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Rozsądek zwyciężył

Kiedy w-połowie października do wszystkich mieszkań dotarło wydanie spe-

cjalne „MS” z-przygotowanym przez Komisję Statutową SSM projektem Statu-

tu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej to pisaliśmy, że mimo skierowa-

nia go do powszechnej konsultacji może on być jeszcze przedmiotem innych 

zmian, gdyż nasz parlament przymierza się do kolejnej nowelizacji ustawy … 

Czytaj w numerze:

- ZPCz przełożone… – str. 3

- Debata o Statucie – str. 5

- Relacje z Zebrań Grup… – str. 6 do 10

- O komputerach i nie tylko – Prawa Murphyego – str. 13

- Nowe zasady przyznawania dodatków… – str. 14

- Dużo radości… – str. 32

- Srebro w Montrealu – str. 34

- Ekstra krzyżówka – str. 38

- Prawie wszystko o „MS” – czyli:

Odznaczona…, Konkurs z nagrodami,  

Gazeta lokalnej…, Wywiad z szefem…,  

Powiedzieli o…, Ciekawostki,

- na str. 2, 11, 12, 13, 29, 30, 31

-  i wiele, wiele…różności.
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Apel o oszczędzanie  ........... - 4-5 Podsumowano  .........................- 6
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sława Wawros-Ada-

szyńska. Sympatycz-
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sława Wawros-Ada-

szyńska. Sympatycz-

na mieszkanka osie-

dla im. Juliana Tuwi-

ma zapytana o kon-

kurs powiedziała, że 

jest bardzo zadowo-

lona, że została wylo-

sowana, ale też zupeł-

nie zaskoczona, gdyż 

absolutnie nie spo-

dziewała się znaleźć 

ciąg dalszy na str. 18

„MS”200

Wrażliwy odbiorca

Walne Zgromadzenie Członków Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za nami i już 
wiemy, kto wszedł do szesnastoosobowej Ra-
dy Nadzorczej wybranej tajnie podczas 6 czę-
ści tegorocznego WZ – czytaj str. 18

Ba, znamy już nowego Przewodniczącego RN 
i składy:

- Prezydium
- Komisji stałych Rady Nadzorczej.
Nowym Przewodniczącym Rady Nadzorczej 

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w kadencji 2014 – 2017 został:

- Jan DuDeK z osiedla „Chemik” 
– więcej czytaj str. 4

Ćwierć tysiąca wydań „Mojej Spółdzielni” tyle dotychczas nume-
rów oddaliśmy w Państwa ręce. Regularnie, co miesiąc od paź-
dziernika 1993 r. gościmy w Waszych domach P.T. Czytelnicy. 
Urodzone wtedy dzieci to obecnie dorodna młodzież mająca już 
ponad 20 wiosen. Dla nich, i tych nieco starszych, „MS” jest tytu-
łem towarzyszącym im od zawsze.

Przez ten czas wiele się w SSM zmieniło. Domy i ich obejścia 
wypiękniały, zaś my przeobrażenia te opisywaliśmy i pokazywali-
śmy na łamach.

Jak wtedy, tak i teraz oddając bieżące wydanie do Państwa 
rąk, czynimy to z tremą i swoistym drżeniem serca: czy się 
spodoba, czy chochlik gdzieś nie zaszalał, czy...  czytaj od str. 6

 Zapraszamy do lektury.
Czekają konkursy z atrakcyjnymi nagrodami – tablety i...
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Foto - „MS” nr 1/1993,  str. 1 Foto - „MS” nr 250/2014

250 wydanie „MS”

A już myśleliśmy, że w 250 wyda-
niu „MS” nic o dewastacjach nie 
będzie. Oj, naiwni, naiwni. Nasi „dziel-
ni” bezmózgowcy nie pozwolą na ta-
ką przerwę i już. A szkoda, bo tym sa-
mym wszyscy ponosimy straty finan-
sowe i nic tego faktu nie zmieni.

A na osiedlach:
„BAŃGÓW”

- ul. Władysława St. Reymonta 28 
– zepsuto samozamykacz w drzwiach 
wejściowych.

„CeNTRuM”
- ul. Powstańców – na placu za-

baw zdemolowano 3 urządzenia za-
bawowe,

- ul. Ryszarda Gansińca zdewasto-
wano ogrodzenie placu zabaw.

„MŁODYCH”
- ul. Niepodległości 22 – na szczy-

cie budynku wymalowano napis.
„TuWIMA”

- ul. Wojciecha Korfantego 1A – 
stłuczono lustro w windzie, zniszczono 
gałkoklamkę w drzwiach wejściowych,

- ul. W. Korfantego 9A – zniszczono 
skrzynkę na reklamy; stłuczono szyb-
kę w drzwiach wejściowych,

- ul. W. Korfantego 10A – zdemolo-
wano skrzynkę na reklamy. pes

Michałkowicka 17-23 - wczoraj i dziś

Dbaj 
o swoje
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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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Obradowała Rada Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Rada się ukonstytuowała

3 lipca br. odbyło się 
pierwsze w kaden-

cji 2014-2017 posiedze-
nie Rady Nadzorczej Sie-
mianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

Zebranie otworzył Wie-
sław Jaźwiec – ustępujący 
szef poprzedniej Rady i po-

gratulował zebranym wy-
boru na zakończonym 30 
czerwca br. Walnym Zgro-
madzeniu Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Mówiąc o SSM zauwa-
żył, że Spółdzielnia znajdu-
je się w bardzo dobrej kon-
dycji, realizuje mnóstwo za-

dań remontowych i moder-
nizacyjnych, a w ich w efek-

cie osiedla, domy są co-
raz ładniejsze i żyje się nam 
w nich bezpiecznie. Mówca 
zauważył, że bardzo dobrze 
układała się współpraca 
z Zarządem, Radami Osie-
dli i pracownikami oraz wy-
powiedział sporo ciepłych 
słów pod adresem „MS”. 
Jaźwiec życzył wszystkim 
wybranym jak najmniejszej 
ilości problemów w dzia-

łalności a wiele satysfakcji 
z podjęcia się pracy w Ra-

dzie Nadzorczej. Podkreślił, 
że wybór nakłada na nich 
nie tylko splendor wynikają-
cy z zaufania, ale i obowiąz-
ki oraz odpowiedzialność za 
funkcjonowanie Spółdziel-
ni, jej mieszkańców. Cza-
sy mamy niełatwe – zauwa-
żył – bo nieustannie pro-
wadzi się prace legislacyj-
ne, których celem de facto 
jest osłabienie spółdzielczo-

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
13 czerwca pożegnaliśmy

śp. Janusza Łacha
– byłego wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i wieloletniego oddanego 

działacza samorządowego naszej Spółdzielni.
W zmarłym tracimy posiadającego ogromną wiedzę fachowca, dobrego kolegę, osobę życzliwą dla innych i chętnie niosącą 

pomoc. Janusz Łach zapadnie w naszej pamięci jako człowiek serdeczny, spokojny, uśmiechnięty i wrażliwy na ludzką krzywdę. 
Pogrążonej w żałobie

RODZINIE i BLISKIM
wyrazy głębokiego współczucia 

składają
Rada Nadzorcza, Zarząd, Rada i Administracja Osiedla im. Juliana Tuwima

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Jan Dudek w strukturach samorządowych Spółdzielni 
działa od 1980 roku. Kilkakrotnie pełnił funkcję przewod-
niczącego Rady Osiedla „Chemik” – jest nim także teraz – 
i był już członkiem RN SSM. Był przewodniczącym Komi-
sji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. Rozmowę z no-
wym Przewodniczącym RN SSM opublikujemy w kolejnym 
wydaniu „MS”.

Rada ukonstytuowała  
się następująco:

Prezydium RN:
- Jan Dudek – przewodniczący,
- Mieczysław Hojda – z-ca Przewodniczącego,
- Barbara Henel – Sekretarz.

Komisja Gospodarki  
Zasobami Mieszkaniowymi

- Mieczysław Hojda – przewodniczący,
- Jerzy Michalik – z-ca przewodniczącego,
- Jerzy Kurzawa – sekretarz,
- Andrzej Jagiełło,
- Bogdan Seweryn.

Komisja Rewizyjna:
- Tadeusz Dudek – przewodniczący,
- Andrzej Chyliński – z-ca przewodniczącego,
- Dariusz Bochenek,
- Wanda Stolarczyk – sekretarz,
- Marcin Klimczak.

Komisja Organizacyjno-Samorządowa  
i Społeczno-Kulturalna

- Zbigniew Jarosz – przewodniczący,
- Barbara Henel,
- Maria Jurczyk – z-ca przewodniczącego,
- Danuta Kwiatkowska – sekretarz,
- Andrzej Waldera.
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Wybory Członków RN od kuchni

ści, a spółdzielni mieszka-
niowych szczególnie.

Również Zbigniew Lek-
ston – prezes Zarządu SSM 
zwrócił się do wybranych 
i pogratulował niektórym po-
nownego a nowym pierw-
szego wyboru w skład Ra-
dy i życzył dobrej obopól-
nej współpracy dla dobra 
mieszkańców i Spółdziel-
ni. Podziękował też za miłe 
słowa wypowiedziane przez 
Wiesława Jaźwca. Pre-
zes zauważył, że członko-
wie Rady mogą zawsze li-
czyć na niezbędną pomoc 
w realizowaniu zadań statu-
towych.

Nowa Rada Nadzor-
cza wybrana w głosowa-
niu tajnym liczy 16 człon-
ków, wśród nich dziewięć to 
nowe osoby. W kilku przy-
padkach nie są to posta-
cie zupełnie nieznane. Skład 
ukonstytuowanych w dalszej 
części władz RN prezentuje-
my w tekście, podajemy tak-
że wykaz w Członków RN 
w rozbiciu na osiedla.

Kontynuując obrady Wie-
sław Jaźwiec stwierdził, że 
tradycją jest, by obecni w kil-
ku zdaniach się przedstawili. 
Po prezentacji, RN przystą-

piła do konstytuowania swo-
ich władz, tj. wyboru Pre-
zydium i Przewodniczących 
trzech stałych Komisji RN 
SSM. Rada przebrnęła przez 

ten punkt bardzo sprawnie. 
Przewodniczącym RN wy-
brano Jana Dudka, który 
podziękował za obdarzenie 
go zaufaniem i stwierdził, że 
dołoży wszelkich starań by 
nie zawieść i pełnić tę funk-
cję rzetelnie oraz dla dobra 
mieszkańców. Zaznaczył, że 
w razie potrzeby będzie pro-
sił o pomoc w pełnieniu tej 
funkcji. Chciałbym – podkre-
ślił – byśmy ten statek pro-
wadzili wspólnie.

Następnie zaproponowa-
no dokonanie podziału na 
komisje, a nieco później 
stworzone Komisje udały się 
do odrębnych pomieszczeń 
i tam ukonstytuowały swo-
je władze – składy komisji 
i wykaz funkcyjnych publiku-
jemy w tekście.

