będą-
ce w zasadzie protoplastą spółdziel-
ni pracy. W kolejnym stuleciu pojawi-
ły się tzw. banki pobożne. Korzysta-
ła z nich przede wszystkim uboższa 
ludność. Banki te udzielały pożyczek 
bezprocentowych lub niskoprocento-
wych na zakup sprzętu, zboża czy by-
dła, tak więc na dużo korzystniejszych 
warunkach, niż oferowali liczni na owe 
czasy lichwiarze. Pierwowzorem form 
organizacyjnych spółdzielni oszczęd-
nościowo-pożyczkowych były w XVIII 
wieku kasy pożyczkowe i tzw. maga-
zyny zbożowe. Na uwagę zasługuje 
tutaj fundacja księdza Józefa Jorda-
na, założona w 1715 roku w Pabiani-
cach pod nazwą „Zakładka na sprzę-
żaj”, udzielająca pożyczek na zakup 
zwierząt pociągowych wykorzystywa-
nych w rolnictwie, takich jak wołów, 
koni czy osłów (sprzężaj – przyp. red.). 
Na jej fundusze złożyły się oszczędno-
ści wspomnianego duchownego oraz 
dobrowolne składki chłopów korzysta-
jących z kasy. Zwrot pożyczki gwaran-
towała cała wieś albo kilku gospoda-
rzy-poręczycieli, kontrolujących wyko-
rzystywanie kredytu oraz ściągających 
od dłużników zaległości. 

W 1816 roku ks. Stanisław Staszic 
założył „Hrubieszowskie Towarzy-
stwo Rolnicze” („Rolnicze Towarzy-
stwo Wspólnego Ratowania się w Nie-
szczęściu”), które jak się później oka-
zało, miało wielki wpływ na rozwój ru-
chu spółdzielczego w Polsce. Zaku-
piony kilkanaście lat wcześniej ma-
jątek ziemski, postanowił oddać we 
wspólne gospodarowanie zwolnionym 
przez siebie od pańszczyzny chłopom 
– warstwie społecznej, pozbawionej 
wówczas wszelkich praw, która jego 
zdaniem najbardziej na owe czasy po-
trzebowała pomocy. Towarzystwo nie 
tyko zajmowało się gospodarką rolną, 
ale też produkcją i usługami – miało 
młyn, kuźnię, cegielnię, karczmę. Uzy-
skiwane dochody trafiały do wspól-

nej kasy i przeznaczone były na opie-
kę socjalną oraz szkolnictwo. Członko-
wie tego towarzystwa, w razie trudnej 
sytuacji materialnej, życiowej, nie po-

zostawali sami sobie - mogli liczyć na 
„pomocną dłoń”. W ramach fundacji 
działał też „bank pożyczkowy”, udzie-
lający kredytów w formie pieniężnej 
i zbożowej. 

Zabory – różne początki
W okresie, gdy obszar Polski po-

dzielony był między trzech zaborców 
– Prusy, Rosję i Austro-Węgry, spo-
łeczeństwo poddane zostało silnemu 
uciskowi społecznemu i politycznemu. 
Zniknął język polski. Wszelkie zry-
wy narodowo-wyzwoleńcze tłumiono, 
przeciwników władzy represjonowano. 
Spółdzielczość w tych trudnych cza-
sach rozwijała się różnie, w zależno-
ści od stosunków społeczno-politycz-
nych i gospodarczych, jakie panowały 
w danym zaborze. Właśnie antypolska 
działalność władz zaborczych wpły-
nęła mobilizująco na Polaków, którzy 
chętnie zrzeszali się w organizacjach. 
Ważną rolę w tym czasie odegrało du-
chowieństwo. 

Zabór pruski
Na Śląsku, Pomorzu i w Poznań-

skiem ludność polska skutecznie bro-
niła swojej tożsamości narodowej i do-
bytku. W tej bohaterskiej walce o pol-
skość, spółdzielczość ma swoje miej-
sce, między innymi za sprawą lekarza, 
społecznika Karola Marcinkowskie-
go. Dzięki niemu również powstawały 
spółdzielnie. W Wielkopolsce, za ini-
cjatywą ks. Augustyna Szamarzew-
skiego rozwijała się z kolei spółdziel-
czość oszczędnościowo-pożyczkowa. 

Jeszcze wcześniej powstawały kół-
ka rolnicze. Najwięcej jednak powsta-
ło w tym zaborze spółdzielni kredy-
towych, tworzonych dla gromadze-
nia i przechowywania oszczędności 
i udzielania kredytów. Niemniej istot-
ną rolę odgrywały spółdzielnie parce-
lacyjne. By przeciwstawić się niemiec-
kiej polityce dzielenia większych grun-
tów, Teodor Kalkstein zaangażował 
się w organizowanie tzw. spółek ziem-
skich, zajmujących się parcelacją ma-
jątków, sprzedażą ziemi chłopom, po-
mocą kredytową na zagospodarowa-
nie. Spółdzielnie parcelacyjne finan-
sowane były przez banki ludowe. Źró-
dło finansowania zaś, stanowiły środki 
własne chłopów lokowane w tych ban-
kach i spółdzielniach.

Zabór rosyjski
W zaborze tym panowała najtrud-

niejsza sytuacja pod względem na-
rodowym i społecznym. Do 1895 ro-
ku obowiązywał zakaz zrzeszania się. 
Organizujące się spółdzielnie mogły 
istnieć jedynie pod zasłoną filantro-
pii i po uzyskaniu odpowiedniego po-
zwolenia w Petersburgu. A nawet jeśli 
już uzyskało się ów dokument, pano-
wała bezwzględna inwigilacja i ścisły 
nadzór. Pomimo przeszkód, w latach 
1869 i 1870 powstały pierwsze polskie 
spółdzielnie spożywców – „Merkury” 
w Warszawie, „Oszczędność” w Ra-
domiu oraz „Zgoda” w Płocku. Spół-
dzielczość niemniej jednak rozwija-
ła się tu na owe czasy słabo, aż do 
przełomu, jakim był zryw skierowa-
ny przeciw rządowi i przemocy sto-
sowanej przez władze wobec oby-
wateli – „Rewolucji 1905 roku”. No-
we warunki, pewne swobody dopro-
wadziły do uproszczenia procesu za-
kładania spółek i wzrostu zaintereso-
wania spółdzielczością. W 1906 ro-
ku Edward Abramowski założył „To-
warzystwo Kooperatystów”, zajmujące 
się działalnością naukowo-badawczą, 
udzielające nowym spółdzielniom po-
rad, wskazówek w dalszym funkcjono-
waniu. Wzrosła liczba takich spółdziel-
ni jak: spożywców, kredytowych, rolni-
czych czy mleczarskich. 

Zabór austriacki
W Galicji istniały stosunkowo naj-

lepsze warunki do życia narodowe-

ks. Stanisław Staszic
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go Polaków, umożliwiające rozwój kul-
tury, oświaty i szkolnictwa wyższego, 
ale najgorsze, jeśli chodzi o względy 
ekonomiczne. W tym zaborze domino-
wały spółdzielnie kredytowe, których 
znaczny rozwój nastąpił po wprowa-
dzeniu w 1873 roku austriackiej usta-
wy o spółdzielniach. Praktycznie wspo-
mniane spółdzielnie, miały za zadanie 
„uwolnić” miasta i wsie od lichwiarzy. 
Sporą grupę organizacji kredytowych 
w Galicji stanowiły spółki oszczędności 
i pożyczek. Warto przy tym zapamiętać 
nazwisko Franciszka Stefczyka. Z ko-
lei ks. Stanisław Stojałowski – pod 
koniec XIX w. propagował zakładanie 
chłopskich kółek rolniczych, działał na 
Śląsku Cieszyńskim i w Galicji.

I wojna światowa 
Wojna nieubłaganie wstrzymała roz-

wój spółdzielczości, zwłaszcza na wsi. 
Grabieże majątków były na porząd-
ku dziennym. W konsekwencji działal-
ność wielu spółdzielni była wręcz nie-
możliwa. Przestały działać spółdziel-
nie mleczarskie, spółdzielcze zakła-
dy wytwórcze. Różnie wyglądały losy 
spółdzielczości kredytowej. Wciąż ist-
niały jednak spółdzielnie spożywców 
– notowano nawet ich znaczny wzrost 
oraz rzemieślnicze. Przez kilka lat woj-
ny zginęło wielu członków spółdzielni, 
poniesiono ogromne straty materialne, 
mimo wszystko sama idea przetrwała.

Okres międzywojenny – wzrost 
znaczenia ruchu, ustawa 

o spółdzielniach
Odzyskanie przed Polskę Niepodle-

głości, otworzyło nową szansę przed 
naszą krajową spółdzielczością. Za-
nim jeszcze do tego doszło, w lutym 
1918 roku podczas zwołanej z inicja-
tywy Franciszka Stefczyka w Lublinie 
I Konferencji Przewodników Polskiej 
Kooperacji zdecydowano między inny-
mi „o sposobach działania, mających 
na celu doprowadzenie do ujednoli-
cenia polskiego ruchu spółdzielcze-

go, powołanie organizacji ogólnokrajo-
wych koordynujących i nadzorujących 
działalność spółdzielni oraz opracowa-
nie jednolitych przepisów prawnych”. 
Niełatwe to było wyzwanie mając na 
uwadze różnice porozbiorowe między 
poszczególnymi obszarami kraju. 

7 listopada 1918 roku, w pierwszym 
rządzie II Rzeczpospolitej Polskiej, 
utworzono Ministerstwo Kooperatywy, 
na czele z Medardem Downarowi-
czem. Czas pokazał, że było to pierw-
sze ministerstwo w świecie, zajmujące 
się sprawami spółdzielczymi. 

20 października 1920 roku Sejm 
Ustawodawczy RP uchwalił ustawę 
o spółdzielniach. Spółdzielczość jed-
nocześnie, „stała się pierwszą dziedzi-
ną życia, w której przestały obowiązy-
wać prawa państw zaborczych”. Usta-
wa ta zawierała jakże istotny zapis 
mówiący o konieczności prowadzenia 
działalności kulturalnej. Ponadto, co 
ciekawe, by umożliwić rządowi wgląd 
w działalność spółdzielczą, na podsta-
wie ustawy powołano instytucję nad-
zorującą, jaką była Państwowa Rada 
Spółdzielcza. Nie ingerowała ona jed-
nakże w sprawy ruchu, nie hamowała 
jego rozwoju, raczej starała się posze-
rzać zakres działania. 

Straty powojenne praktycznie w każ-
dej sferze, czy to gospodarczej, spo-
łecznej i politycznej, były ogromne. 
Nasz kraj znalazł się w trudnym po-
łożeniu. Potrzeba było jedności. Spół-
dzielczość wspierała rozwój odradza-
jącego się państwa polskiego, między 
innymi w sferze finansowej, ze środ-
ków zgromadzonych w bankach ludo-
wych. Przejawiała aktywność nie tylko 
w sferze gospodarczej, ale też w na-
uce, kulturze, wychowaniu i szkolnic-
twie. W związku z tym powstał mię-
dzy innymi „Spółdzielczy Instytut Na-
ukowy”. Na jego działalność, w róż-
nym okresie składało się: prowadze-
nie kursów szkoleniowych i  bibliotek, 
wydawanie własnych publikacji, a tak-
że kształcenie przyszłych kadr spół-
dzielczych oraz utrzymywanie kon-
taktów z zagranicznymi organizacjami 
spółdzielczymi. 