W dalszej części obrad 
przystąpiono do kolejnych 
spraw organizacyjnych. I tak 
Rada ustaliła comiesięczne 
dyżury członków, które ze 
względu na wakacyjną prze-
rwę rozpoczną się od wrze-
śnia.                        pes

Rada Nadzorcza
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

– poszczególne osiedla reprezentują:
Osiedle „Bańgów”

- Mieczysław Hojda.
Osiedle „Centrum”

- Tadeusz Dudek,
- Andrzej Jagiełło.

Osiedle „Chemik”
- Jan Dudek,
- Maria Jurczyk,
- Wanda Stolarczyk.

Osiedle „Michałkowice”
- Dariusz Bochenek,
- Barbara Henel.

Osiedle „Młodych”
- Andrzej Chyliński,
- Jerzy Kurzawa.

Osiedle im. Juliana Tuwima
- Zbigniew Jarosz,
- Danuta Kwiatkowska,
- Jerzy Michalik,

Osiedle „Węzłowiec”
- Marcin Klimczak,
- Bogdan Seweryn,
- Andrzej Waldera.

Przeliczenie zebranych kart do głosowania

Przekazanie zamkniętych kopert  
notariuszowi do depozytu

Plombowanie koperty

Liczenie głosów po ostatniej części WZ
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Choć historię „MS” kilkukrotnie za-
rysowywaliśmy na łamach, warto wró-
cić do niej raz jeszcze. Jak więc gaze-
ta zmieniała się, ewoluowała przez la-
ta? Nie od razu przecież była taka jak 
teraz, nie od razu...

Gazeta wszystkich...
- Idea gazety była prosta. Chcieli-

śmy lepiej docierać z informacją do 
mieszkańców i odwrotnie – uprościć 
spółdzielcom kontakt z władzami 
Spółdzielni. Stąd też pomysł re-
dagowania miesięcznika – wspo-
minał w jednej z rozmów Zbi-
gniew Lekston w czasie gdy 
kiełkowała „MS” zastępca dyrek-
tora SSM ds. GZM, pomysłodawca wy-
dawania gazety i od początku zresztą 
gorący orędownik takiej otwartej formy 
komunikowania.

 Pomysł został rzucony. Jego realizacją 
- tytułem, układem stron, rubrykami czy 
wszystkich innych elementami składają-
cymi się na całość gazety zajęły się oso-
by na tamten czas pracujące w tym cza-
sie w jednym z bardziej popularnych ty-
godników w województwie śląskim. By-
li to – Mirosław Giza, urszula Madeja, 
elżbieta Kazibut-Twórz, Piotr Sowisło.

Na przełomie sierpnia i września 
1993 roku podjęto konkretne ustalenia, 
co do charakteru gazety. Tytuł ma być 
nie tylko dostarczycielem informacji, ale 
i pismem „rozmawiającym” z mieszkań-
cami. Gazetą, w której znaleźć będzie 
można i coś dla ducha – rozrywka i cia-
ła – kulinaria. – Koncepcja się wykry-
stalizowała i została przyjęta. Pomysły 
szybko udało się przelać na konkretne 
rubryki, wygląd gazety. Nie narzucono 
nam też tytułu. W gronie dziennikarzy 
„GG” podjęliśmy decyzję, że zgodnie 
z przyjętą szeroką formułą gazety, tytuł 
nie może brzmieć „Wiadomości Spół-
dzielcze”, „Informacje Spółdzielcze” itp. 
Kombinowaliśmy nad skrótem SSM, 
by pismo było z nim kojarzone. Zosta-
ło „MS”, a szerzej: „Moja Spółdzielnia”. 
„Moja”, bo dociera bezpośrednio do 
każdego mieszkańca zasobów i moja 
by każdy się ze Spółdzielnią identyfiko-
wał – opowiada Mirosław Giza.

8 stron na Dzień Dobry
W październiku 1993 roku miesz-

kańcy otrzymali do rąk pierwszy nu-
mer. Było to skromne, ośmiostroni-
cowe wydanie – czarno-zielono-bia-
łe na okładce i czarno-białe w środku. 
Oprócz okolicznościowego redakcyj-
nego powitania – jesteśmy wierni za-
wartemu w nim przesłaniu do dzisiaj 
– zamieściliśmy rozmowy ze Stani-

sławem Kowarczykiem – prezesem 
SSM i Andrzejem Kłosem – przewod-
niczącym Rady Nadzorczej. Pisaliśmy 
o podatku VAT w garażach, o cofnię-
ciu dotacji budżetowych do kosztów 
utrzymania sieci c.o. i c.w.u., objawili-
śmy po raz pierwszy założenia „Wiel-
kiego Konkursu”. Odwiedziliśmy rów-
nież Dom Kultury „Chemik” i zamieści-
liśmy kilka ogłoszeń. Pierwsze uchwy-
cone przez nas w obiektywie obraz-
ki to budynek przy Michałkowickiej 
17-23A oraz jeden z osiedlowych pla-
ców zabaw.

- Odbiór społeczny był bardzo po-
zytywny, zarówno mieszkańców jak 
i pracowników SSM, którzy zazwyczaj 
też są spółdzielcami. Dostali oni od te-
go momentu do ręki czytelną informa-
cję o wszystkich bieżących sprawach 
Spółdzielni, sprawozdania, plany, ter-
miny, liczby – wspomina Stanisław 
Kowarczyk – ówczesny prezes SSM.

Rubryki
Są rubryki, które w „Mojej Spółdziel-

ni” są od zawsze: „O czym mówią 
gwiazdy” – horoskop pisany przez 
Aleksandrę Birek, „Moja kuchnia”, 
„Uśmiechnij się”, krzyżówka układana 
niezmiennie przez Józefa urbańczy-
ka maestro w tym względzie.

Od początku na naszych łamach wy-
powiadali się nie tylko członkowie Za-
rządu Spółdzielni, ale też Rady Nad-
zorczej, Rad Osiedli, wreszcie sami 
mieszkańcy. By ułatwić kontakt z Czy-
telnikami uruchomiliśmy „Dyżur redak-
tora”. W każdy poniedziałek w godzi-
nach od 15.30 do 16.30 w siedzibie 
SSM można składać swoje uwagi i su-
gestie, również telefonicznie.

Ową łączność jeszcze uprościliśmy, 
uruchamiając w 1997 roku na stałe 

skrzynkę e-mailową. – Byliśmy właści-
wie prekursorami takiego rozwiązania, 
gdyż nawet „bardzo wielkie” wówczas 
tytuły w Polsce nie posiadały e-maila 
do kontaktu z Czytelnikami – relacjo-
nuje Piotr Sowisło – jeden z inicjato-
rów. trochę trwało, by ta forma kontak-
tu się przyjęła – teraz dominuje.

Dzisiaj trudno byłoby sobie wyobra-
zić „Moją Spółdzielnię” bez stron ga-
zety, w której publikowana jest, nazwij-
my to wymiana zdań na linii: Mieszkań-
cy – władze Spółdzielnia. – Gazetkę za-
czynam właściwe od czytania listów do 

redakcji. Podoba mi się ta otwar-
ta dyskusja. Jak ludzie mają pro-
blemy – piszą. Jak ludziom coś 
się nie podoba albo podoba – pi-
szą. Jak ktoś nie został dobrze 
załatwiony w osiedlowej admini-

stracji – piszą. To, powiedziałabym na-
wet odważna forma komunikacji, bo nic 
się chyba nie ukryje – ta opinia Marii Mi-
chalak, mieszkanki osiedla „Węzłowiec.

Poza tym, na łamach wyjaśniamy od 
samego początku wiele problemów 
natury technicznej i innych. O wodzie, 
o funkcjonowaniu centralnego ogrze-
wania, śmieciach, wentylacji czy bez-
pieczeństwie ppoż. Publikujemy tek-
sty o zmieniającym się prawie, piętnu-
jemy wandali i popularyzujemy pożą-
dane zachowania, przynosimy wieści 
oczekiwane – terminarze wymiany wo-
domierzy, dociepleń, przetargów, jak 
i takie których nie chcielibyśmy prze-
kazywać – podwyżki.

Ważnym elementem „MS” są infor-
macje o przebiegu ustalonych w har-
monogramach prac remontowych 
w osiedlach. Z czasem, gdy gazeta 
zwiększała swoją objętość, zaczęli-
śmy zamieszczać coraz większą ilość 
zdjęć remontowanych budynków we-
wnątrz i zewnętrz, infrastruktury dro-
gowej, występujących awarii i innych. 
Unaoczniamy więc Czytelnikom, co się 
w osiedlach na bieżąco dzieje.

Przez szereg lat informowaliśmy 
o niemal wszystkich najważniejszych 
wydarzeniach wokół Spółdzielni. Re-
lacjonowaliśmy przebieg procesu ter-
momodernizacji budynków, powstawa-
nie kolejnych bloków, garaży, naro-
dziny Rynku Bytkowskiego, nowocze-
snych boisk wielofunkcyjnych, placów 
zabaw, także zakładania podzielników 
itd. Byliśmy obserwatorami Zebrań 
Grup Członkowskich i Zebrań Przed-
stawicieli Członków i jesteśmy tak sa-
mo obecni teraz na wszystkich Wal-
nych Zgromadzeniach i Zebraniach 
Osiedlowych. Uczestniczyliśmy nie-

Po raz 250-ty...

Regularnie, miesiąc w miesiąc, łącznie z obecnym jest ich 250, od paź-
dziernika 1993 roku gościmy w Państwa domach. Od pierwszego nu-

meru minęły lata i nim się obejrzeliśmy a mamy już 250 wydanie „Mojej 
Spółdzielni”! Taki mały-wielki jubileusz...
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mal w każdej imprezie kulturalnej zor-
ganizowanej lub współorganizowanej 
przez Spółdzielnię, pytaliśmy o wraże-
nia masę ludzi – bawiących się, rza-
dziej, ale jednak – artystów.

Jedną z poczytniejszych, stałych ru-
bryk „MS” jest „Zielony Konkurs”. Ona 
to zagościła już w 7 numerze. Niektó-
rzy zapewne pamiętają jeszcze okres, 
kiedy wyróżnialiśmy nie tylko balko-
ny i przydomowe ogródki, ale i zadba-
ne klatki schodowe. Od tego jednak po 
pewnym czasie odstąpiono.

Nasze łamy otwarte są również na 
reklamodawców. Każdy numer „MS” to 
kilkadziesiąt reklam i drugie tyle ogło-
szeń drobnych.

Z czasem nabrała koloru
Musiało minąć trochę lat, aby gaze-

ta stała się kolorowa. Pierwszą w peł-
ni kolorową okładką był numer 50 
„Mojej Spółdzielni”. Dzisiaj gazeta na-
dal nie jest jednak całkiem kolorowa. 
Oprócz okładki zewnętrznej – pierw-
szej i ostatniej strony oraz wewnętrz-
nej – druga i przedostatnia, w kolorze 
zawsze jest środek, czyli rozkładów-
ka. Od czasu do czasu dokładamy ko-
lejne 4 kolorowe strony. Zazwyczaj po-
kazujemy na nich ukwiecone balkony 
i przydomowe ogródki, remonty i wy-
darzenia, w tym relacje z festynów czy 
spotkań ze Świętym Mikołajem w Mi-
chałkowicach. Ostatnio treningi piłkar-
skie dzieci. Gazeta z właściwie czarno-
-białego wydania, przeobraziła się na-
szym zdaniem w całkiem ładne, czę-
ściowo kolorowe pismo. Nawet pa-
pier, na którym jest dziś drukowana, 
jest inny aniżeli na początku. I jak wy-
nika z wypowiedzi pana Piotra z ulicy 

Walerego Wróblewskiego, kolejnym 
„skokiem” poziomu gazety mógłby być 
moment, kiedy zaczniemy drukować 

w pełnym kolorze na wszystkich stro-
nach – od pierwszej do ostatniej. Kto 
wie, może za parę lat... Zobaczymy co 
przyszłość przyniesie. 

Miliony znaków
Ponad 20 lat i 250 numerów. To ty-

siące zapisanych stron, opublikowa-
nych artykułów, zdjęć, wykresów, ta-
bel. Trudno jest zliczyć również godzi-
ny, jakie poświęciliśmy na ich przygo-
towanie. Nie ustrzegliśmy się jednak 
od błędów, za co przepraszamy.

Zawsze dążyliśmy do tego, aby ga-
zeta „żyła”. Dlatego cieszy nas, co czę-
sto podkreślamy – każdy nadesłany 
list, telefon, każda sugestia, komen-
tarz. Wszystko to chętnie publikujemy, 

ale nie mogą być to anonimy oraz treści 
naruszające dobre obyczaje czy jeżące 
się od wulgaryzmów. Jesteśmy dzisiaj 
gdzie jesteśmy, dzięki wielu, zawsze 
życzliwym nam ludziom. Są wśród nich 
byli i obecni członkowie Zarządu SSM, 
Rady Nadzorczej, Rad Osiedlowych 
czy mieszkańcy z wszystkich osiedli. 
Mamy świadomość, że wśród tak wiel-
kiej spółdzielczej społeczności nie bra-
kuje oczywiście i osób nam... mniej 
przychylnych. Krytyki się nie boimy i ją 
zamieszczamy, bo świadczy ona, że 
nie jesteśmy obojętni.

Patrzymy w przyszłość...
Zapewniamy, że tematów do opra-

cowania nigdy nam nie brakuje i pew-
nie nie zabraknie. W zasobach spół-
dzielczych przecież zawsze się coś 
dzieje, i to bez względu na porę ro-
ku. Wystarczy przewertować dowol-
ny numer „MS”. Już teraz wiemy, ja-
kie tematy między innymi pojawią się 
do końca roku: glony na elewacjach 
budynków, psie odchody, gołębie, ha-
łas, smród, letnia rozrywka, nowe bo-
isko, skwer, przyjemne, mniej przyjem-
ne, czy wręcz nieprzyjemne sprawy... 
A ile jeszcze będzie „niespodzianek”?! 
Rzecz jasna non stop czekamy na Wa-
sze PT Czytelnicy sugestie.

Będziemy informować, wyjaśniać, za-
powiadać. Jesteśmy otwarci i czekamy 
na wszelkie uwagi, opinie i nieustannie 
zachęcamy do współredagowania.

Oddając bieżące wydanie do Pań-
stwa rąk, jak zwykle czynimy to ze 
swoistym drżeniem serca: czy się 
spodoba, czy chochlik gdzieś nie 
zaszalał, czy...

Redakcja

Do wygrania, tablet, 3 pendrivy, 2 ładowarki solarne i 3 nagrody pocieszenia

Konkurs z okazji 250 numeru „MS”
1) Podaj trzy rubryki, jakie towarzyszą nam od pierwszego 

wydania „Mojej Spółdzielni”. 
2) Podaj łączny nakład wszystkich egzemplarzy „MS” od 

początku do teraz – łącznie 250 wydań – który trafił do 
Czytelników.

3) Z jakimi 3 lokalnymi operatorami E-siemianowice połą-
czyły sie w Grupę E-siemianowice w 2012 roku?

4) W którym roku E-siemianowice uruchomiły styk operator-
ski w Ostrawie?

5) Jaką numerację publiczną mają nr oferowane przez E-Sie-
mianowice usługi Stacjonarnej Telefonii Cyfrowej VoIP?

6) W jakich lokalizacjach E-siemianowice zapewniają moni-
toring dla SSM?

7). Jakiej generacji Telewizję Cyfrową oferują e-Siemiano-
wice?

8) Czy firma E-siemianowice oferuje swoim Klientom ser-
wis komputerowy?

9) Jaki rodzaj działalności prowadzi firma „INPULS”?
10) Podaj nazwę drukarni, która drukuje „MS”

Odpowiedzi do 22 lipca br. wraz z danymi osobowymi 
przesyłamy na kartkach pocztowych z dopiskiem: „Konkurs 
z okazji 250 numeru „MS” na adres redakcji: „Moja Spół-
dzielnia” ul. Bohaterów Westerplatte 20, 41-106 Siemiano-
wice Śląskie lub elektronicznie na redakcyjną, e-mailową 
skrzynkę pocztową: ssm@poczta.fm

Ważne: Uczestników konkursu, a szczególnie e-mailo-
wiczów prosimy o niezastrzeganie swych danych do wia-
domości redakcji. Nadesłanie odpowiedzi wraz z danymi 
będzie jednoznaczne z wyrażeniem zgody do posiłkowa-
nia się nimi dla potrzeb konkursu. Wśród osób, które na-
deślą prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrody – nie-
spodzianki.

Fundatorami nagród są m.in.: E-siemianowice, drukarnia 
„omegapress”, BOM „INPULS” i Redakcja „MS”
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Zbigniew Lekston, prezes Zarządu SSM: Osobiście 
uważam, że jest to znakomity periodyk służący przekazy-
waniu mieszkańcom niezbędnych informacji o działalności 
Spółdzielni, jej organów samorządowych, pracach remonto-
wych i konserwacyjnych. Ponadto, gazeta rzetelnie przybli-
ża kwestie związane z prowadzonymi pracami legislacyjny-
mi dotyczącymi spółdzielczości i informuje o wszelkich za-
grożeniach, jakie z nich wynikają.

Dla mnie najbardziej cenną jest rubryka łączności z Czy-
telnikami. Za jej pośrednictwem wyjaśnić można wiele poru-
szonych przez mieszkańców spraw i odpo-
wiedzieć na przeróżne pytania, które cho-
ciaż często dotyczą indywidualnych proble-
mów, to mają szerszy bardziej uniwersalny 
wymiar. Cenię też tytuł za konsekwentne 
stanowisko o nie zajmowaniu się anonima-
mi. Patrząc z perspektywy lat i 250 już wydania „MS” – jak 
ten czas leci – nie wyobrażam sobie funkcjonowania Spół-
dzielni bez „MS”. Gratulując redakcji wydawania poczytne-
go miesięcznika, życzę co najmniej następnych 500 intere-
sujących wydań.

Wiesław Jaźwiec, przewodniczący Rady Nadzorczej do 
30. 06. br.: „Oceniam „MS” bardzo wysoko. Inni mogą nam 
tak ładnej gazety pozazdrościć. Tytuł jest coraz nowocze-
śniejszy i bardzo dobrze edytorsko przygotowywany. Moim 
zdaniem, a zaczynam czytanie „MS” niezwłocznie po otrzy-
maniu, wszystkie artykuły są treściowo konkretne i przystęp-
ne dla każdego mimo poruszania często bardzo trudnych 
zagadnień. Nasza gazeta jest swoistym łącznikiem między 
Członkami, mieszkańcami 
a Zarządem, Radą Nadzor-
czą, Radami Osiedli i admini-
stracjami. „MS” rzetelnie i na 
bieżąco relacjonuje wszystkie 
działania Spółdzielni i to, co 
się w niej dzieje. Silną stroną 
gazety jest bezpośredni kon-
takt między redakcją a czytel-
nikami i w konsekwencji na-
tychmiastowe reakcje zarządu na występujące problemy, 
niedogodności. Jak wiem żadna zgłaszana sprawa nie pozo-
staje bez odpowiedzi. Uważam, że przez lata wydawania ga-
zeta znacznie poprawiła świadomość mieszkańców o funk-
cjonowaniu SSM. Tytuł poszerza także wiedzę oraz propa-
guje zachowania, których celem winna być troska każdego 
mieszkańca o dobro Spółdzielni. Bardzo ciekawe i przystęp-
ne były materiały o historii i roli spółdzielczości we współcze-
snym świcie prezentowane niejako przy okazji majstrowania 
przy nowych ustawach. Moim zdaniem to spowodowało, że 
wiele osób inaczej spojrzało na Spółdzielnię, czego wyra-
zem były żądania zgłaszane przez mieszkańców o podjęcie 
zdecydowanych działań w obronie spółdzielczości. Dobrze 
również, że gazeta pokazuje ciekawych ludzi zamieszkują-

cych w naszych osiedlach. Prezentacja ich pasji, dokonań 
przybliża nam nietuzinkowe postacie i często działa moty-
wująco na innych. Uważam, że jest czego gratulować zespo-
łowi redakcyjnemu, a szczególnie Panu p. redaktorze Sowi-
sło, bo to Pan prowadzi gazetę od lat i to Pan trudne praw-
nicze zagadnienia przekłada na język zrozumiały dla wie-
lu. Jako ustępujący przewodniczący Rady Nadzorczej życzę 
redakcji by współpraca pomiędzy nową RN, Radami Osiedli 
układała się tak dobrze jak dotychczas. Życzę też kolejnych 
setek wydań i wszelkiej pomyślności.”

Jan Dudek, nowy przewodniczący RN 
SSM i przewodniczący Rady Osiedla „Che-
mik”: Wielkie słowa uznania dla całej re-
dakcji pisma „Moja Spółdzielnia”, która robi 
gazetę kolorową i poczytną na równi z co-
dzienną prasą dla młodych i starszych wie-

kiem mieszkańców naszych osiedli. Informacje podawa-
ne w niej są najczęściej odpowiedziami na nurtujące człon-
ków naszej Spółdzielni problemy. Rubryka „Dyżur redakto-
ra” to najbardziej poczytne strony w całej gazetce. Tu widzi-
my, czym żyją nasi mieszkańcy. Dzięki temu utrzymują oni 
bliski kontakt z organami SSM – Radą Nadzorczą, Radami 
Osiedlowymi, administracjami, kierując do nich konkretne 
sprawy – problemy, uwagi, podziękowania. Z okazji piękne-
go jubileuszu – 250-go wydania, życzę całej redakcji kolej-
nych, co najmniej 250 numerów „MS”!