Odradzała się spółdzielczość rolni-
czo-handlowa i mleczarska, w okresie 
międzywojennym dobrze rozwijały się 
kółka rolnicze oraz spółdzielnie spo-
żywców. W nieco mniejszym zakresie 
działały spółdzielnie pracy, wytwór-
cze, zdrowia i chałupnicze. Trudności 
w rozwoju napotkały z kolei spółdziel-
nie kredytowe – a to na skutek inflacji 
w latach 1919-1924, później „Wielkie-
go Kryzysu Gospodarczego”. 

Wiele zniszczonych domów, także 
rosnąca ilość mieszkańców miast – 
wszystko to miało wpływ na rozkwit 
inicjatyw spółdzielczych w budownic-
twie mieszkaniowym. Powstały więc 
spółdzielnie mieszkaniowe w War-
szawie i Poznaniu. Jednakże kryzys 
ekonomiczny i niedostateczna pomoc 
władz nie pozwoliły na owe czasy roz-
winąć skrzydeł tej dziedzinie spółdziel-
czości. 

Materiał opracowano na podstawie publika-

cji „Księga polskiej spółdzielczości”, wydanej 

w 2004 roku. 

Rafał Grzywocz

COOPERATIVE ENTERPRISES BUILD A BETTER WORLD

Spółdzielnie budują lepszy świat

Zadba j  o  swo j e  be zp i e c zeńs two
zwróć uwagę na obce osoby w Twoim budynku!!!

Franciszek Stefczyk
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Mali, duzi, młodsi, starsi – nie ma znaczenia – wielu mieszkańców Bańgowa, ale nie tylko oni, by odpocząć od 
codzienności, wybrało rozrywkę na świeżym powietrzu w ramach Pikniku Osiedlowego, jaki odbył się w sło-

neczne, sobotnie popołudnie, 23 czerwca br. tradycyjnie na kręgu tanecznym. Znajomi, muzyka, konkursy, aneg-
doty, żarty, kiełbaski, piwko, ognisko czy wreszcie pogoda… i jak tu nie wyjść z domu?

Muzykę słychać było niemal na ca-
łym osiedlu. Część mieszkańców już 
wcześniej wiedziała o imprezie, część 
zaś przyszła za… melodią, tak jak pa-
ni Anna zamieszkała przy ulicy Marii 
Skłodowskiej-Curie:

- Siedziałam przed telewizorem i na-
gle usłyszałam Grechutę. Powiem 
szczerze, nie wiedziałam o Pikniku, 
kojarzyłam go bardziej z wrześniem. 
Poszłam więc zobaczyć co się dzieje, 
no i jestem. Czekam teraz na koleżan-
ki, może też się skuszą.

Rzeczywiście Marek Grechuta, ale 
też inni, jak Alicja Majewska, Kata-
rzyna Sobczyk, Bogusław Mec czy 
Joe Cocker pojawili się tego dnia 
w Bańgowie w piosenkach młodych 
artystów z Młodzieżowego Domu Kul-
tury im. Henryka Jordana i Zespołu 
Szkół nr 1. Właśnie te występy zain-
augurowały zabawę.

- Wybrałam repertuar pana Marka, 
ponieważ jego piosenki są niepowta-
rzalne, mają styl, nie są nudne. Tata 
mi kiedyś je puszczał, spodobało mi 
się, a dziś śpiewam je na festiwalach, 
niekiedy nawet z powodzeniem – po-
wiedziała 14-letnia Marzena Andrzej-
czak, która swój talent szlifuje pod 
okiem Bogumiły Kliś w MDK im. H. 
Jordana. Swoimi wrażeniami dzielili się 
też inni podopieczni pani Bogumiły: Ur-
szula Kozielska, Marlena Chajewska 
i Rafał Kura. Ten ostatni znakomicie 
wykonał piosenkę Cocker’a – „You are 
so beautiful”, czym podbił serce Danu-
ty Białas prowadzącej imprezę wraz 
z Krystianem Stasiczkiem. 

Po tej części scenę przejął Bogdan 
Wantuła wraz ze swoimi gośćmi. Jak 
zawsze w swoim stylu - śpiewał, żarto-
wał, uczył, no i dawał szanse pokazania 
się swoim podopiecznym. Nieprzecięt-
ne możliwości gry na saksofonie zapre-
zentowała 20-letnia Dominika Seger, 
wsparłszy Wantułę między innymi w uj-

mującym utworze Louisa Armstronga 
– „What a wonderful world”. 

Kolejne półtorej godziny należało do 
zespołu instrumentalno-muzyczne-
go „Szwagry”. Mijały minuty, godziny, 
a ludzi na kręgu tanecznym pojawia-
ło się coraz więcej. Zapełniały się miej-
sca pod parasolami i zaczęło brakować 
miejsc na okolicznych ławkach. Być 
może już nie tylko muzyka, ale i zapach 
pieczonych kiełbasek przyciągał miesz-
kańców… Między występami artystów 
na scenie i pod nią odbywały się kon-
kursy. I tak na przykład mały Grzesiu 
za „Euro-Kupichę” dostał album. Za wy-
pełnienie ankiety przy stoisku P.P.H.U. 
„Latex” można było wygrać nagrody 
o łącznej wartości 5.000 złotych. 

O 18.30 na scenie pojawili się zna-
ny z programu telewizyjnego „Sobo-
ta w Bytkowie” Andrzej Potępa oraz 
Krzysztof Wierzchowski. W progra-
mie biesiadnym, jaki zaprezentowali, 
znalazły się piosenki kabaretowe, co-
very i szlagiery musicalowe i operetko-
we. Artyści bardzo często opuszczali 
estradę i „wprzęgali” do zabawy miesz-
kańców. Czasami szło to opornie ale... 

Świetne śląskie monologi, może nie 
wszystkim do końca zrozumiałe, „ba-
wiły równo”. - Co znaczy po ślunsku 
nachtop? A ryczka, kamela, motyka 
i kapelonek – pytał Potępa w jednym 
z konkursów. 

Na kręgu tanecznym pojawiła się 
również „Cyganka” Inga, która nie tyl-
ko śpiewała, ale i porwała niejednego 
szczęśliwca do wspólnego tańca, na-
wet na kolanach.

- Podoba mi się ten festyn. Fajny, 
urozmaicony program i nawet sporo 
ludzi się zebrało. Dobrze, że nie pada, 

bo pamiętam, że w przeszłości bywa-
ło różnie – relacjonował Adam Kwa-
ra z „Centrum”, czekający na moment, 
gdy zapłonie ognisko, bo wziął ze so-
bą wuszty do usmażenia. Ognisko po-
jawiło się między 19.00 a 20.00. Nie 
trzeba było długo czekać – chętni do 
smażenia kiełbasek, po wyszukaniu 
sobie kijów, pojawili się bardzo szyb-
ko. Niektórzy zaś jedynie, by się co 
nie co ogrzać. Tuż przed ostatnimi ar-
tystami, jacy mieli się pojawić tego 
dnia na scenie, sporo osób wyszło po-
tańczyć przy największych przebojach 
„Czerwonych Gitar”. Występ zespołu 
„Onyx”, wykonującego największe hi-
ty disco-polo zakończył Piknik i mimo, 
iż równocześnie w czasie ich wystę-
pu odbywał się ćwierćfinał Euro 2012, 
Hiszpania – Francja, nie brakowało 
chętnych, którzy wybrali tę, a nie in-
ną formę rozrywki na wieczór. Mistrzo-
stwa Europy w piłce nożnej zaznaczy-
ły się też na festynie, bo nie brakowa-
ło chorągiewek w naszych barwach.

Piknik Osiedlowy zorganizowały Rada 
Osiedla „Bańgów” i administracja przy 
wsparciu licznych sponsorów, którymi 
byli: Siemianowicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa, MPGKiM, Zakład Ekspertyz 
Antoniego Kukuczki, Zakład budowla-
ny „RENBUD”, Przedsiębiorstwo Han-
dlowe „Maxi-Tech”, Zakład Instalacyjny 
Bronisława Laube, WWT Polska, Przed-
siębiorstwo Handlowe „Inpuls”, Przed-
siębiorstwo Usługowe „Daxbor”, Aqua-
-Sprint spółka z o.o., Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „Przyszłość”, Przychod-
nia „Familia”, Roboty Alpinistyczne „To-
met”, Zakład Zieleni „Arcon”, Zakład 
Ogólnobudowlany Teodora Janoszki, 
„Sukces” s.c., Usługi Sprzątania „Skor-
pion”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „FA-
buD”, Zakład Ochrony Środowiska R. 
Morawiec, „Gastro-Serwis” Langfort, 
P.P.H.U. „Latex”, Marek Redlicki oraz T-
-Mobile.  Rafał Grzywocz

W  B y t k o w i e  p o w i t a l i  l a t o

Bańgów  
się bawił

Tak wielu ludzi, jak podczas ostatniej soboty czerwca na Rynku Bytkow-
skim dawno się nie widziało. Nie ma co się dziwić. Fantastyczna po-

goda, fajna, różnorodna muzyka i sporo znajomych twarzy spowodowało, 
że setki mieszkańców okolicznych osiedli, ale też z tych dalej położonych, 
przyszła się po prostu dobrze zabawić i należycie powitać lato.

Dla niektórych zabawa… na Rynku 
Bytkowskim zaczęła się już kilka dni 
wcześniej. Ktoś przecież musiał po-
składać scenę, stoiska, wyczyścić fon-

tannę i podłączyć wszystko tak, by nie 
było później żadnych niespodzianek. 
Tym wszystkim zajęli się konserwato-
rzy administracji z okolicznych osiedli 

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej. Siłą rzeczy najwięcej obowiąz-
ków spadło na gospodarzy terenu czy-
li administrację osiedla „Chemik”. 