Andrzej Gościniak, przewodniczący Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego: „Moja Spółdzielnia” redagowana jest już po-
nad 20 lat. Tych kilkadziesiąt lat temu funkcjonowało Sa-

morządowe Stowarzyszenie 
Mieszkańców SSM. Intereso-
wała nas przestrzeń publicz-
na osiedli. W latach 90. na-
sze osiedla inaczej wygląda-
ły niż dzisiaj. Wiele wówczas 
dyskutowaliśmy z prezesem 
Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej nad tym, 
jak zagospodarować tę prze-

strzeń publiczną. Owocem tych rozmów było powołanie do 
życia Stowarzyszenia Przyjaciół Bytkowa i koncepcja pod 
nazwą: Rynek Bytkowski. Poszliśmy dalej. Dzisiaj osiedla 
spółdzielcze przyjazne są mieszkańcom – budowane są no-
we boiska, place zabaw. Teraz zagospodarowuje się daw-
ny plac pomnikowy. Dociepla się budynki, dba o miejsca 
parkingowe, chodniki. Na przestrzeni lat zaszło wiele zmian 
i do czego zdążam: gazeta „Moja Spółdzielnia” wszystkim 
tym zmianom przyglądała się, wszystkim tym zmianom to-
warzyszyła z życzliwością. Chcę tu na ręce redaktora na-
czelnego Piotra Sowisło złożyć podziękowania za tak do-
brą koncepcję pisma. 

Poza tym, jestem wdzięczny gazecie za to, że uparcie, 
w każdym numerze „Mojej Spółdzielni” pokazuje przykłady 
niedobrego zachowania. To robota, wydawałoby się z góry 
skazana na „podziemie”. Dzięki temu jednak, że pisze się 
o tych negatywnych zachowaniach, jednostkach cały czas, 
przykładów takich zachowań jest mniej.”

Jacek Guzy, prezydent Siemianowic Śląskich: W na-
szym mieście prasa papierowa ma jeszcze wielu odbior-
ców i korzystanie z takiej płaszczyzny informowania swo-
ich klientów przez Spółdzielnię uważam za dobry przy-
kład. Przez ostatnie lata realizowaliśmy wspólnie z Sie-
mianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową wiele projektów, 

Powiedzieli 
o „MS”

Czy wiesz, że...
- Gdyby każdy mieszkaniec, co roku oprawił „MS” 

w książkę, to przez 20 lat powstałaby biblioteka z grubo 
ponad 200 tysiącami wolumenów – w przeciętnej biblio-
tece znajduje się ok. 55.000 książek.

- Błąd, pominięcie lub pomylenie litery nazywamy lite-
rówką.

- Litera, spacja, przecinek to znaki w gazecie.



9MOJA SPÓŁDZIELNIA 7/2014

a mieszkańcy Siemianowic Śląskich, między innymi dzię-
ki tej gazecie mogli się o tym dowiedzieć i być beneficjen-
tami tych zmian.

Adam Cebula, przewodniczący Rady Miasta: „Siemia-
nowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa jest moim zdaniem 
jednym z najlepszych gospodarzy w naszym mieście. Po-
zytywny i znaczący wpływ na funkcjonowanie spółdziel-
ni ma gazeta „MS” z której mieszkańcy na bieżąco dowia-
dują się o nowych rozwiązaniach, 
przyczynach podejmowanych decy-
zji ale także, co równie ważne, za-
dają pytania, poruszają nurtujące 
spółdzielców problemy. Dlatego gra-
tuluję serdecznie Zarządowi pomy-
słu z przed lat a redakcji wiele zado-
wolenia i dalszego systematycznego 
dialogu z mieszkańcami.”

Dariusz Kopeć – komendant Ko-
mendy Miejskiej Policji w Siemiano-
wicach Śląskich: Artykuły związa-
ne z tematem bezpieczeństwa w na-
szym mieście w Państwa gazecie 
są potrzebne. Spadek przestępczo-
ści, jaki notujemy w Siemianowicach 
Śląskich – kampania „Nie reagujesz 
– akceptujesz” przynosi pozytywne 
skutki. Otrzymujemy więcej telefonów 
od mieszkańców, którzy byli świadka-
mi lub uczestnikami jakiegoś zdarze-
nia. Co za tym idzie, funkcjonariusze 
Policji mogą szybciej i lepiej reago-
wać. „Moja Spółdzielnia”, uważam, 
ma również w tym swój udział. Myślę, 
że moglibyśmy nawiązać współpracę jeszcze na wielu płasz-
czyznach – z korzyścią dla mieszkańców – podinspektor.

Pan Michalik, osiedle „Węzłowiec”: „Jeśli sięgam do „Mo-
jej Spółdzielni”, to głównie po terminy odczytów i reklamy. 
Reklamy w prasie wydają się bardziej wiarygodne. W ga-
zecie chętnie czytam listy do redakcji. Zawsze znajdzie się 
ciekawa korespondencja. Czasami padają mocne słowa, 
ale uważam, że bardzo dobrze. Takie publiczne poruszenie 
sprawy procentuje na korzyść osoby zgłaszającej.”

Pan Jędrzejowski, osiedle „Chemik”: Dobrze, że taka ga-
zetka wychodzi. Do nas przychodzi ona regularnie. Nie mo-
głem być na zebraniu osiedlowym. W „Mojej Spółdzielni” 
przeczytałem dokładnie jak to posiedzenie wyglądało, ja-
kimi sprawami się zajmowano. Jestem z tych, co nie lubią 
chodzić na takie zebrania. Czytałem, że rozmawiano o re-
moncie jednej z dróg osiedlowych. Zgadzam się, niektóre 
drogi na „Chemiku” potrzebują remontu. Nie wystarczy cią-
głe ich łatanie. Ciekawe, czy wniosek rozpatrzony będzie 
przez Urząd Miasta pozytywnie? Tak teraz mi się nasunęło, 
że przydałby się jakiś artykulik o drogach: Która spółdziel-
cza, która miejska? Wiem, że wiele osób ma problem z ich 
rozróżnianiem. Droga jak droga... Napiszcie coś i o tym. 
A przy okazji Jubileuszu, wszystkiego najlepszego! – 

Adrianna Zielińska, osiedle „Centrum”: „Najmocniejszą 
stroną gazety są listy do redakcji. Każdy mieszkaniec ma 
możliwość w niej się wypowiedzieć, jeśli tylko ma jakiś pro-
blem. To bardzo ważne we współczesnych mediach. Dzi-
siejsze nowoczesne media współtworzą właśnie ich odbior-
cy. To w naszej gazetce sobie cenię. A poza tym, dobrze 
jest wiedzieć, co na osiedlu „piszczy”.”

Jadwiga Grojec, osiedle „Michałkowice”: Ja nie mieszkam 
w zasobach Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ale 
po sąsiedzku. Mój blok sąsiaduje w „Michałkowicach” ze 
spółdzielczymi budynkami. Moje pokolenie, mieszkające od 
kilkudziesięciu lat w tym osiedlu zna się bardzo dobrze ze 
sobą, dlatego często sobie taką prasę po prostu podajemy, 
między innymi gazetę spółdzielczą. Chwali się to, że Spół-
dzielnia robi tak wiele dla mieszkańców. Docieplone budyn-

ki, wyremontowane klatki, nowe bo-
isko i plac zabaw. O tym czytamy 
na bieżąco. „Sprzedać się” też trze-
ba potrafić. Ja zawsze sobie mówię, 
że jeśli coś mi się uda, to dlaczego 
tego nie pokazać innym? Może we-
zmą przykład, podpatrzą?

Pan Andrzej z ulicy Wojcie-
cha Korfantego, osiedle „Tuwi-
ma”: „Chciałbym, aby w gazecie po-
ruszano więcej problemów dotyczą-
cych nowej ustawy śmieciowej i bra-
ku miejsc do parkowania. W pierw-
szej sprawie chodzi o poprawną se-
gregację odpadów i rozwinięcie te-
matu – pytania: Dlaczego kontene-
ry na śmieci będą obudowywane, za-
mykane na klucz i dla ilu mieszkań-
ców mają być przeznaczone? Dener-
wuje mnie jak z całego osiedla a cza-
sem i „goście” z cmentarza wrzucają 
śmieci do naszych pojemników. Dru-
ga sprawa – parkowanie. Widziałbym 
w gazetce taki rys możliwych do za-
gospodarowania terenów na wszyst-

kich osiedlach, gdzie mogłyby w przyszłości powstać parkingi. 
W jednym numerze – jedna mapka. A w kolejnych latach de-
bata: Budujemy tu czy tam? W „Mojej Spółdzielni” śledzę re-
monty i listy do redakcji. Tam o tych sprawach też się pisze.”

Pani Aleksandra z ulicy Marii Skłodowskiej-Curie, osie-
dle „Bańgów”: Cieszę się, że taka gazeta się ukazuje. 
Z chęcią przeglądam i mogę dowiedzieć się, co w Spół-
dzielni słychać, nie tylko w samym „Bańgowie”, ale i w in-
nych osiedlach. Jak to w takich pismach, dużo informacji 
takich roboczych, określiłabym to – dla bardziej wymaga-
jących czytelników, siedzących w sprawach technicznych, 
prawnych itp. Ale mądrze, że obok takich informacji, są te-
maty lekkie: zieleń na osiedlach, rozrywka w postaci kawa-
łów, krzyżówek, horoskopów. Przydałyby się do tego jakieś 
zabawne rysunki z życia osiedli i ich mieszkańców!

Mieszkaniec ulicy ZHP, osiedle „Młodych”: „W tej gazecie 
nie ma nienawiści. Czytam w tygodniu kilka gazet, głównie 
dzienników i gdzie człowiek nie spojrzy, tam jedni pod drugi-
mi doły kopią, żywią się tanią sensacją, chcąc ośmieszać in-
nych – ośmieszają zazwyczaj samych siebie. Niekiedy rzy-
gać się już chce, jak się to wszystko czyta. Dlatego wyda-
je mi się, że przez to ludzie coraz mniej czytają gazety czy 
oglądają telewizję. Gazeta spółdzielcza daleka jest od polity-
ki. I dobrze. Nie szuka konfliktów, tej sensacji. Piszą jak jest 
a gdy nie napiszą, to mieszkańcy się za nich zaraz odezwą - 
w listach do redakcji. Przez to mamy w miarę pełny obraz jak 
jest w Spółdzielni. Nie tylko same superlatywy, ale i grubsze 
problemy, zaznaczam, głównie w obrębie naszej Spółdzielni. 
Chce się to czytać. Gazeta zasługuje na pochwałę.”

Rafał Grzywocz, Piotr Sowisło
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W październiku 1993 roku w nr 1 
w materiale wstępnym pisaliśmy:

OD DZISIAJ TYLKO Z „MS”
Oddajemy Wam dzisiaj pierwszy nu-

mer gazety, która będzie już teraz do-
cierać do Waszych domów regularnie - 
w każdy pierwszy piątek miesiąca. Na-
zwaliśmy ją „Moja Spółdzielnia”. Pra-
gniemy bowiem, aby każdy mieszka-
niec osiedli Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej mógł uznać ją za 
swoją i znaleźć w niej wszelkie infor-
macje dotyczące życia Spół-
dzielni, spraw ważnych dla jej 
członków, a także trochę roz-
rywki i relaksu. W kolejnych 
numerach „MS” znajdziecie 
też Państwo sporo konkur-
sów, oczywiście z nagrodami.