Sobotnia impreza rozpoczęła się od 
występów przedszkolaków z Przed-
szkola nr 7. Dzieciaki w różnym wieku 
– 4-6-latkowie, zaprezentowały kolej-

ciąg dalszy na str. 16
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Bańgów się bawił

Żywiołowe jak zawsze 

Było i Euro 2012 Popisy dzieci tradycyjnie się podobały

„Cyganka” Inga i…

Andrzej Potępa i Krzysztof Wierzchowski
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no „Polkę Italiano” do muzyki Siergie-
ja Rachmaninowa, układ taneczny 
do jednej z najpopularniejszych pio-
senek Bon Jovi – „It’s my life”, pro-

gram artystyczny „Od marsza do roc-
k’n roll’a” oraz z naturalną radością 
zatańczyły do „Endless summer” Oce-
any. Później scenę przeję-
li uczniowie Zespołu Szkół 
Integracyjnych, przedstawia-
jąc występ kabaretowy przy-
gotowany pod okiem Moniki 
Bodzek i Joanny Końskiej 
oraz z Gimnazjum nr 3. Na-
stępnie Adrian Wawrzynek 
jako rodzynek ze Społecz-
nego Ogniska Muzycznego, 
wykazał się nieprzeciętnymi 
umiejętnościami gitarowymi. 
Podobnie jak było to podczas 
Pikniku w osiedlu „Bańgów”, 
swoje „pięć minut” na sce-
nie mieli podopieczni z Mło-
dzieżowego Domu Kultury im. Hen-
ryka Jordana, prezentując kilka zna-
nych lub mniej znanych, ale ładnych 

utworów. Jak zwykle podczas imprez 
na Rynku Bytkowskim swoją repre-
zentację „wystawiło” II Liceum Ogól-
nokształcące im. Jana Matejki – to 
kolejne już pokolenie młodych arty-

stów z tej szkoły, jakie prezentuje się 
na bytkowskim rynku. Pierwszą część 
sobotnich występów zamykał zespół 

„Szwagry”, który przywiózł ze sobą 
do Bytkowa głośno dopingujący ich 
fanklub. – Ten zespół każdego posta-

wi na nogi. Ich muzyka działa kojąco. 
Oni rzeczywiście są szwagrami, wy-
wodzą się ze Świętochłowic i grają ze 
sobą już 16 lat. Śpiewają wszystko, co 
jest aktualnie na topie, z przyjemno-

ścią się przy nich bawimy – podsumo-
wała Izabela Jakubowska z fanklu-
bu zespołu.

Podczas „Powitania Lata” 
wielu bawiło się świetnie: Na 
festyn przyszłam z siostrą, 
mieszka tu niedaleko. bar-
dzo fajne wrażenia, świetna 
organizacja, byle tak dalej – 
kwitowała Katarzyna Rzy-
ska z Michałkowic. W po-
dobnym tonie wypowiada-
ła się Katarzyna Buchta, 
również z Michałkowic: Po-
doba mi się tu. Dużo muzy-
ki, jest zespół przy którym 
można się pobawić. Często 
zaglądam na takie festyny, 
lubię taką rozrywkę na po-

wietrzu. Szkoda w domu siedzieć. 
Dobrze bawił się również p. Broni-
sław z osiedla „Chemik”, siedzący 

W  B y t k o w i e  p o w i t a l i  l a t o

Zespół „Szwagry”…

A na Rynku full

…i jego fanklub

Balony, balonyy…

„I ty możesz uratować komuś życie”

ciąg dalszy ze str. 14
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w jednym z pierwszych rzędów, bli-
sko sceny: - Jestem tu już od godzi-
ny. baaardzo fajna impreza. Gra ze-
spół, a będą i następne. Mieszkam tu 
w tym osiedlu i zawsze, gdy coś się 
dzieje na Rynku bytkowskim, staram 
się chociaż na parę godzin wpaść. 
Czekam teraz na Mirka Jędrowskie-
go. Jeszcze tu nigdy nie śpiewał, je-

stem ciekawy. Wreszcie zobaczę go 
na żywo. Co mogę o nim jeszcze  po-
wiedzieć? Tworzy z dziewczynami 
fajne trio. Dobrze śpiewa i bawi się 
przy tym. Może uda mi się wkręcić 
do zespołu, nieźle gram na harmonij-
ce – zaczynałem jeszcze jako dziec-
ko. Pani Renata z osiedla „Młodych” 
stwierdziła krótko: – Jestem zachwy-
cona tym festynem.

Po półtora godzinnym występie 
„Szwagrów”, na scenie pojawił się 
wspomniany już Mirek Jędrowski z ze-
społem. Jeden z najbardziej popu-
larnych i znanych wykonawców ślą-
skich piosenek zaprezentował wszyst-
ko, co najlepsze, przeplatając muzy-

kę z anegdotami. Artysta został za-
skoczony przez publiczność, bo ta, na 
stojąco, odśpiewała mu na dzień do-
bry: Sto lat, jako że w tym dniu obcho-
dził urodziny. On przyznał natomiast, 
że Siemianowice są mu bliskie, bo... 
tu się właśnie urodził. Jego występowi 
z ławek pod sceną, stolików pod para-
solami, ławek wokół Rynku czy tara-

su przyglądało się setki ludzi. Późnym 
popołudniem bowiem, upał trochę ze-
lżał, tym samym z godziny na godzinę 
pojawiało się coraz więcej chętnych 
posłuchania dobrej muzyki. O 20.45 
na scenie bytkowskiego Rynku poja-
wiła się gwiazda wieczoru – zespół 
„Orfeusz”. Kapela grająca grecką mu-
zykę, mająca na swoim koncie wystę-
py m.in. z Demisem Roussosem, ob-
chodzi w tym roku 30-lecie istnienia, 
dlatego występ w Bytkowie był czymś 
wyjątkowym. Zgromadzeni mieszkań-
cy bawili się chętnie, do samego koń-
ca imprezy, a po raz kolejny przez ca-
łość poprowadzili ich w tany Danuta 
Białas i Krystian Stasiczek. 

Podczas festynu prowadzona też 
akcję, którą warto kontynuować pod-
czas kolejnych. Można było bezpłat-
nie zarejestrować się jako potencjalny 
dawca szpiku. Chętnych, jak mówiły 
osoby z obsługi punktu informacyjne-
go, nie brakowało. „I ty możesz ura-
tować komuś życie” – głosiło wielkimi 
literami hasło na banerze i ulotkach.

Organizatorami „Powitania lata” na 
Rynku Bytkowskim był Urząd Miasta 
w Siemianowicach Śląskich, Siemiano-
wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz 
stowarzyszenia: Przyjaciół Bytkowa 
i „Nasz Dom”. 

Sponsorami imprezy byli m.in.: 
Z.R.B. „Renbud”, Przedsiębiorstwo 
Usługowe „Daxbor”, Firma „Alex”, 
„Sukces” s.c., Zakład Ochrony Śro-
dowiska R. Morawiec, Zakład Usług 
Technicznych Mirosława Witka, Za-
kład Ogólnobudowlany Stefana No-
waka, „Studio 4”, Restauracja „Garde-
na”, „Mercado Cafe”, „TelePizza” oraz 
„Grill Bar”.

 Rafał Grzywocz

Chóralne sto lat dla Mirka i… …Mirek Jędrowski z zespołem

Ochłody szukano przy fontannieRaj dla dzieci
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Os. „Centrum”  
– ulica Powstańców 54A – ostatnie 

kostki i chodnik gotowy

Os. „Młodych”: ulica Jana 
Stęślickiego – nowy klomb  

już z daleka rzuca się w oczy

Os. „Michałkowice”:  
Rusztowania przy Przyjaźni 8-10  

– znak, że rozpoczęto 
terrmomodernizację ścian

Os. „Michałkowice”:  
Przy ul. Wyzwolenia od kilku 

miesięcy trwają prace na sieciach 
ciepłowniczych

Os. „Centrum”:  
Tak powstaje nowy klomb przy Powstańców 54

Os. „Węzłowiec”: Przy Grunwaldzkiej 3 i 5  
prowadzona jest wymiana wodociągu

Os. „Węzłowiec”:  
Ulica Wł. Jagiełły 25 docieplenie budynku. Pomimo 
groźnych chmur prace nadal trwały. Byle szybciej

Os. „Węzłowiec”:  
Uszczelniają ściany – Władysława Łokietka 24

Os. „Tuwima”: Luksfery w miejscu starych okien  
pojawiają się przy Wojciecha Korfantego 2
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Osiedle „Centrum”
W „Centrum” niedawno zakończył 

się remont balkonów przy ulicy Ja-
na Pawła II 22. Nieprzerwanie trwa-
ją prace związane z dociepleniem bu-
dynków oraz remontem balkonów przy 
ulicy Spokojnej i Karola Świerczew-
skiego 50. Przy ulicy Michałkowic-
kiej 17-23A prowadzone jest stopnio-
wo estetyzacja parterów.

W ostatnim czasie wykonano jedyną 
przewidzianą na ten rok nową windę 
w tym osiedlu, tj. w budynku przy Po-
wstańców 54C. Zakończył się już tak-
że remont chodnika w rejonie budyn-
ku przy Powstańców 54A. Przy tejże 
ulicy wykonano też dwa nowe klomby. 
Wkrótce te pojawią się również przy 
ulicy Ryszarda Gansińca 11. Obec-
nie w osiedlu prowadzony jest ostatni 
etap remontu dachu na budynku przy 
Kolejowej 3 i kominów na „5-ce”.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Trwają prace mające na celu zabez-

pieczenie acekoli budynków przy uli-
cy Wojciecha Korfantego 1 i 2 wraz 
z dociepleniem balkonów przy nume-
rze 1. Natomiast przy W. Korfante-
go 2 stare okna piwniczne zastępo-
wano luksferami.

Ponadto, wznowiono remont balko-
nów przy ulicy Hermana Wróbla 7. 
Zakończyły się też prace alpinistycz-
ne na budynku przy Okrężnej 5. Po-
legały one na pomalowaniu naświetli 
oraz uzupełnieniu i zabezpieczeniu pę-
kającego tynku bez stawiania ruszto-
wań. Z kolei w rejonie budynku przy uli-
cy Okrężnej 7 wyremontowano odci-
nek chodnika oraz murek oporowy przy 
zsypie w tejże nieruchomości, zaś na 
budynku przy Hermana Wróbla 2D za-
kończyły się prace dekarskie. Ukończo-
no także montaż zaworów podpiono-
wych przy ulicy Leśnej 13-15. Pozo-
stając przy dachach… trwają roboty na 
osiedlowych garażach, według wcze-
śniejszych zgłoszeń ich właścicieli. 

Osiedle „Węzłowiec”
W osiedlu „Węzłowiec” trwa termo-

modernizacja ścian budynku przy ulicy 
Władysława Jagiełły 25. Natomiast 
przy Władysława Łokietka 24 prowa-
dzono prace na ścianie zachodniej do-
mu. Ich celem usunięcie od zewnątrz 

miejsc przecieków do mieszkań.
W trakcie wykonywania jest również 

wymiana sieci wodociągowych między 
budynkami przy Grunwaldzkiej 3 i 5, 
a po remoncie kapitalnym przyłącza 
kanalizacji w budynku Wł. Jagiełły 29D 
wykonano w miejsce betonowego no-
wy krąg z cegły klinkierowej, zaś okno 
piwniczne zastąpiono luksferami.

Z ukończonych ostatnio prac na 
uwagę zasługuje gotowa zatoczka 
parkingowa między budynkami przy 
Grunwaldzkiej 2D i 4D. 

 W najbliższym czasie między inny-
mi wyremontowane zostaną kominy 
na dachach budynków przy ulicy Wła-
dysława Jagiełły 7, 9, 11 oraz wymie-
niane będą poziomy zimnej i ciepłej 
wody przy Wł. Jagiełły 33.