Mamy 12 tysięcy mieszkań, 
a więc prawie połowę wszyst-
kich siemianowickich loka-
li mieszkalnych. Powinniśmy 
się więc częściej spotykać 
i porozumiewać. My propo-
nujemy takie spotkania poprzez na-
szą gazetę. Będziemy w niej zamiesz-
czać listy od Czytelników dotyczące 
zarówno problemów Spółdzielni, jak 
i uwag i propozycji dla naszej gazety. 
Chcemy bowiem „Moją Spółdziel-
nię” tworzyć wspólnie z Czytelnika-
mi. Obiecujemy, że ani jeden list nie 
pozostanie bez odpowiedzi.

Listy do redakcji oraz pytania do Za-
rządu Spółdzielni prosimy przysyłać 
na adres: SSM; Siemianowice; ul. We-
sterplatte 20 z dopiskiem na kopercie: 
Redakcja „MS”.

W naszym miesięczniku znajdzie się 
także miejsce na reklamy firm i ogło-
szenia mieszkańców. (...)

I to chyba tyle na początek. Życzy-
my przyjemnej lektury mając na-
dzieję, że „Moja Spółdzielnia” sta-
nie się już wkrótce faktycznie na-
szą, wspólną gazetą.

Tym słowom napisanym ponad 20 

lat temu jesteśmy wierni do dzisiaj.
W pierwszym numerze zamieścili-

śmy rozmowy ze Stanisławem Ko-
warczykiem – prezesem SSM i An-
drzejem Kłosem – przewodniczącym 
Rady Nadzorczej – gorącymi zwolen-
nikami „Mojej Spółdzielni”.

Pisaliśmy o podatku „VAT” w ga-
rażach, o cofnięciu dotacji budżeto-
wych do kosztów utrzymania sieci 
c.o. i c.w.u., objawiliśmy po raz pierw-
szy założenia „Wielkiego Konkursu”. 

Odwiedziliśmy również Dom Kultury 
„Chemik” i zamieściliśmy kilka ogło-
szeń. Część ilustracyjną gazety rozpo-
częliśmy od zamieszczenia dwóch fo-
tografii: jednego z osiedlowych placów 
zabaw i budynku przy Michałkowic-
kiej 17-23A – na str. 2 publikujemy fot-
ki tego domu sprzed 20 lat i aktualną.

200 numerów temu...
W listopadzie 1997 roku „Moja Spół-

dzielnia” dobiła do pięćdziesiątki – 50 
numerów wydania gazety. Na okładce 
zamieściliśmy wówczas między inny-
mi gratulacje i życzenia od Rady Miej-
skiej i Zarządu Miasta Siemianowice 
Śląskie, podpisane przez Włodzimie-
rza Kulisza – ówczesnego prezydenta 
miasta i Stanisława Skrzyniarza – na 
tamten czas przewodniczącego Rady 
Miejskiej. Obok tego, rzecz jasna, nie 
mogło zabraknąć kilku słów od Stani-
sława Kowarczyka – wówczas preze-
sa Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. – Kiedy wyszedł pierwszy 
numer „MS”, obawiałem się, jak ga-
zeta zostanie przyjęta. Z biegiem cza-
su i ukazywania się kolejnych nume-
rów obawy te zniknęły – relacjonował. 
Pierwszą stronę pisma uzupełniła in-
formacja o zbliżających się obchodach 

40-lecia SSM i zdjęcie mieszkańców, 
bawiących się podczas festynu zorga-
nizowanego w osiedlu „Chemik” – jesz-
cze na „starym boisku” przy Niepodle-
głości - z okazji Jubileuszu Spółdziel-
ni. – (...) Przez osiedle przeszła orkie-
stra dęta „Huty Jedność”. Przemarsz 
przez osiedlowe uliczki był niejako do-
datkową zachętą dla wszystkich miesz-
kańców, aby niezwłocznie zgromadzi-
li się wokół specjalnie zbudowanej es-
trady (...) – opisywaliśmy z kolei na 5 
stronie miesięcznika. Co działo się już 
podczas samej imprezy na boisku, nie 
omieszkaliśmy przedstawić. 

Pięćdziesiąty numer to przekładan-
ka spraw trudnych i lżejszych. Jak 
to w sezonie grzewczym bywa, du-
żo miejsca poświęciliśmy sprawie cie-
pła w mieszkaniach. Zrelacjonowali-

śmy między innymi spotkanie 
Zarządu SSM z przedstawi-
cielami katowickiego PEC-u, 
poświęcone w całości proble-
matyce oszczędności ener-
gii cieplnej w budynkach, mo-
dernizacji instalacji wewnętrz-
nych centralnego ogrzewania 
i dalszych inwestycji. 

Oprócz tego informowali-
śmy o wspólnych dyżurach 
władz miasta i Spółdzielni, na 
które mieszkańcy „przynosi-

li” swoje uwagi, problemy. W paździer-
niku 1997 roku mieszkańcy „Michałko-
wic” skarżyli się na hałas dobiegają-
cy z ruchliwej ulicy elizy Orzeszkowej 
i brak reakcji ze strony miasta w tej 
sprawie, a także na zakłócanie ciszy 
od strony przedsiębiorstwa „PUMAR”.

Dużym problemem w 1997 roku były 
liczne kradzieże kratek ściekowych. – 
Nie ma właściwie nocy, po której służ-
by miejskie nie odnotowałyby nowych 
punktów, gdzie zniknęły kolejne kratki 
– donosiliśmy. Ostrzegaliśmy kierow-
ców przed niebezpieczeństwem i ape-
lowaliśmy do mieszkańców o zwraca-
nie uwagi na osoby podejrzanie za-
chowujące się i jednocześnie mogące 
mieć związek z tym procederem.

W numerze zaprezentowaliśmy mię-
dzy innymi sylwetkę Feliksa Piesiu-
ry – spółdzielcy przez kilkadziesiąt 
lat aktywnego w życiu Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej. O po-
wstającym wówczas budynku przy uli-
cy Grunwaldzkiej 23 w osiedlu „Wę-
złowiec” pisaliśmy w artykule „Budowa 
ruszyła”, kilka stron dalej. W cyklu „Na-
sze ulice” zagościła ulica Komuny Pa-
ryskiej. – (Budynki „1”, „3”, „5” – dop. 
red.) oddano do użytku w 1968 roku, 

Pisaliśmy...
„Moja Spółdzielnia” jest swoistą kroniką z życia Siemianowickiej Spół-

dzielni Mieszkaniowej, jej osiedli, ludzi. Od ponad dwudziestu lat staramy 
się miesiąc w miesiąc relacjonować na bieżąco najważniejsze wydarzenia, 
problemy najbardziej interesujące mieszkańców. Jakie tematy wałkowali-
śmy na łamach 249, 200, 150, 100 i 50 numerów wstecz? O czym dyskuto-
wano w „Listach...”?

Czy wiesz, że...
- Łączny ciężar wszystkich egzemplarzy „MS” dostar-

czonych do mieszkań wynosi ponad 210 ton i do jego 
przewiezienia potrzebnych byłoby 10 dużych tirów!

- Winieta – to „pasek” tytułowy na 1. stronie czaso-
pisma, gazety, swoiste logo. Na winietę składa się za-
zwyczaj tytuł gazety, numer, data, informacja o nakła-
dzie a niekiedy hasło przewodnie. Winieta to także ozdo-
ba w druk. Tym mianem określa się także stały element 
graficzny przypisany do jakiejś rubryki np. Dyżur redak-
cyjny, Horoskop
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ciąg dalszy na str. 12

realizując je według niezwykle nowo-
czesnej, jak na tamte czasy, metody 
„ślizgowej”. Dlatego też jeszcze do dzi-
siaj niektórzy lokatorzy odpowiadając 
na pytanie o adres zamieszkania, nie 
znają nazwy ulicy, tylko mówią krótko, 
że „mieszkają na ślizgach” – pisaliśmy 
na początku materiału.

W numerze 50/1997 interwencji 
bądź zapytań w rubryce „Dyżur redak-
tora” było w sumie jedenaście. Dzi-
siaj najpopularniejsza formą komu-
nikacji mieszkańców z redakcją jest 
list elektroniczny. Siedemnaście lat 
temu sprawy najczęściej zgłaszano 
osobiście lub telefonicznie a my owe 
interwencje przedstawialiśmy często 
w takiej formie: - Od blisko miesiąca 
nieczynny jest wentylator w budynku 
przy ulicy Przyjaźni 22c, co powoduje 
przedostawanie się spalin do miesz-
kania pana Stanisława P... (pełne imię 
i nazwisko – dop. red.). Czytelnik do-
maga się natychmiastowego usunię-
cia awarii oraz wyjaśnienia, dlacze-
go ADM zwlekała z załatwieniem tej 
sprawy.

Reklamy w gazecie gościły zawsze. 
Auto serwis, okulista, salon meblowy, 
przewozy do Niemiec...

Warto dodać, że 50. wydanie „MS” 
było pierwszym, w którym okładka 
ukazała się w pełnym kolorze.

150 numerów temu...
Setny numer miesięcznika wyszedł 

w styczniu 2002 roku. Na okładce 
wielki napis „Numer 100 MS”, a po-
za tym życzenia noworoczne oraz 
najważniejszy na ten czas temat, je-
śli chodzi o spółdzielczość mieszka-
niową: Zmiany, jakie uchwalił Sejm RP 
w ustawie o spółdzielniach mieszka-
niowych z grudnia 2000 roku i doko-
naną w rok później kolejną noweliza-
cję usm.

Jak mogliśmy przeczytać na kolej-
nych stronach gazety, 15 grudnia 2001 
roku, posłowie przegłosowali między 
innymi wydłużenie w czasie terminów 
obligujących spółdzielnie mieszkanio-
we do przeprowadzenia ustawowych 
zmian i przywrócenie do pełnoprawnej 
rangi spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu. Przypomnijmy, że ta 
sprawa budziła dziesiątki kontrowersji 
i powodowała, że miliony osób czuły 

się pokrzywdzone.
Kilka kolejnych stron „Mojej Spół-

dzielni” poświęciliśmy relacjom z Ze-
brań Grup Członkowskich, zwołanych 
w celu wspólnej dyskusji nad projek-
tem nowego Statutu Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Z wielką przyjemnością, jako Redak-
cja, przyjęliśmy informację o przyzna-
niu nam na wniosek Zarządu Spół-
dzielni i zatwierdzeniu przez Radę 
Nadzorczą odznaki honorowej „Za za-

sługi dla Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej”, czym z dumą po-
chwaliliśmy się na łamach. Obok za-
mieściliśmy również listy gratulacyjne 
od władz Siemianowic Śląskich, Rady 
Miasta oraz Zarządu i Rady Nadzor-
czej Spółdzielni.