W miejsce zdewastowanej lampy na 
garażach przy wymiennikowni zamon-
towano nową lampę. Oby służyła jak 
najdłużej. Z kolei w rejonie budynków 
Wł. Jagiełły 7, 9, 11 wymieniono sta-
re, betonowe słupy oświetlenia parko-
wego na nowe, stalowe z energoosz-
czędnymi oprawami 

Osiedle „Młodych”
Zakończył się remont jednego z osie-

dlowych chodników biegnącego od uli-
cy ZHP 9 w kierunku Alei Młodych 8 
i 9. Przy okazji, osiedle w tym rejonie 
wzbogaciło się o dwa nowe klomby. 
Również przy placu zabaw przy ulicy 
Jana Stęślickiego pojawiły się tako-
we – jeden w kształcie litery „S”, dru-
gi zaś przypominający „łzę”. Oprócz 
chodnika, wyremontowano kilka zejść 
do zsypów przy ulicy J. Stęślickiego 
3-6. Podobne prace prowadzone są 
obecnie przy Alei Młodych 3-7. Eki-
pa remontowa wciąż zajmuje się bal-
konami budynku przy ul. Niepodległo-
ści 24. Poza tym, w budynkach przy 
Placu Józefa Skrzeka i Pawła Wójci-
ka 5A, B, 6A, B i 7A, B montowane są 
aktualnie zawory podpionowe, a nie-
dawno przy Bohaterów Westerplatte 
4-12, już pod kątem zimy, rozpoczęto 
remont rozdzielaczy C.O. Trwa drugi 
w tym roku pokos trawy.

Osiedle „Chemik”
W ostatnich miesiącach sporo uwa-

gi poświęca się remontom osiedlo-
wych chodników. Przy ulicy Alfonsa 

Zgrzebnioka 38-40 trwa natomiast 
docieplelnie kolejnego budynku osie-
dla. Rozpoczęto także kolejny pokos 
trawy. Wkrótce mieszkańcy budynku 
przy Niepodległości 58E będą mieli 
wyremontowany parter. 

Już niedługo rozpocznie się również 
kolejny etap rewitalizacji terenu przed 
pawilonem usługowo-handlowym przy 
Walerego Wróblewskiego 65. O tym 
nieco więcej napiszemy w kolejnym 
numerze „MS”.

Osiedle „Michałkowice”
W Michałkowicach wraz z począt-

kiem czerwca rozpoczęto docieple-
nie budynku przy ulicy Przyjaźni 8-10 
wraz z remontem balkonów i zabez-
pieczeniem acekoli. Jeszcze w 2012 
roku przewidziano takie roboty na ko-
lejnej nieruchomości – przy Przyjaź-
ni 18-22.

Sukcesywnie w rejonie budynków 
przy ulicy Obrońców Warszawy i Wy-
zwolenia, TAURON Ciepło S.A. wy-
mienia sieci ciepłownicze, co winno 
wyeliminować awarie i przerwy w do-
stawie energii cieplnej, jakie w minio-
nym sezonie grzewczym dały się we 
znaki mieszkańcom. W ostatnim mie-
siącu wymienione zostały piony wod-
ne przy ulicy Kościelnej 36A, Wy-
zwolenia 8C oraz Stawowej 7. 

Zakończył się II pokos trawy.
Osiedle „Bańgów”

W tym osiedlu między innymi prowa-
dzone są roboty związane z renowacją 
elewacji przy ulicy Władysława Rey-
monta 2-8, a także estetyzacją wejść 
do trzech klatek schodowych przy ul. 
Marii Skłodowskiej-Curie 87A-89. 
W ubiegłym miesiącu wymieniono za-
wory regulacyjne na poziomach cie-
płej wody w piwnicach budynków przy 
ulicy Władysława Reymonta 2 i Marii 
Skłodowskiej-Curie 1-15.

Boisko
Tymczasem na obrzeżu osiedla, 

w miejscu starego boiska powstaje 
nowy obiekt wielofunkcyjny przezna-
czony do gry w piłkę nożną, koszy-
kówkę, siatkówkę i tenis. Jest już wy-
równany teren, stoi niewielki budynek, 
który będzie już niedługo pełnił funkcję 
magazynu na sprzęty sportowe. Zgod-
nie z założonym planem, wygospoda-
rowano już miejsca parkingowe dla 
samochodów wzdłuż ulicy Marii Skło-
dowskiej-Curie, wykonano chodnik 
wokół boiska, a także dwa dojścia do 
niego (schody). Jeszcze w lipcu plano-
wane jest jego otwarcie!

Rafał Grzywocz

Remont za remontem
Ładna pogoda to i wiele remontów oraz innych robót, jakie wykonuje się 

 w każdym z osiedli. Mamy prace przy dociepleniach budynków, este-
tyzacjach klatek schodowych czy remontach balkonów i chodników. Każ-
da administracja stara się zadbać o osiedlową zieleń, gdzieniegdzie poja-
wiają się ładne klomby. 
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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

Awarie sieci c.o. 
a zużycie ciepła

Witam
Po ubiegłym sezonie grzewczym, 

w mej może nazbyt nadwątlonej głowie, 
pojawił się pewien dylemat. Kto pokry-
je ewentualną niedopłatę za CO? Mu-
sicie się Państwo zgodzić z faktem, że 
podczas wysokich mrozów, kiedy to po-
zbawieni byliśmy CO z uwagi na awa-
rię sieci grzewczej należącej do firmy 
Tauron, ponowne nagrzanie mieszka-
nia zajmowało „trochę” czasu. Nieste-
ty, podzielniki zamontowane na grzej-
nikach, nie są aż tak wyrozumiałe jak 
MY lokatorzy i generują koszty, które to 
MY musimy pokryć. Zgodzicie się Pań-
stwo z moją skromną osobą, że po kil-
ku takich awariach i ponownym nagrze-
waniu mieszkania, podzielniki rejestru-
ją wysokie zużycie energii cieplnej. Tu 
właśnie pojawia się problem. Ze swo-
jej strony nie mam najmniejszej ochoty 
pokrywać strat prywatnej firmy dostar-
czającej do mojego mieszkania energię 
cieplną. Mnie jako przedsiębiorcy NIKT, 
ale to nikt, nie da pieniędzy za moje za-
niedbania – awarie powstające ze źle 
zarządzanej infrastruktury. 

Pytanie do Państwa brzmi: „Czy sta-
niecie Państwo po stronie lokatorów, 

czy po raz kolejny już będziecie zrzu-
cać odpowiedzialność na firmę Tauron 
i jedynym sensownym rozwiązaniem 
będzie pozywanie ww. firmy do Sądu 

w postępowaniu cywilnym za ZAWY-
ŻONE zużycie energii cieplnej i koszty 
z tego wynikające na poczet SSM, któ-
re MY musimy pokryć???” Skoro Pań-
stwo tak prężnie dzielicie koszty na lo-
katorów, to może w Waszej gestii leży 
sprawa kwestionowania ilości zużytej 
energii cieplnej przez nas wszystkich. 

Jeśli ww. sytuacje będą się powta-
rzać również w przyszłym roku grzew-
czym, sprawa ta nie zostanie poruszo-
na tylko poprzez list do Państwa. 

W chwili obecnej oczekuję na odczyt 
podzielników i werdykt odnośnie nad-
płaty/niedopłaty czynszu.

Pozdrawiam.
Lokator z osiedla „Michałkowice”

- dane do wiadomości redakcji
PS – Jeśli mój tok myślenia jest zły 

i występny, proszę go sprostować i do-
pasować do istniejących wytycznych. 

Zarząd SSM: W lutym br., a kon-
kretnie między 7 a 27. 02. występo-
wały kilkugodzinne przerwy w do-
stawie energii cieplnej, co było spo-
wodowane awariami sieci dopro-
wadzającej ciepło do niektórych 
budynków w os. „Michałkowice”. 
Przerwy te trwały od kilku do kilku-
nastu godzin. Na podstawie szcze-
gółowej analizy kosztów zakupu 
energii cieplnej za luty 2012 r., nie 
stwierdzamy jakoby z tego tytułu 
mieszkańcy byli narażeni na ewen-
tualne ekstra dopłaty. Można zatem 
wysnuć ostrożny wniosek, że po-
dzielniki kosztów nierejestrując zu-
życia ciepła w czasie przerw w je-
go dostawie niejako zrównoważyły 
zwiększony pobór w trakcie ponow-
nego dopływu i konie3czności na-
grzania mieszkań. Z ostatecznymi 
wnioskami należy się wstrzymać do 
finalnego rozliczenia ciepła, pamię-
tając jednak, że sezon grzewczy se-
zonowi nierówny.

Niesprawny zamek
Szanowni Państwo

Bardzo proszę o wymianę wkład-
ki zamka do drzwi wejściowych przy 

ciąg dalszy na str. 22

Szanowni P.T. Czytelnicy
Informujemy, że anonimami, szczególnie z uwaga-

mi personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmo-
wać się nie będziemy. Uważamy, że tak, jak przedsta-
wiamy się nieznajomym podczas pierwszego spotka-
nia, co należy do dobrego tonu, tak na-
leży przedstawić się, pisząc czy też te-
lefonując do nas. Prosimy też o zwięzłe 
przedstawienie nurtującej sprawy i prze-
myślane zdania, większą odpowiedzialność za słowo, któ-
re nie będzie naruszało czyjegoś dobrego imienia i nie bę-
dzie odebrane jako pomówienie. Maksyma, jaką należy się 
kierować, jest jedna: słowo wróblem wyleci, a wołem wra-
ca, słowo... może zabić.

Od czasu do czasu zdarza się także, że ktoś pisze do re-
dakcji i domaga się indywidualnej odpowiedzi oraz szcze-
gółowych wyjaśnień, mimo że poruszona sprawa ma szer-
szy wymiar. Zastrzegamy, że nie udzielamy indywidual-
nych odpowiedzi tym bardziej, że często przedstawione ży-
czenie, bardziej brzmiące jak żądanie, wymaga szperania 
w dziesiątkach dokumentów.

Prosimy też o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że 
mają nie być publikowane, bo takich dopisków nie będzie-
my respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej 
liczby osób, które również nurtują podobne wątpliwości 
i które w sąsiedzkich pogaduszkach o takich problemach 
debatują. Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na któ-

re oczekujecie Państwo rzeczowych odpowiedzi i dlatego 
też może się zdarzyć, że na jakiś problem nie odpowiemy 
w danym miesiącu, bo np. Wasza wiadomość dotarła do 
nas zbyt późno, by ją dogłębnie, zgodnie ze stanem fak-
tycznym, wyjaśnić.

Przypominamy również, by w przypad-
kach, gdy niezbędne jest przekazanie da-
nych osobowych w celu wyjaśnienia indy-
widualnej sprawy, obowiązkowo podawać 

cały adres i dopisać zdanie o wyrażeniu zgody na odtajnie-
nie swych danych i przekazanie ich odpowiednim komórkom 
organizacyjnym Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Szanowni Państwo,
coraz częściej nadsyłacie nam zdjęcia z terenów osiedli. 

To cieszy. Informujemy jednak, że zdjęcia te nie zawsze, ze 
względu na ich techniczną jakość, nadają się do publikacji. 
Wymagania druku są bezwzględne i zdjęcie musi być 
prawidłowo naświetlone, nieporuszone i ostre. Dodat-
kowo musi być wykonane w odpowiedniej rozdzielczości. 
Większość fotografujących nie zwraca uwagi na rozdziel-
czość lub świadomie wybiera najmniejszą, bo takie zdjęcie 
zajmuje najmniej miejsca na karcie pamięci. Tym samym 
taka fotografia, by była dobrej jakości w druku, często mia-
łaby wymiar znaczka pocztowego. Prosimy mieć te uwa-
gi na względzie i ustawić odpowiednie parametry w swoim 
aparacie lub nie liczyć na publikację.

Redakcja „MS”

Słowo 
wróblem...
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ul. Wróbla 1A. Uszkodzona wkładka 
sprawia, że czasami trzeba postać kil-
ka minut przy drzwiach zanim uda się 
przekręcić klucz. Problem chciałem 
zgłosić przez formularz kontaktowy 
na Państwa stronie, jednak nie działa.

Z góry dziękuję za zainteresowanie 
tematem.

Z poważaniem
Krystian Skrzypczyk

Zarząd SSM: Dziękujemy za prze-
słana informację o zamku i prosimy 
na przyszłość o bezpośredni kon-
takt z administracją, bez angażowa-
nia gazety. Problem z zamkiem zo-
stanie niezwłocznie usunięty. Przy 
okazji wyjaśniamy, że moduł reje-
stracji jak i formularz kontaktowy 
został dezaktywowany ze względów 
bezpieczeństwa. Link pojawił się 
przypadkowo podczas aktualizacji 
zabezpieczeń naszej witryny. Za za-
istniałą sytuację w imieniu operato-
ra przepraszamy. 

AZART a sygnał cyfrowy
Dzień dobry

Jakiś rok temu pojawił się temat do-
starczanego do mieszkań sygnału te-
lewizyjnego i jego zmiany na sygnał 
cyfrowy. Niestety, poza lakonicznymi 
informacjami o oczekiwaniu na usto-
sunkowanie się do tej kwestii firmy do-
starczającej pakiet AZART (UPC Sp. 
z o.o.) nie było żadnych dodatkowych 
informacji w tej sprawie.

W związku z faktem, iż od 1 czerwca 
2012 programy TVP 1 i TVP 2 z okazji 
zbliżających się mistrzostw i olimpia-
dy będą nadawane w jakości HD oraz 
planowanym wyłączeniem w naszym 
rejonie do 20. 05. 2013 r. emisji sygna-
łu telewizji analogowej, chciałbym po-
nownie wrócić do tej kwestii.

W chwili obecnej cyfrowo nadawa-
nych jest 15 programów o różnej te-
matyce, więcej niż pakiecie AZART 
oraz w lepszej jakości. Dodatkowo, 
w przeciwieństwie do AZART, za od-
biór sygnału niepobierane są żad-
ne opłaty, a programy nadawane są 
z usługami dodatkowymi (np. Progra-
mem). Cyfrowy sygnał telewizji na-
ziemnej (DVB-T) nie może być przesy-
łany jednocześnie z cyfrowym sygna-
łem telewizji kablowej (DVB-C). Te-
lewizje kablowe w swoich cennikach 
często mają różne ceny na pakiety cy-
frowe z i bez HD. Jak się nie tak daw-

no orientowałem, to w przypadku firmy 
UPC za pakiet telewizji cyfrowej z HD 
trzeba było zapłacić ok. 10 zł więcej 
niż za pakiet bez HD.

Te dwa fakty pozwalają mi przypusz-
czać, iż firmie UPC nie będzie za bar-
dzo zależeć na udostępnienie w ra-
mach dostarczanego przez nich pa-
kietu AZART sygnału cyfrowego tele-
wizji naziemnej. Dlatego też chciałbym 
się dowiedzieć:

- czy planowane jest dostarczanie 
po 20. 05. 2013 r., niepogorszonego 
poprzez konwersję do postaci ana-
logowej, z zapewnieniem wszystko 
usług, telewizyjnego sygnału cyfrowe-
go w ramach pakietu AZART,

- czy i na jakich zasadach mogę za-
montować na dachu antenę do odbio-
ru sygnału telewizji naziemnej oraz do-
prowadzić go do swojego mieszkania

Z poważaniem
Mieszkaniec ul. Zgrzebnioka 25

- dane dla redakcji.
Zarząd SSM: Obowiązkiem wła-

ściciela budynku jest zapewnie-
nie możliwości odbioru programów 
Telewizji publicznej i zgodnie z za-
powiedzią UPC programy te bę-
dą dostarczane za pomocą kablów-
ki po wyłączeniu sygnału analogo-
wego. Co do ostatecznego zakre-
su programów nadawanych w ra-
mach pakietu „AZART” po zakoń-
czeniu nadawania analogowego, 
UPC nie zajęło jeszcze ostateczne-
go stanowiska. Po otrzymaniu ta-
kiej informacji niezwłocznie przeka-
żemy ją do wiadomości mieszkań-
ców. Według posiadanych na teraz 
informacji, odbiór programów TV 
w systemie cyfrowym możliwy jest 
za pośrednictwem anten pokojo-
wych i w związku z tym oraz w tro-
sce o poszycia dachowe uważamy, 
że nie ma konieczności zakładania 
indywidualnych anten na dachach 
budynków.

Zeszpecono drzewa, 
parking, nawiewniki

Witam. Jestem mieszkańcem osie-
dla „Centrum”, a konkretnie ul. Kole-
jowej. Od pewnego czasu obserwuję 
działalność administracji osiedla „Cen-

trum” i z przykrością stwierdzam, że 
owa administracja z panem kierow-
nikiem na czele działają na szkodę 
mieszkańców. Tezę swą wysnuwam 
stąd, iż np. zeszpecenie pięknych 40 
letnich drzew i uczynienie z osiedla 
pejzażu kosmicznego lub, jak kto wo-
li, martwej natury, na pewno nie by-
ło działaniem poprawiającym życie 
mieszkańcom. Firma wykonująca ten 
akt wandalizmu pojęcia nie ma o swo-
jej robocie, sprawą zainteresowałem 
odpowiednich urzędników w UM.

Kolejna sprawa to wymalowanie 
kopert w zatoczkach parkingowych 
i ustawienie znaku zakazu parkowa-
nia, również nie pomaga w życiu loka-
torom. Podejrzewam, jaka będzie od-
powiedź redakcji, że przecież jest par-
king na kilkanaście samochodów, tyl-
ko ktoś zapomniał o dojściu do owego 
parkingu, z którego mało kto korzysta, 
gdy oblegany jest parking pomiędzy 
blokami 1 i 3, w którym to miejscu miał 
powstać plac zabaw dla dzieci, ale jak 
widać administracja „Centrum” stwier-
dziła, że wysypanie ww. placu żwirem 
i zrobienie kolejnego parkingu wyjdzie 
taniej. Przytoczone przeze mnie przy-
kłady to nic innego jak utrudnianie ży-
cia lokatorom, a przecież te środki 
można było spożytkować naprawdę 
na coś potrzebnego.

I jeszcze jedno. Otrzymałem pi-
smo nt. nieprawidłowości w wentyla-
cji oraz propozycji odpłatnego monta-
żu nawiewnika. Proszę o podanie do-
kładnych danych technicznych owe-
go urządzenia, ponieważ cena 280,80 
jest delikatnie mówiąc przesadzona. 
Przeglądając strony internetowe spe-
cjalistycznych firm można takie urzą-
dzenie nabyć za połowę ceny (rów-
nież z rekomendacją Instytutu Tech-
niki Budowlanej) A tak na marginesie 
ww. usprawnienie jest w opinii specja-
listów jedynie półśrodkiem w prawidło-
wej wentylacji.

Z poważaniem Ch. W.
Moje dane do wiadomości redakcji.

Zarząd SSM: Przycięcia kosme-
tycznego wierzb w rejonie ul. Kole-
jowej dokonała firma posiadająca 
nie tylko odpowiednie uprawnie-
nia, ale i wieloletnie doświadczenie 
w wykonywaniu takich zabiegów. 
Z naszych obserwacji wynika, że 
wierzba to gatunek drzewa bardzo 
szybko odrastający i nadający się 

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 24

ciąg dalszy ze str. 20
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do kształtowania korony na bieżą-
co. Prosimy obserwować przycięte 
drzewa, a jesteśmy przekonani, że 
podzieli Pan nasz pogląd.

Namalowanie kopert w zatocz-
kach parkingowych i postawienie 
znaków zakazu wykonane zostało 
zgodnie z uchwałą zebrania miesz-
kańców odbytego w kwietniu br. 
Celem tego działania było umoż-
liwienie wymijania się samocho-
dów na wąskiej drodze biegnącej 
wzdłuż budynku.

Nie możemy się więc 
zgodzić z opinią, jako-
by ADM z kierownikiem 
na czele działali na szko-
dę mieszkańców, gdyż opi-
sane działania realizowane 
były wyłącznie na wniosek 
i zgodnie z wolą zamiesz-
kałych. Najpóźniej do koń-
ca września br. wykonane 
zostanie dojście do nowe-
go parkingu wzdłuż budyn-
ku ul. Kolejowa 6.

Informujemy, że podana 
cena nawiewników obej-
muje nie tylko koszt sa-
mego urządzenia. W ce-
nie tej zawarty jest także 
koszt dojazdu montera, jak 
i robociznę, bo samodziel-
ne założenie nawiewnika 
w warunkach mieszkanio-
wych jest skomplikowane, 
a w zasadzie jest niemoż-
liwe bez posiadania odpo-
wiednich narzędzi i pewnej wiedzy. 
Jeżeli zna Pan firmę, która podej-
mie się wykonania tej usługi w peł-
nym jej zakresie taniej od propono-
wanej w piśmie, to Zarząd chętnie 
skorzysta z jej usług i zawrze sto-
sowną umowę 

Od redakcji: Każda odpowiedź re-
dakcji „MS” jest sygnowana wyłącznie 
tak: Od redakcji: i tu redakcyjne wyja-
śnienie.

Śmietnik, parkowanie
Witam jestem lokatorem budynku 

przy ulicy Wróblewskiego 61. Spra-
wa dotyczy parkowania na poboczu 
a właściwe na trawniku przy sklepie 
Grall na ulicy Wróblewskiego 67. Czy 
można coś z tym zrobić żywopłot lub 

bramkę postawić? Dbajmy w końcu 
o swoją zieleń.

Druga sprawa dotyczy wyrzuca-
nia śmieci przez pracowników sklepu 
Grall, gdzie systematycznie wyrzucają 

śmieci do kosza na Wróblewskiego 61 
i nie tylko pan z rybnego i innych pobli-
skich sklepów. Przychodzi lato nie idzie 
okien otworzyć od strony śmietników, 

bo taki smród się unosi. Czy da się coś 
z tym zrobić? Załączam zdjęcia.