Jak to bywa przy jubileuszach, w ga-
zecie znalazło się miejsce na artykuł 
o początkach „Mojej Spółdzielni” czy 
wypowiedzi ludzi związanych z SSM i, 
co ważne, mieszkańców.

W dalszej części numeru zrelacjo-
nowaliśmy między innymi uroczystą 
Wigilię w Klubie Seniora „Centrum”, 
gdzie przy wigilijnym stole zasiadło 
wówczas 120 klubowiczów oraz spo-
tkanie ze św. Mikołajem w „Michałko-
wicach”. – Kiedyś chodziliśmy z pre-
zentami po domach. Teraz najmłod-
si przychodzą na spotkanie z dostoj-
nym gościem. Wykorzystujemy do te-
go pomieszczenia w osiedlowej admi-
nistracji. Tak jest lepiej, gdyż dla dzie-
ci jest to jednocześnie dobra okazja 

do uczestnictwa we wspólnej zabawie 
– mówiła wówczas Ilza Głogowska 
z Rady Osiedla.

Jako ciekawego człowieka poka-
zaliśmy sylwetkę Grzegorza Cziu-
ry – jednego z najwybitniejszych pol-
skich sztangistów w historii, w ten czas 
mieszkańca osiedla „Chemik”. – Pew-
nego razu poszedłem zobaczyć, jak 
trenują sztangiści. Z czystej ciekawo-
ści stanąłem na pomoście dla cięża-
rowców. Podniosłem więcej niż zawod-
nicy trenujący od kilku lat. To wszyst-
ko bez techniki i fachowego przygoto-
wania. Trener mnie już wtedy nie wy-
puścił – wspominał swoje początki ze 
sztangą wicemistrz olimpijski z Mont-
realu 1976.

100 numerów temu...
Do okrągłej liczby „150” numerów 

„Mojej Spółdzielni” dotarliśmy w mar-
cu 2006 roku. Na pierwsza stronę zło-
żyły się cztery okładki – pierwszego 
numeru, a także 25-go, 50-go oraz 
100-go. W tym jubileuszowym wyda-
niu oprócz opublikowania rysu histo-
rycznego gazety, poprosiliśmy Czy-
telników o wskazanie najładniejszej 
z dotychczas opublikowanych okła-
dek „MS”.

Wiele miejsca w numerze 3/2006 
poświęciliśmy pierwszym podsumo-
waniom sezonu zimowego. Zima na 
przełomie 2005/2006 należała do 
tych... dotkliwszych. Relacjonowali-
śmy: Na „Chemiku” największym pro-
blemem było usuwanie zmarzlin zale-
gających w rynnach i rurach spusto-

wych. (...) Najgorzej pod tym wzglę-
dem sytuacja przedstawiała się na 
budynkach tzw. łamańcach. (...) Przy 
odśnieżaniu „Bańgowa” pracowało 5 
prywatnych firm. Z użyciem ciężkiego 
sprzętu, wywieziono tysiące ton śnie-
gu. Firmy przy tych robotach przepra-
cowały blisko 400 godzin. (...) Przy 
Komuny Paryskiej 13 w osiedlu „Cen-
trum” topniejący śnieg mógł zalać linie 
energetyczne zasilające blok, a to po-
zbawiłoby prądu zamieszkałe w tym 
domu rodziny. Na czas usuwania śnie-
gu z dachów budynków decydowa-
no się wyłączać te linie energetycz-
ne, co narażało mieszkańców na pew-
ne utrudnienia (...). Ponad 45 tysięcy 
musiano już wydać z osiedlowego bu-
dżetu na akcję „Zima” w osiedlu „Wę-
złowiec”. Te środki finansowe zostały 
przeznaczone na odśnieżanie i wywóz 
śniegu oraz na zakup dodatkowych 
materiałów i sprzętu. To była zima...

W tymże numerze opublikowaliśmy 



12 MOJA SPÓŁDZIELNIA 7/2014

ciąg dalszy ze str. 11

Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze 
i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!

również materiał „Skruszeni Spółdziel-
cy”. Dotyczył on stwierdzonych przy-
padków korzystania przez niektórych 
mieszkańców z magnesów neodymo-
wych i zakładania ich na wodomie-
rze, a co za tym idzie – do fałszowania 
pomiarów poboru wody. Po zapowie-
dzi na naszych łamach rygorystycz-

nego sprawdzania namagnesowania 
wodomierzy podczas ich wymiany, do 
osiedlowych administracji zgłosiło się 
wówczas kilkanaście osób, które przy-
znały się do owych fałszerstw – o tym 
w krótkim tekście informowaliśmy.

W marcowym wydaniu zamieścili-
śmy też relacje z ferii zimowych z Do-
mem Kultury „Chemik” oraz jak spę-
dzano wolny czas w kręgielni „RENO-
MA”. Przedstawiliśmy też szerzej syl-
wetkę 13-letniej siemianowiczanki Lu-
cyny Labrygi – utalentowanej i ambit-
nej młodej piosenkarki.

Jak zwykle o tej porze roku opubli-
kowaliśmy rozstrzygnięcie „Wielkiego 
Konkursu”. 

50 numerów temu...
Pierwsza strona dwusetnego nume-

ru „Mojej Spółdzielni” była bardzo ko-
lorowa. W środku okładki, wielkimi, 
niebieskimi literami napis „MS” a pod 
spodem 200 – jasny przekaz. Ten 
kolejny jubileuszowy numer wyszedł 
w maju 2010 roku, krótko po katastro-
fie polskiego samolotu w Smoleńsku. 
Tej tragedii również poświęciliśmy ma-
teriał, publikując między innymi foto-
grafię zrobioną nieopodal urzędu mia-

sta, na której widać, jak pod polską fla-
gą i portretem pary prezydenckiej sie-
mianowiczanie zapalili dziesiątki, set-
ki zniczy.

Na kolejnych stronach „MS” zamie-
ściliśmy obszerny materiał pt. 200 ra-
zy „MS”, dokumentujący historię gaze-
ty, a także wypowiedzi mieszkańców 

oraz okolicznościowe wywiady ze Zbi-
gniewem Lekstonem – prezesem Za-
rządu i Wiesławem Jaźwcem – prze-
wodniczącym Rady Nadzorczej SSM.

Dalej, zachęcaliśmy między innymi 
do udziału w nadchodzących zebra-
niach osiedlowych SSM i opublikowa-

liśmy wypowiedzi Przewodniczących 
Rad Osiedli, podsumowujące rok 2009 
w poszczególnych osiedlach i plany na 
kolejne miesiące.

W samym środku gazety dołączyli-
śmy kolorową wkładkę z projektem ar-
chitektoniczno-budowlanym, obrazu-
jącym zagospodarowanie dotychcza-
sowego boiska przy budynkach ulicy 
Niepodległości 57-59 pod skwer re-
kreacyjno-wypoczynkowy z mini pla-
cem zabaw oraz parking.

Trwa remont parkingu przy ulicy Le-
ona Kruczkowskiego 4, pawilonu 
usługowo-handlowego przy Powstań-
ców 54 oraz prace związane z docie-
pleniem poddaszy budynków II etapu 
osiedla „Węzłowiec” – informowaliśmy 
tymczasem.

Sygnalizowaliśmy również o mają-
cej pojawić się wkrótce przy komorach 
zsypowych budynków osiedla „Węzło-
wiec” i przy znakach: „Zakaz parkowa-
nia”, dodatkowej informacji – uzupeł-
nienia: „W dni robocze w godz. 6.00 – 
15.00”, celem wygospodarowania do-
datkowych miejsc do parkowania. By-
ła to sugestia jednego z mieszkańców.

W listach do redakcji przewijały się 

znów, takie tematy między innymi jak: 
problem parkowania przy ulicy Włady-
sława Jagiełły 25, balkonowi palacze, 
betonowe nieużytki do usunięcia w re-
jonie bloku przy ulicy Władysława Ja-
giełły 3, propozycja wybudowania bo-
iska za blokiem przy Wyzwolenia 8 
oraz trzy zawalidrogi, zajmujące miej-
sca do parkowania na parkingu w re-
jonie budynku przy Władysława Rey-
monta 48, 50, 52.

Jak w archiwum
Wystarczy zapoznać się z zawar-

tością tylko tych czterech jubileuszo-
wych, opisanych wyżej wydań „Mo-
jej Spółdzielni”, aby przekonać się, że 
każda z dotychczas zapisanych stron 
gazety jest... zapisaną kartą historii. 
To zostało, podczas gdy czas biegnie 
nieubłaganie i wiele się zmienia. Na-
si wspomniani ciekawi ludzie – Feliks 
Piesiura i Grzegorz Cziura – nie ży-
ją, PEC-u nie ma – jest TAURON. Ze-
brania Grup Członkowskich zastąpio-
ne zostały Zebraniami Osiedlowymi 
SSM. Zamiast starego boiska w osie-
dlu „Chemik”, gdzie odbywały się jesz-
cze nie tak dawno festyny, jest skwer 
rekreacyjno-wypoczynkowy i parking. 
Spotkanie ze św. Mikołajem też już 
nie odbywa się w pomieszczeniach 
administracji osiedla „Michałkowice” 
a w sali gimnastycznej Szkoły Podsta-
wowej nr 13. Nawet orkiestra dęta „Hu-
ty Jedność” nie przejdzie przez osiedle 
i nie zagra, bo... huty już nie ma, orkie-
stry tym bardziej. A to tylko pojedyn-
cze przykłady. 

Od ponad 20 lat staramy się utrwalać 
w tekstach i na fotografiach wszystko 
to, co dotyczy Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej – wydarzenia 
w szerokim tego słowa znaczeniu, lu-
dzi, wreszcie problemy, chociażby dla 
takich momentów jak teraz. By sięgnąć 
do nich po jakimś czasie i powiedzieć: 
„Ach, tak to było kiedyś”. Mamy przy 
tym świadomość, że chociaż o SSM 
piszemy bardzo dużo, to i tak to jesz-
cze nie jest wszystko. Życie jest bo-
gatsze i bywają drobiazgi, które nam 
umykają lub celowo je pomijamy cho-
ciażby ze względu na ich np. niewielki 
wpływ na całość funkcjonowania.

Rafał Grzywocz, pes

Pisaliśmy...

Czy wiesz, że...
- Nie ma tekstu bez tytułu.
- Strony w gazecie podzielone są 

na łamy.
- Niekiedy teksty przedzielone są 

śródtytułami, by artykuł był bardziej 
czytelny.

Czy wiesz, że...
- Stopka redakcyjna – to wyod-

rębnione graficznie miejsce, gdzie 
zamieszczone są informacje o skła-
dzie redakcji, adresie i telefonach. 
W „MS” najczęściej znajdziesz ją po 
krzyżówce.