Mieszkaniec budynku Walerego 
Wróblewskiego 61

- dane do wiadomości redakcji
Zarząd SSM: W ramach już pro-

wadzonych prac modernizacyjnych 
terenu przed pawilonem handlo-
wym zlikwidowana zostanie możli-
wość wjazdu samochodów, za wy-
jątkiem straży pożarnej, pogotowia 
itp. tak, jak ma to miejsce na Ryn-
ku Bytkowskim. Stąd m.in. robo-
ty związane z przeniesieniem śmiet-
nika, z którego w przyszłości bę-
dzie także korzystał m.in. sklep 
„Grall”. Uważamy, że takie rozwią-
zanie w całości zniweluje poruszo-
ny przez Pana problem.

Daszek, trawniki
Witam, pragnę przedstawić Pań-

stwu następujący problemy. Na pla-
cu Skrzeka i Wójcika jakiś czas temu 
został zmodernizowany parking przy 
budynku nr 5. Pojawiła się estetycz-
na nawierzchnia w postaci kostki bru-
kowej oraz nowe, ogrodzone „miejsce 
stacjonowania” kontenerów na śmie-
ci. I tutaj pojawia się moje pytanie, czy 
nie dałoby się zrobić jakiegoś zada-
szenia nad kontenerami? Po ostatnim 
powaleniu drzewa, które je częściowo 
przykrywało, śmietniki stały się niecie-

kawą ekspozycją znacząco 
obniżając walory estetyczne 
widoku z za okna.

Kolejną kwestią są ponisz-
czone trawniki na całym osie-
dlu przez parkujące na nich 
samochody, szczególnie 
w okolicach szkoły podstawo-
wej. Rozwiązaniem problemu 
mogą być np. barierki, któ-
re uniemożliwiałyby wjazd na 
trawnik. Wiem, że nie wszyst-
kie tereny należą do spół-
dzielni, więc proszę także 
o wystosowanie podobnego 
zapytania do władz miasta.

Kolejna kwestia niszczenia 
trawników, tym razem przez 
pieszych. Rozchodzi się 
o brak utwardzonego przej-
ścia pomiędzy parkingami 
pod blokiem nr 5: piesi skra-
cają sobie drogę przez skwer 
i tym samym niszczą tam-
tejszą zieleń. Wystarczyłoby 

zrobić w sumie jedno przejście w oko-
licach trzepaka, a tam gdzie są trawni-
ki ustawić barierki. 

Pozdrawiam, i liczę na sensowne 
rozwiązanie.

Mieszkaniec.
Proszę także o zachowanie anoni-

mowości
Zarząd SSM: Administracja osie-

dla „Młodych” planuje wykonanie 
zadaszenia wspomnianego śmiet-
nika przy placu Skrzeka i Wójcika. 
Niestety, z uwagi na środki finanso-
we, kwestia ta zostanie ujęta w pla-
nie na 2013 rok.

Teren przy szkole należy do UM 
i z posiadanych przez nas informa-
cji wynika, że miasto planuje wyko-

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

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

ciąg dalszy na str. 26

ciąg dalszy ze str. 22
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nać tam II część zatoki parkingowej, 
która winna tym samym rozwiązać 
problem niszczenia trawnika, a do-
datkowo złagodzi „głód” miejsc 
parkingowych w tym rejonie.

W najbliższym czasie administra-
cja os. „Młodych” wykona 2 przej-
ścia przez skwer z parkingu do bu-
dynku, a na pozostałej części skwe-
ru planuje nasadzenie krzewów 
ozdobnych.

Remont ulicy Wróbla
W informacjach na stronie interne-

towej Reporterskim Okiem w dniu 11 
czerwca o godz.14.54 podano wia-
domość, cytuję: „Jak już to zazna-
czył wiceprezydent Bochenek, dwie 
ulice osiedlowe wymagały szczegól-
nie pilnego remontu, mianowicie uli-
ce Zgrzebnioka i Wróbla. I właśnie 
na ulicę Wróbla udaliśmy się, opu-
ściwszy Bytków... Warto przy okazji 
podkreślić, że remont ulicy Wróbla to 
odpowiedź na interpelacje zgłaszane 
przez radnych Beatę Bregułę i To-
masza Dzierwę. Okazało się, że wy-
starczyło dwa i pół dnia, by będące 
zmorą kierowców dziury zniknęły...” 
Nie wiem, jakie dokładnie były inter-
pelacje w sprawie ulicy Wróbla, czy 
tylko danego odcinka, czy też cało-
ści. W każdym razie informacja brzmi 
jakby to dotyczyło ulicy Wróbla – więc 
całości. Tymczasem wyremontowano 
odcinek przy blokach 4 i 5. Ulica ta 
jest znacznie dłuższa i wymaga re-
montu przy blokach 6 i 7 jak i odcinek 
prowadzący w kierunku ul. Korfante-
go, pomiędzy sklepem „Biedronka” 
a sklepem mięsnym. Myślę, że robie-
nie zdjęć jest zbyteczne, wystarczy 
zaprosić radnych, jak i włodarzy mia-
sta, na przechadzkę po całej ulicy 
Wróbla. Notabene tych zdjęć z głę-
bokimi dziurami w nawierzchni trzeba 
by jeszcze wykonać sporo. Dotyczy 
to także, a przede wszystkim chod-
ników. Przy okazji pisząc o remoncie 
ulicy mam pytanie, czy wreszcie nie 
można by zniwelować fragment nasy-
pu kolejowego pomiędzy Sobieskie-
go 22, a Wróbla 4, aby można tam 
przechodzić nie wdrapując się pod 
stromą górkę. Już dawno nie ma kolei 
wąskotorowej, a most nieco dalej zo-
stał już rozebrany. Myślę, że wystar-
czyłoby kilka godzin dla jednej ko-
parki, aby to wykonać. Ułatwiłoby to 

przejście dla pieszych, nie koniecz-
nie musi tam być chodnik skoro nie 
ma środków finansowych.

Pozdrawiam G. B.
PS – imię, nazwisko, e-mail  

tylko dla redakcji.
Zarząd SSM: Interwencje w spra-

wie nawierzchni drogi przy ul. Woj-
ciecha Korfantego oraz Herma-
na Wróbla kierowane były pod ad-
resem UM przez radnych, Zarząd 
SSM, Radę Osiedla „Tuwima” i bez-
pośrednio przez mieszkańców. Po-
dzielamy Pana pogląd, że wykona-
ny remont nawierzchni części ul. 
Wróbla nie może satysfakcjono-
wać interweniujących. Z posiada-
nych przez Zarząd informacji wyni-
ka, że następne prace, których ce-
lem będzie poprawienie stanu dróg 
na tym osiedlu, mają być wykonane 
w przyszłym roku. Mimo tych pew-
nych zastrzeżeń ze strony wniosku-
jących o wykonanie remontu, dzię-
kujemy za już zrealizowane prace 
i liczymy, że w przyszłym roku zo-
staną w pełni dokończone.

Teren, na którym znajduje się na-
syp nie jest własnością UM i reali-
zacja Pana wniosku jest na razie 
niemożliwa.

Żeby nie straszyło
Witam,

Chciałabym zwrócić uwagę Spół-
dzielni na drzewka ozdobne, rosnące 
przy ulicy Grunwaldzkiej 3d od strony 
balkonów.

Kiedyś rosły tam cztery śliwy (a mo-
że wiśnie?) ozdobne, z których część 
uschła w następstwie choroby grzy-
bowej i w rezultacie została usunięta. 
Obecnie pozostała jedna, pięknie kwit-
nąca i na razie w pełni zdrowa i dru-
ga, całkowicie sucha. Czy Spółdzielnia 
mogłaby usunąć uschnięte drzewko, 
żeby nie straszyło dłużej wyglądem? 
Przy okazji, dobrze byłoby opryskać 
zdrowe drzewko jakimś preparatem 
ochronnym, bo szkoda by było, gdyby 
i ono zmarniało, jak trzy poprzednie.

Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Lokatorka

- dane do wiadomości redakcji

Zarząd SSM: Dziękujemy za zgło-
szoną uwagę o stanie drzewek. Ad-
ministracja osiedla przeprowadzi 
przegląd drzewek i w przypadku po-
twierdzenia Pani spostrzeżenia, że 
jedno nich nie rokuje dobrze, co 
do dalszej wegetacji, to dokona je-
go usunięcia. W przypadku drugie-
go drzewka wykonane zostaną nie-
zbędne zabiegi pielęgnacyjne.

Jaką głębokość  
musi mieć dziura?

Jakość dróg w Siemianowicach, co 
widać gołym okiem, jest tragiczna 
(oprócz kilku metrów na rondach). Tyl-
ko mam pytanie: Jaką głębokość mu-
si mieć dziura lub ile dziur musi być na 
metrze kwadratowym, aby była w koń-
cu załatana.

Taka sytuacja jest na drodze dojaz-
dowej (wzdłuż ogródków) do Korfan-
tego 10, 14-17 oraz szkoły. Dziury są 
wynikiem zimowych warunków atmos-
ferycznych. Już mamy czerwiec (LA-
TO) a dziury przez deszcze są da-
lej wypłukiwane i są coraz głębsze. 
Ciekawe, kiedy w końcu SSM wraz 
z naszym UM coś z tym zrobią? I nie 
mówię o wysypaniu z worka produk-
tu asfaltopodobnego i poklepaniu ło-
patą zwłaszcza po lub podczas opa-
dów deszczu.

Lokator z Korfantego
- dane do wiadomości redakcji

Zarząd SSM: Uwagę Pana poleca-
my pod rozwagę odpowiednim wy-
działom Urzędu Miasta, gdyż droga 
ta jest we władaniu miasta.

Nie zgadzam się
Niniejszym oświadczam, że nie 

przyjmuję do wiadomości treści obu 
dokumentów, gdyż zawarte w nich 
stwierdzenia są delikatnie mówiąc - 
nieporozumieniem i nie mogą doty-
czyć mojego mieszkania o powierzch-
ni 60,01 m2 (trzy pokoje), w którym 
wymienione zostało tylko 1 okno 
(PCV) i 1 drzwi balkonowe (PCV). 
Reszta okien jest 30-letnich (drewnia-
ne), a mianowicie: 

- protokół zawiera albo błędne od-
czyty przy oknach zamkniętych i uchy-
lonych (moje okna nie mają mikro-
uchyłów), albo błędne było założenie 
samego sprawdzania. 

Zastanawiająca jest wartość 150 m3/h 
przepływu powietrza (wymagana nor-

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 28

ciąg dalszy ze str. 24
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mą?) – kubatura mojego mieszkania to 
w przybliżeniu 159 m3, czyli według nor-
my „prawidłowa” byłaby wymiana powie-
trza z całego mieszkania w ciągu 1 go-
dziny? I to przez wentylację? – przy mi-
krouchyle lub polecanym nawiewniku? 