- „Przemiana” tekstu w stronę to 
łamanie.
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Remonty na półmetku

„Michałkowice”. Obrońców Warszawy 9. W  
najbliższych tygodniach pojemniki na śmieci 

dotychczas stojące na ulicy zmienią swoją lokalizację
W czerwcu koszono trawę po raz drugi

„Młodych”. Skwer rekreacyjno-wypoczynkowy z lotu ptaka 

„Młodych”. Przy budowie skweru praca wre

„Młodych”. To jest to... Zbigniew Lekston i Andrzej Gościniak konfrontują plany z realiami

„Bańgów”. Docieplanie budynku

„Młodych”. Przyszłe boisko nabiera kształtu 

Dalsze zdjęcia wykonywanych robót  
- str. 31
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ciąg dalszy na str. 16

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

Remonty na półmetku
To już praktycznie półmetek realizacji Planów Remontowych, zaplanowanych na ten rok dla poszczegól-

nych osiedli SSM. I trzeba przyznać, że zdecydowana większość robót idzie płynnie, bez opóźnień – 
zgodnie z harmonogramem. Oby tak bezawaryjnie, bezproblemowo było do końca!

Osiedle „Węzłowiec”
W osiedlu „Węzłowiec” coraz bar-

dziej zaawansowane są roboty docie-
pleniowe na trzech budynkach II etapu 
osiedla – Władysława Jagiełły 33, 35, 
37. Widać „gołym okiem” różnicę mię-
dzy fragmentami bloków jeszcze nie 
docieplonych, nie pomalowanych a ty-
mi dopiero, co wykonanymi.

Tymczasem odebrano już prace, ja-
kie trwały przez kilka tygodni w bu-
dynku przy ulicy Grunwaldzkiej 5A-
F. Wyremontowane partery, pomalo-
wane ściany klatek, piwnic – już słu-
żą mieszkańcom i cieszą oczy. Oby 
jak najdłużej.

Warto zwrócić uwagę na inwestycję 
prowadzoną przez Urząd Miasta w re-
jonie budynków przy ulicy Grunwaldz-
kiej 12 i 14. Tak jak deklarowano, po-
wstają tam długo oczekiwane miejsca 
parkingowe dla mieszkańców. Dlacze-
go to tak ważne? Nowe parkingi po-
winny na jakiś czas zredukować ilość 
konfliktów sąsiedzkich między miesz-
kańcami budynków zasobów spółdziel-
czych a miejskich – „bo oni nam parku-
ją, zajmują miejsca...” itp. Zobaczymy, 
jak będzie już niebawem. Chociaż jak 
aut przybywa to... miejsc ubywa.

Sporo się przy tej Grunwaldzkiej 
w ostatnich tygodniach dzieje. Kilka-
naście dni temu, po sugestiach miesz-
kańców z budynku przy Grunwaldz-
kiej 9, wykonano nowy, tymczasowy 
jak zaznaczono, chodnik w rejonie te-
go domu, prowadzący w kierunku Par-
ku Śląskiego i marketu. Konkretniej-
sze roboty przeprowadzone będą w tej 
części osiedla przy okazji budowy ron-
da na skrzyżowaniu ulic Planty Ślą-
skie z Siemianowicką.

W ostatnim czasie, przy Grunwaldz-
kiej 2A i Władysława Jagiełły 35, 
w skutek ulewnych deszczów i pod 
naporem wody połamały się spróch-
niałe konary drzew, tarasując przy 
tym chodniki i część parkingów. Ca-
łe szczęście nic się nikomu nie stało 
i obyło się też bez dodatkowych strat. 

Służby administracji szybko posprzą-
tały teren.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Niemniej robi się w osiedlu „Tuwima”. 

Tam w tej chwili trwa realizacja kilku 
dużych zadań. Administracja zleciła na 
przestrzeni kilku ostatnich tygodni mię-
dzy innymi: malowanie klatki schodo-
wej przy Leśnej 15 wraz z uporządko-
waniem sieci teletechnicznej oraz estety-
zacją parteru, roboty remontowe na bal-
konach przy ulicy Wojciecha Korfante-
go 3 i doraźne naprawy elewacji na po-
szczególnych budynkach osiedla, a tak-
że kapitalny remont dźwigu osobowego 
przy Okrężnej 5. To jednak nie wszystko. 

Do tego jeszcze – co istotne – pro-
wadzone są systematycznie prace po-
rządkowe w piwnicach budynków, ce-
lem których jest usuwanie starej, zbęd-
nej instalacji elektrycznej – to w całym 
osiedlu. Jak zapewnia administracja, 
roboty te wykonano już w 80% w skali 
całego „Tuwima”.

Ku końcowi zbliżają się za to robo-
ty na bloku przy Leśnej 13. Przez pa-
rę tygodni można było obserwować, 
jak robotnicy wymieniają balkony, za-
stępując między innymi dotychczaso-
we betonowe płyty balustrad barierka-
mi stalowymi.

To się dzieje teraz, a co w czerwcu 
zdążono już odhaczyć? Też nazbiera-
ło się trochę: estetyzacja parteru w bu-
dynku przy ulicy Okrężnej 6, kapitalny 
remont dachu wraz z remontem komi-
nów przy Okrężnej 3 czy wymiana ka-
sety domofonowej przy ulicy Wojcie-
cha Korfantego 1C. Zakupiono już tak-
że, zgodnie z wnioskiem mieszkańców 
z ostatniego zebrania osiedlowego, no-
we urządzenia zabawowe przeznaczo-
ne na plac zabaw przy ulicy Wojciecha 
Korfantego 14-17. Jakie? Do zobacze-
nia i... wypróbowania (dzieci!).

Osiedle „Centrum”
Po miesiącach intensywnych robót 

w klatkach schodowych – dużo tego 
było – w czerwcu remontowano wła-
ściwie jedną klatkę schodową – w wie-

żowcu przy ulicy Karola Świerczew-
skiego 46. W tej chwili remontowa-
ne są tam jeszcze piwnice i pomiesz-
czenia wspólnego użytkowania. Przy-
pomnijmy, że już wcześniej wykonano 
w tej klatce estetyzację parteru.

Robotników widać i będzie jeszcze 
widać na Piaskowej 8. Odnowiono za-
planowaną część elewacji tego budyn-
ku i wykafelkowano większość gale-
rii tego domu. Lada moment zamon-
towane zostaną nowe drzwi do wspo-
mnianych galerii (4) oraz jedne – ewa-
kuacyjne z (do) budynku. Klatka scho-
dowa remontowana będzie niebawem.

Z mniejszych zadań, wykonywanych 
już przez osiedlowych konserwatorów, 
odnotujmy wymianę poziomu przy Mi-
chałkowickiej 21-23A i pionu wod-
nego i kanalizacyjnego przy ulicy Ry-
szarda Gansińca 4 oraz Kolejowej 
1C – przy tym ostatnim adresie wła-
śnie się kończy.

„Osiedle Bańgów”
Nieprzerwanie od kilku tygodni pro-

wadzone są systematycznie prace do-
ciepleniowe trzech budynków osiedla. 
Na obecną chwilę remont balkonów 
i elewacji trwa przy adresach: Marii 
Skłodowskiej-Curie 11, Karola Szy-
manowskiego 1 oraz 14. Jako robo-
ty towarzyszące można potraktować 
remont zadaszeń na ostatnich kondy-
gnacjach budynków. I tak kroczek za 
kroczkiem do zakończenia. 

Nie próżnują również osiedlowi kon-
serwatorzy. Tylko w ostatnich tygo-
dniach wymienili między innymi: po-
ziom zimnej, ciepłej wody oraz cyr-
kulacji przy Marii Skłodowskiej Cu-
rie 57-59, pion zimnej, ciepłej wo-
dy i cyrkulacji przy ulicy Karola Szy-
manowskiego 5, uszkodzone zada-
szenia stanowisk kontenerowych przy 
Marii Skłodowskiej-Curie 1 i Wła-
dysława Reymonta 4 czy elementy 
urządzenia zabawowego i huśtawkę – 
ważkę na placu zabaw przy ulicy Marii 
Skłodowskiej-Curie 77.

Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze 

i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!
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W osiedlu zakończyło się drugie 
w tym roku koszenie trawy.

Po co niszczysz to boisko?
Administracja raz po raz notuje 

zniszczenia i drobne kradzieże nie-
wielkich elementów do mocowania sia-
tek z boiska wielofunkcyjnego przy M. 
Skłodowskiej-Curie. Dopilnujmy dzie-
ci i młodzież, aby dbały o swoje. Tak – 
o swoje. Sprawa jest prosta: Dziecko 

zniszczy – rodzic zapłaci. Bo to z fun-
duszu remontowego, jaki płacimy re-
gularnie, trzeba będzie pokryć tę czy 
inną szkodę. A po co to? Przecież jest 
tyle innych wydatków...

Osiedle „Michałkowice”
W „Michałkowicach” jak od kilku mie-

sięcy: remonty klatek „na tapecie”. 
W czerwcu odświeżono trzy kolejne – 
przy Kościelnej 12, 12A oraz Poczto-
wej 1A. Przygotowywane do malowa-
nia są trzy następne – przy ulicy Przy-
jaźni 44-46. Niedługo uporządkowa-
ne zostaną tam sieci teletechniczne, 
a później wejdzie już ekipa malarska.

Na poszczególnych budynkach osiedla 
trwają tymczasem przeglądy skuteczno-
ści zerowania. Na zewnątrz – koszą tra-
wę. To już drugi w tym roku pokos.

W lipcu zaś rozpoczną się prace 
związane z wykonaniem zadaszo-
nych stanowisk kontenerowych w re-
jonie budynków przy ulicach: Leona 
Kruczkowskiego 4-6-8 oraz Obroń-
ców Warszawy 1 i 9. To ważne zada-
nia, będące następstwem wprowadzo-
nej w zeszłym roku nowej, tzw. „usta-
wy śmieciowej”. W tej chwili w wielu 
miejscach śmietniki – nie da się ukryć 
– po prostu szpecą osiedle. Zniknie 
bałagan, będzie porządek? Oby.

Osiedle „Chemik”
Klatki i chodniki. To dwa główne 

w tym momencie tematy, jakie zleca 

do wyremontowania osiedlowa admi-
nistracja. Jeśli chodzi o klatki, to przez 
kolejne tygodnie, systematycznie od-
nawiane są one w budynku przy ulicy 
Walerego Wróblewskiego 53. Pozo-
stały do zrobienia już tylko dwie – „G” 
i „H”. Wkrótce też będą „jak nowe”.

Co do chodników – w ubiegłym wy-
daniu „MS” informowaliśmy o wybru-
kowaniu chodnika, biegnącego wzdłuż 

garaży, między budynkami przy uli-
cy Walerego Wróblewskiego 69 i 71. 
Niedawno firma zewnętrzna wykona-
ła kolejny odcinek – tym razem w re-
jonie wieżowca przy Walerego Wró-
blewskiego 71.