Pismo zalecające, a wręcz straszące 
konsekwencjami, jeżeli odmówi się mon-
tażu „nawiewnika” zostało dostarczone 
przed protokołem sprawdzającym, co 
też jest zastanawiające, a w moim przy-
padku wręcz oburzające - wszak stare 
okna na pewno nie są szczelne (celowo 
nic wymieniłam wszystkich okien, wła-
śnie ze względu na prawidłową cyrkula-
cję powietrza, a poza tym są w dobrym 
stanie). Czyżby na drewnianych oknach 
też trzeba będzie montować nawiewni-
ki? A może od razu zlikwidować szyby, 
wtedy na pewno norma 150 m3/h będzie 
zachowana.

Nadmieniam także, że podobne 
„bzdury” zaobserwowali u siebie i inni 
mieszkańcy (przepływ „0”?). 

Reasumując, apeluję, aby jak naj-
szybciej wszystkie te błędy zostały 
sprostowane pisemnie i albo: „spraw-
dzenie” należy powtórzyć a dodatko-
wymi kosztami obciążyć pomysłodaw-
cę „nowego sposobu”, albo przyjąć 
wyniki z lat poprzednich – prawidłowe, 
a proponowane nawiewniki, kto chce, 
niech zakłada za własne pieniądze. 
Natomiast pieniądze z dopłat można 
wykorzystać na inne cele, choćby na 
remont zniszczonych upływem lat wy-
kończeń balkonów.

Jako członek naszej Spółdzielni wy-
soko do tej pory oceniałam wszyst-

kie modernizacje i remonty, docenia-
łam celowe wydatkowanie wspólnych 

pieniędzy, wiele razy stawiając innym 
za wzór działalność naszej Spółdziel-
ni i mam nadzieję, że tak będzie dalej. 

Irena Borówka, ul. Korfantego 
Zarząd SSM: Zgodnie z obowią-

zującymi przepisami Prawa bu-
dowlanego, Spółdzielnia ma obo-
wiązek przeprowadzenia raz w ro-
ku przeglądu stanu technicznego 
m.in. wentylacji i instalacji gazo-
wej. Sprawdzenie wentylacji polega 
na zmierzeniu ilości powietrza od-
prowadzanego z mieszkania przez 
przewód wentylacyjny i porówna-
nie jej z danymi zawartymi w obo-
wiązującej normie, która dla tego 
typu pomieszczeń wynosi 150 m3/h. 
Kwestionowanie normy nie jest 
w kompetencji Spółdzielni, gdyż na-
szym zadaniem jest jej przestrzega-
nie, a nie kontestowanie – podobnie 
jak z danymi z innych norm nie tyl-
ko z wentylacją związanych.

Przy stwierdzeniu, w trakcie po-
miaru, o niewystarczającej ilo-
ści powietrza odprowadzanego do 
przewodu wentylacyjnego dokonu-
je się ponownego pomiaru przy roz-
warciu skrzydła okiennego do 10 
mm – niezależnie od tego czy okno 
posiada mikrouchył czy nie. 

Z protokołu pokontrolnego wyni-
ka, że przyczyna niesprawności in-

stalacji wentylacyjnej leży zarów-
no po stronie SSM, jak i lokatora 
wpuszczającego zbyt małą ilość po-
wietrza do mieszkania i stąd nasze 
pismo w tej sprawie.

ADM osiedla już przeprowadza 
prace mające na celu poprawienie 
sprawności wentylacji z przyczyn 
zależnych od zarządzającego bu-
dynkiem.

Zlikwidować reklamy
Pani Ł. M., ul. Szarych Szeregów 1 

– dane do wiadomości redakcji, pro-
siła żeby nie zawieszano reklam na 
szczycie bloku przy jej mieszkaniu, 
ponieważ jest okropny hałas przy 
wierceniu, a ściana w pokoju jest bar-
dzo zimna oraz przy naruszeniu ścia-
ny przy wierceniu robią się zacieki. 
Niestety, znowu powieszono nową re-
klamę. Czy Spółdzielnia Mieszkanio-
wa ociepli tę ścianę i usunie nowe za-
cieki, które pewnie powstaną jesienią. 
Pani pyta też gdzie jest licznik na prąd 
pobierany przez reklamę i czy ogło-
szeniodawca za niego płaci?

Zarząd SSM: Ściana, na której po-
wieszono reklamę jest ocieplona 
i nie wymaga dodatkowego docie-
plenia ze względu na wiszącą re-
klamę. Przeciwnie można wręcz 
stwierdzić, że reklama w miejscu jej 
powieszenia dodatkowo dociepla 
ścianę szczytową, bo stanowi do-
datkową warstwę.

Właściciel reklam pokrywa koszty 
energii elektrycznej niezbędnej do 
oświetlenia i jest zobowiązany do 
usuwania ewentualnych zacieków.

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

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

ciąg dalszy ze str. 26

To prawidłowość. Rzadko zakłada-
my, że podczas naszej nieobecno-
ści coś nieprzewidzianego w naszym 
„M” może się przytrafić. Licho jednak 
nie śpi.

By nie kusić losu, pamiętajmy 
przed zamknięciem drzwi o:

- wyłączeniu prądu,
- zakręceniu wody na zaworze 

głównym,
- odcięciu dopływu gazu.

Niezależnie proponujemy, by na 
czas naszej dłuższej absencji pozo-
stawić u sąsiada, w osiedlowej admi-
nistracji adresy bądź telefony, pod któ-
rymi będziemy uchwytni, tak by można 
było błyskawicznie się z nami skontak-
tować w razie potrzeby. 

Pamiętajmy o tym, a na wszelki wypa-
dek zostawmy dodatkowo informację, 
do kogo z najbliższej rodziny można 
się zwrócić z chwilą zaistnienia nie-

przewidzianego zdarzenia w naszym 
mieszkaniu – awarie nie czekają na 
powrót – i konieczności wejścia do nie-
go. Poprośmy też sąsiada, by zbierał 
z wycieraczki zbędne materiały rekla-
mowe i zerkał, czy ktoś obcy nazbyt 
nie interesuje się naszym „M”.

Proponujemy ponadto, by podczas 
wypoczynku, dobrze zabezpieczyć klu-
cze od mieszkania i nie przechowy-
wać ich z dokumentami, wizytówkami 
z naszym adresem. Dlaczego? – pozo-
stawiamy bez odpowiedzi.

Życzymy spokojnego wypoczynku, 
bezpiecznych wojaży i powrotów. 

Redakcja „MS”

Zostaw namiary
Wakacje, wakacje – życie, życiem. Wyjeżdżając gdzieś w świat, zaaferowa-

ni mającą się rozpocząć podróżą i atrakcjami pobytu zawsze zakładamy, 
że wracając czeka na nas nasze mieszkanie, w którym po wojażach zanurzy-
my się, by jeszcze przez jakiś czas wspominać świeżo przeżyte chwile.
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Schabowym kuchnia polska słynie. 
Ale można go przyrządzać na różne 
sposoby. Spróbujmy.

- schab czosnkowy
7 kotletów, musztarda, świeża ba-

zylia, suszone oregano, majeranek, 
pieprz, sól, ok. 7 dużych ząbków czosn-

ku. Ciasto: 2 jajka, ok. 1 szkl. mąki i mle-
ka. Kotlety bardzo mocno rozbić, tak 
by miały mniej niż 1/2 cm, posolić, pie-
przyć (nie za mocno). Zgnieść w dło-
niach i posiekać drobno bazylię, a czo-
snek pokroić w cienkie plasterki. Rozbi-
te kotlety cienko posmarować musztar-
dą po jednej stronie. Na połowie ukła-
damy dość rzadko plasterki czosnku 
i posypujemy bazylią i ziołami. Składa-
my na pół i zaklepujemy brzegi kotleta 
dokładnie tłuczkiem. Ciasto: miksujemy 
składniki, dolewając powoli mleko, by 
otrzymać konsystencję śmietany. Ma-
czamy kotlety w cieście i smażymy na 
rozgrzanym oleju. Ostrożnie z ilością 
ziół, bo kotlety mogą zgorzknieć.

- schab na dziko z jabłkami
8 kotletów z kością, 50 g słoniny, sól, 

pieprz, 2 jabłka, 1 łyżka margaryny, 
1 łyżka soku lub wina jabłkowego, 1 łyż-
ka smalcu. Słoninę kroimy w słupki. Ko-
tlety myjemy, osuszamy i lekko rozbija-
my tłuczkiem. W mięsie robimy dziurki 
i wkładamy w nie słupki słoniny. Kotle-
ty nacieramy solą i pieprzem. Z jabłek 
usuwamy gniazda nasienne i kroimy je 
na małe kawałki. Rozgrzewamy marga-
rynę, podsmażamy jabłka i zalewamy 
sokiem lub winem. Odstawiamy. Sma-
lec topimy na dużej patelni, obsmażamy 
kotlety. Zmniejszamy ogień, smażymy 
je po 5-7 min z każdej strony. Przykry-
wamy na 2-3 min i odstawiamy z ognia. 
Mięso wykładamy na półmisek. Jabłka 
podgrzewamy w tłuszczu z mięsa, ukła-
damy obok kotletów. Polewamy masłem 
jałowcowym. Podajemy z ziemniakami, 
brukselką i czerwonym winem.

- schab w winie
Schab, śliwki kalifornijskie (węgierki), 

białe wytrawne wino, liście laurowe, sól, 
pieprz, majeranek, mąka. Schab kro-
imy na kotlety, rozbijamy, solimy i po-
sypujemy pieprzem. Nacieramy maje-
rankiem i odstawiamy na pół godziny. 
Oprószamy mąką i obsmażamy na ole-
ju. Wlewamy wino i trochę wody (na pół 
kg schabu szklankę wina) dodajemy li-
ście, trochę soli i dusimy. Gdy schab 
trochę zmięknie, dodajemy śliwki (w ca-
łości) i dusimy jeszcze ok. 15 min, do-
lewając ew. wody. Najlepiej smakuje 
z kopytkami lub kluskami śląskimi.

Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Barana 
na pewno nie jesteś 
człowiekiem oszczęd-
nym. Przeciwnie, pie-

niądze mają dla Ciebie wartość wtedy, 
gdy możesz je wydać. Trzeba jednak 
przyznać, że gdy forsa się kończy, po-
trafisz zadbać o to, żeby Twoja kieszeń 
nie była pusta.

Byk pod względem 
oszczędzania jest 
przeciwieństwem 
Barana. Kupowanie, 

wydawanie pieniędzy nie sprawia mu 
przyjemności, przeciwnie czuje się źle, 
gdy czeka go jakiś konieczny wydatek. 
Przyjemność odczuwa gdy powiększa 
się jego konto w banku. 

Bliźnięta, jak to 
Bliźnięta, czasem 
lekkomyślnie wyda-
ją pieniądze, a innym 

razem skąpią je na konieczne rzeczy. 
Nie jest łatwo żyć z Bliźniakiem. Gdy 
ma dobry humor, możesz liczyć na je-
go hojność, gdy jest zły, nie dostaniesz 
ani grosza. 

Rak raczej rozsąd-
nie gospodarzy swo-
imi pieniędzmi, chęt-
nie też dzieli się tym, 

co ma z innymi. Pozwala sobie jednak na 
wydatki związane z jego hobby, potra-
fi np. wydać sporo grosza na książki, je-
śli lubi czytać, czy na znaczki pocztowe.

Lew bardzo lubi wyda-
wać pieniądze, szcze-
gólnie na modne ciuchy, 
czy przedmioty, które 

ozdobią jego mieszkanie. Czasem nawet 
jest pod tym względem rozrzutny. Nie 
myśli jednak tylko o sobie i jego bliscy 
mogą liczyć na prezenty, często drogie.

Panny są z natury 
oszczędne i liczą się 
z każdym groszem, 
nawet jeśli bardzo 

dobrze im się powodzi pod względem 
materialnym. Ludzie, którzy urodzili 
się pod tym znakiem, jeśli udadzą się 
po zakupy, wybierają coś tańszego.

Jeśli masz słońce 
w znaku Wagi może 
i nie trwonisz pienię-
dzy na zbędne rze-

czy, ale nie możesz się oprzeć wydat-
kom na ładne stroje, lub na coś szcze-
gólnego. Nie ma to znaczenia, czy coś 
jest drogie czy tanie.

Ze Skorpionem róż-
nie bywa. Na ogół nie 
jest rozrzutny, jeśli jed-
nak się zakocha, nie 
żałuje forsy na prezen-

ty dla swej ukochanej. Natomiast pa-
nie spod tego znaku dbają o to, że-
by ich mężczyzna był dobrze ubrany.

Strzelec jest za-
zwyczaj człowiekiem 
rozsądnym, ułożo-
nym i lubi mieć w za-

pasie trochę pieniędzy. Jeśli już coś 
go może skusić na nieplanowane wy-
datki, to kupuje sprzęty sportowe, któ-
rymi się szczególnie pasjonuje.

Człowiekiem, który 
nie ma nieprzewidzia-
nych wydatków, któ-
ry wszystko planuje 

i konsekwentnie realizuje, jest właśnie 
Koziorożec. U takiego człowieka jest 
niemożliwe, aby poszedł kupić spodnie, 
a wrócił do domu z ładnym zegarkiem.

Dobrze jest mieć ro-
dzica spod tego zna-
ku. Panie i panowie 
znajdują dużą przy-

jemność w rozpieszczaniu swoich 
dzieci, czy wnuków i nigdy nie skąpią 
pieniędzy na prezenty dla nich. Sa-
mi natomiast mają skromne potrzeby.

Wodnicy zazwy-
czaj nie przywiązują 
do pieniędzy wielkiej 
wagi, ale lubią żyć na 

wysokim poziomie. Nie przeszkadza 
im jednak to, by zadbać o oszczędno-
ści na tak zwaną czarną godzinę i po-
trafią czasem zacisnąć pas.

Zodiak 
oszczędza

MOJA KUCHNIA
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Zgromadzenie Człon-

ków Spółdzielni Mieszkaniowej; 
8. Gnom z baśni; 9. Obok Xantii w salo-
nie; 10. Leśna głusza; 11. Zbiór przepi-
sów prawnych; 12. Wodne w ogrodzie; 
13. Sytuacja bez wyjścia; 14. Obuwie 
dla domatora; 16. Kraina historyczna 
w południowo-zachodniej części Pe-
loponezu; 19. Rzeczny prąd; 20. Usu-
wana ośnikiem; 21. Pełnotłusty śledź; 
22. Ciężka praca; 23. Rodzaj Opla; 
28. Wiedza tajemna; 31. Proszek do 
prania; 32. Baza przy ul. Westerplatte 
20, w której można wynająć pomiesz-
czenia; 33. Szkoła tańca w DK „Che-
mik”; 34. Gulgocze w obejściu; 35. Eg-
zotyczny świerszcz; 36. Lniany na sto-
le; 37. Zagrożony Linda.

PIONOWO: 1. Nie anoda; 2. Sta-
re żelastwo; 3. Surowiec na pędz-
le; 4. Bezłodygowy sukulent, kształ-
tem przypominający niewielki kamyk; 
5. Wypowiedź programowa szefa rzą-
du; 6. Krótkie bokobrody; 7. Ludzie 
pracujący razem; 14. Zielony 2012 
już ogłoszony przez Redakcję „Mo-
jej Spółdzielni”; 15. Poddany gruntow-
nej przebudowie przy Hermana Wró-
bla 7; 17. Zbigniew, prezes Zarządu 
SSM; 18. Kopeć, nowy komendant 
Komendy Miejskiej Policji w Siemia-
nowicach Śląskich; 24. Z herbacia-
ną esencją; 25. Bałagan; 26. Gatunek 
śledzia; 27. Człowiek ubogi; 28. Płyn 
hamulcowy; 29. Kilof górniczy; 30. Za-
loty pradziadka.

Litery z pól dodatkowo ponumerowa-
nych od 1 do 8 dadzą rozwiązanie krzy-
żówki, które prosimy przesyłać do 20. 
VII. 2012 r. na adres SSM, ul. Boh. 
Westerplatte 20 z dopiskiem Redak-
cja „Moja Spółdzielnia” – krzyżówka 
nr 7/2012. Nagrody za rozwiązaną krzy-
żówkę nr 6/2012 z hasłem – Nadchodzi 
lato, otrzymują: Wanda GŁOGOWSKA, 
ul. Niepodległości 28; Piotr WĘGLIŃ-

SKI, ul. Walentego Fojkisa 5A; Mag-
dalena GÓRSKA, ul. Hermana Wró-
bla 6A. Zwycięzcom gratulujemy i za-
praszamy (z dowodem osobistym) do 
działu GZM po odbiór nagród. Nagroda 
główna – niespodzianka – ufundowana 
została przez Sukces s.c., Siemianowi-
ce Śl., ul. W. Wróblewskiego 67. Funda-
torem pozostałych nagród jest Siemia-
nowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

J K L

Przed rozwodem rodzice pytają synka:
- Z kim chciałbyś zostać, Patryku?
- A które z was bierze samochód?

J K L

Podchodzi kibic do Smudy i pyta się:
- Panie trenerze, co tam u Pana sły-

chać?
- U mnie bez zmian.

J K L

Synek wielbłąda pyta tatę:
- Tato, po co nam są potrzebne te 

garby?
- Widzisz, synku, kiedy przemierza-

my pustynię, przechowujemy w nich 
wodę, która jest nam potrzebna na dłu-
gą wędrówkę.

- A po co nam takie szerokie kopyta?
- Żeby nam łatwiej było iść po piasku.
- A po co nam tak gęsta sierść?
- W dzień chroni nas ona przed pa-

lącym słońcem, a nocą przed chłodem 
na pustyni.

- Tato, a po co nam to wszystko, sko-
ro my mieszkamy w ZOO?

J K L

Mama pyta Jasia:
- Jasiu, dlaczego nie bawisz się już 

z Kaziem?
Jaś:
- Mamo, a czy ty byś chciała kole-

gować się z kimś, kto pali, pije i prze-
klina?

Mama:
- Nie, Jasiu.
- Kaziu też nie chce.

J K L

Co zrobi kibic, gdy Polacy wygrają 
Euro 2012?

- Wyłączy konsolę i pójdzie spać.
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Czy zastanawiał się ktoś nad ozdo-
bieniem swojego balkonu ziołami? 
Dlaczego nie spróbować?! Zioła wcale 
nie są gorsze od kwiatów. Wystarczy 

mieć pomysł. Do tego jeszcze moż-
na je wykorzystać jako przyprawy. Tak 
więc są one zarówno i przyjemne (dla 
oka) i pożyteczne (w kuchni). 

Dobrze zastanówmy się zanim wy-
bierzemy się do sklepu ogrodnicze-
go lub na giełdę, jakie zioła nam od-
powiadają. Kupując, najwygodniej za-
opatrzyć się w gotowe sadzonki. Ja-
ko że listki ziół, podobnie jak innych 
roślin, są różnokształtne i niejednoli-
te pod względem kolorów, to w jednej 
donicy możemy stworzyć bardzo ład-
ną zielną kompozycję, która dodatko-

wo dostarczyć nam może doznań za-
pachowych, bo wiele ziół pięknie prze-
cież pachnie. Na przykład zestawia-
jąc wąskolistną lawendę, miętę pie-

przową i bazylię. W innej zaś orega-
no, tymianek i szałwię lekarską. Al-
bo jeszcze inaczej – rozmaryn lekar-
ski, szałwię oraz tymianek cytryno-
wy. To już później jest czysta zabawa 
i pole do eksperymentów. A jak sąsiad 
czy znajomi podchwycą temat, bę-
dzie o czym dyskutować, a może też 
i podać na łamach „MS” jakieś swoje 
uwagi, przemyślenia bądź recepty na 
urozmaicenie balkonowych skrzynek 
na kwiatki.

Warto również rozejrzeć się za mniej 
popularnymi ziołami. Pytać o aroma-

tyczne geranium, kolorowe bazylie, 
kwitnące ogóreczniki i amarantusy, 
pnącą nasturcję czy podobno przyno-
szący szczęście lubczyk. 

My tymczasem przedstawiamy kolej-
ne zdjęcia balkonów i przydomowych 
ogródków uchwyconych w obiekty-
wie w ostatnich tygodniach w naszych 
osiedlach. Wiele balkonów, w związku 
z Euro 2012, ozdobionych było naszy-

mi barwami narodowymi, głównie fla-
gami, co jeszcze dodawało im uroku 
i powagi, tak jak w osiedlu „Bańgów”, 
przy ulicy Marii Skłodowskiej-Cu-
rie 1 i w Michałkowicach przy Włady-
sława Sikorskiego 2.

Tradycyjnie też będziemy bacznie 
przyglądać się wszelkim pomysłom na 
ładne balkony czy ogródki i w miarę 
możliwości pokazywać je na łamach 
„MS”. Czekamy również na Państwa 
propozycje uhonorowania zdjęciem ja-
kiegoś balkonu czy ogródka, jak i nad-
syłanie własnych fotografii. rg

Osiedle „Bańgów” – Władysława Reymonta 4

Osiedle im. Juliana Tuwima – Hermana Wróbla 2

Osiedle „Węzłowiec” – nawet w takich warunkach, 
pomiędzy rampami lokali użytkowych,  

kwiaty potrafią pięknie zakwitnąć

Osiedle „Bańgów” – Marii Skłodowskiej-Curie 1

Osiedle „Michałkowice” – Władysława Sikorskiego 2

Osiedle „Centrum”  
– budynek przy ul. Michałkowickiej 17-23A

Zielony Konkurs 2012
Przybywa nam, co baaardzo cieszy, ładnych balkonów i zagospoda-

rowanych przydomowych ogródków. Te piękniejsze zaraz rzucają 
się w oczy. Jeśli ktoś jeszcze nie ma pomysłu na ciekawy balkon, my 
podpowiadamy.
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