Na przełomie lipca i sierpnia wy-
remontowany będzie jeszcze jeden 
chodnik - łączący pawilon usługowo-
-handlowy przy Walerego Wróblew-
skiego 65-67 – właściwie jego oto-
czenie z ulicą Alfonsa Zgrzebnioka. 
To jeden z głównych traktów pieszych 
osiedla. Część tego chodnika jest już 
wybrukowana. Pora na drugi „kawałek” 
i zakończenie zadania.

Poza wspomnianymi robotami, war-
to odnotować jeszcze, iż trwa remont 
wejścia do kolejnego zsypu, tym ra-
zem należącego do budynku przy Wa-
lerego Wróblewskiego 71. Wkrótce 
administracja zleci też przebudowę 
schodów do klatki schodowej przy uli-
cy Alfonsa Zgrzebnioka 51B. Nowe 
schody, ze zjazdem, przystosowane 
będą dla osób niepełnosprawnych.

Osiedle „Młodych”
Co tu dużo pisać. Na osiedle „Mło-

dych” trzeba się po prostu wybrać i zo-
baczyć. Trwa tam bowiem największa, 
ba najważniejsza bodaj – poza docie-
pleniami budynków – inwestycja Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej w tym roku. Wiele lat czekano na 

zagospodarowanie dawnego placu po-
mnikowego. Doczekano się wreszcie 
i od paru tygodni można obserwować 
roboty budowlane: rośnie w oczach 
skwer rekreacyjno-wypoczynkowy wraz 
z chodnikami – odnogami. Rośnie też 
w oczach pawilon handlowo-usługowy.

Kilkadziesiąt metrów dalej, Urząd 
Miasta realizuje budowę nowego bo-
iska wielofunkcyjnego ze sztuczną na-

wierzchnią i niewielkim budynkiem – po-
mieszczeniem gospodarczym na sprzę-
ty sportowe. Więc robią... i tu roboty cał-
kiem, całkiem już zaawansowane.

Wydaje się, a nawet pewne jest to, 
iż za miesiąc, najdalej dwa, jak tyl-
ko zakończą się wszelkie „przekopy”, 
plac usytuowany między budynkami 
przy ulicach: Szarych Szeregów, Ja-
na Stęślickiego, ZHP i Aleją Mło-
dych 10-15, stanie się jedną z wizytó-
wek Bytkowa. Póki co, jeszcze trochę 
utrudnień w poruszaniu się po osiedlu, 
denerwującego hałasu i błota. 

W czerwcu teren budowy wizytowa-
li wspólnie Andrzej Gościniak – prze-
wodniczący Sejmiku Województwa 
Śląskiego i Zbigniew Lekston – pre-
zes SSM. Rozmawiali również z przy-
padkowo napotkanymi mieszkańcami, 
pytając o opinię, uwagi odnośnie pro-
wadzonej inwestycji.

W tym osiedlu, poza realizacją pla-
nu zagospodarowania tegoż placu, re-
alizuje się szereg innych, mniejszych, 
lecz ważnych zadań. Obecnie trwa-
ją między innymi pomiary elektrycz-
ne w mieszkaniach i w piwnicach oraz 
czyszczone są zsypy w kolejnych bu-
dynkach – ostatnio przy ZHP.

W czerwcu miał miejsce drugi w tym 
roku pokos trawy.

Rafał Grzywocz
Zdjęcia patrz - str. 14 i 31

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

Remonty na półmetku

Węzłowiec”. Wyremontowane partery 
 już cieszą oczy – Grunwaldzka 5A-F

„Bańgów”. Odnowiony balkon będzie  
wizytówką domu z zewnątrz

ciąg dalszy 
ze str. 15
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Rozpoczęły s ię  półkolonie

Budżet Obywatelski w Siemianowicach
Pierwsze propozycje do tegorocznej edycji budżetu 

obywatelskiego przedstawiło miasto, teraz czas na 
mieszkańców. Do końca września można przedstawiać 
swoje pomysły, tak, aby w październikowym głosowa-
niu wyłonić te, które będą realizowane w 2015 r.

- Rok temu pierwszy raz włączyliśmy mocniej mieszkań-
ców w budowę budżetu miasta. Inicjatywa odniosła sukces, 
dlatego dziś do rozdysponowania mamy cztery razy wię-
cej pieniędzy, bo aż 2 mln zl. Siemianowiczanie sami mo-
gą zgłaszać swoje propozycje. Dzięki takim działaniom mia-
sto może być bliżej ludzi i inwestować w to, co mieszkań-
com jest potrzebne w ich najbliższej okolicy – mówi Jacek 
Guzy, Prezydent Miasta. 

W każdej dzielnicy mieszkańcy będą mogli wybrać swoją 
inwestycję, której koszt nie przekroczy 0,5 mln zł, z wyjąt-

kiem Bańgowa i Przełajki gdzie pula to 250 tys. zł. 
Władze miasta przedstawiły już swoje propozycję. W przy-

padku wyboru takiej opcji na Bytkowie ruszy kolejny etap 
rewitalizacji Lasku Bytkowskiego, koło Parku Tradycji po-
wstałoby minipole golfowe, na Tuwimie boisko wielofunkcyj-

ne, Bańgów to z kolei siłownia na wolnym powietrzu, a na 
Przełajce powstałoby miejsce rekreacyjne z paleniskiem, 
placem zabaw i ławkami. 

Do końca września w Urzędzie Miasta można składać 
swoje projekty. W październiku zebrane pomysły ocenią 
mieszkańcy w trakcie głosowania, a ich realizacją zajmą 
się urzędnicy. 

Dodatkowe informację dostępne są na stronie interneto-
wej Urzędu Miasta www.siemianowice.pl oraz pod nume-
rem tel. 32-760-53-21.

Wystarczyły dwie godziny, aby 
 domknąć listę dzieci, zgło-

szonych przez ich opiekunów na 
pierwszy turnus letnich półkolonii 
organizowanych przez Dom Kultu-
ry „Chemik”.

30 czerwca br. dla 65 dzieciaków 
z różnych osiedli spółdzielczych i nie 
tylko, wakacyjna zabawa zaczęła się 
na dobre.

Program, jaki przygotowano dla naj-
młodszych – jak zwykle – pełen jest 
rozmaitości. Do żelaznych punktów 
półkolonii, takich pewniaków należą: 
wyjścia na basen, wypady na osie-
dlowe place zabaw, do Parku Tradycji 
na seanse filmowe, spacery po Parku 

Śląskim i wycieczki. W planach są wy-
jazdy do Krakowa, Pszczyny, Pławnio-
wic lub Ustronia.

Małych półkolonistów łatwo zauwa-
żyć – żółta czapeczka z daszkiem to 
znak rozpoznawczy!

Tymczasem 
w „RENOMIE”

W Strefie Rozrywki „RENOMA”, co roku podczas wakacji 
dzieci i młodzież mają zniżkę 20% za godzinę gry – za oka-
zaniem ważnej legitymacji szkolnej – od poniedziałku do 
piątku od 11.00 do 17.00 (Ostatnia godzina gry od 16.00). 

Zniżka aktualna będzie przez całe wakacje. Będąc w „RE-
NOMIE” możemy nie tylko pograć w kręgle, ale także w pił-
karzyki, bilard czy lotki. Jest też bar, gdzie można przysiąść 
i czegoś się napić albo coś przegryźć.

„RENOMA” mieści się w osiedlu „Chemik” przy ulicy Wa-
lerego Wróblewskiego 37. Czynna jest od niedzieli do 
czwartku w godzinach od 11.00 do 23.00 oraz w piątek i so-
botę od 11.00 do 1.00.
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WZ wybrało: Mamy nową Radę Nadzorczą
Trzecia dekada czerwca br. stała pod znakiem obrad podzielonego na części Walnego Zgromadzenia Siemiano-

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

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, Statutem 
SSM, w biurze Zarządu (od 6 czerw-
ca br.) wyłożono do wglądu wszystkie 

dokumenty, z projektami uchwał 
włącznie, będące później przed-
miotem obrad. W ten sposób za-
interesowani mieli możliwość, 
odpowiednio wcześniej, do bliż-
szego zapoznania się z materia-
łami. W „Mojej Spółdzielni” pu-
blikowaliśmy między innymi bar-
dzo obszerne sprawozdania:
- Zarządu z działalności w 2013 

roku,
- Rady Nadzorczej z mijającej 

kadencji - lata 2011-2014
oraz rozmowę z Wiesławem 

Jaźwcem – ustępującym prze-
wodniczącym RN Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Tegoroczne, podzielone na 
sześć części Walne obradowa-
ło:

Część I, 23 czerwca
– Członkowie zamieszkali 

w zasobach osiedli: „Bańgów”, 
„Centrum” oraz Członkowie 

oczekujący,
Część II, 24 czerwca

– Członkowie z osiedla 
„Michałkowice”,

Część III, 25 czerwca
– Członkowie z osiedla „Chemik”,

Część IV, 26 czerwca
- Członkowie z osiedla im. J. Tuwima,

Część V, 27 czerwca
– Członkowie z osiedla „Węzłowiec”,

Część VI, 30 czerwca
– Członkowie z osiedla „Młodych”.
Istotą WZ jest obradowanie ściśle 

według prawem ustalonych zasad, 

dlatego też każda z części musiała ra-
dzić według tych samych reguł i zgod-
nie z ustalonym porządkiem obrad.

Przebieg obrad
– konstytuowanie się władz

Na wstępie, każdy z przybyłych 
mieszkańców musiał przy stoliku wy-

legitymować się, by otrzymać do rę-
ki mandat potwierdzający zarazem je-
go prawo do głosowania. Każda część 
Walnego miała inny kolor mandatu. 
Każdą z nich otwierał Wiesław Jaź-
wiec i on też przeprowadzał pierw-
szy punkt porządku obrad. Był nim wy-
bór Przewodniczącego Zebrania oraz 

członków Prezydium, a następ-
nie przyjmowano porządek ob-
rad oraz protokół z ubiegłorocz-
nego Walnego Zgromadzenia 
Członków. Dalej, także w głoso-
waniu jawnym, wybierano kolej-
no Komisje: Mandatowo-Skru-
tacyjną oraz Wyborczą. Składy 
władz części WZ publikujemy 
w zestawieniu zbiorczym.

Sprawozdania Rady 
Nadzorczej

i Zarządu SSM
W imieniu Zarządu Siemiano-

wickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej na każdej z części Walnego 
głos zabierał Zbigniew Lekston. 
Prezes SSM w ramach uzupeł-
nienia do obszernie publikowa-
nego sprawozdania podkreślił 
między innymi dobre wyniki fi-
nansowe, jakie uzyskała Spół-
dzielnia w 2013 roku. Zaznaczał 

też, że ostatnia podwyżka czynszu 
miała miejsce w 2011 roku, dementu-
jąc jednocześnie informacje niektórych 
mediów lokalnych o rzekomych cią-
głych podwyżkach w SSM. Sporo uwa-
gi poświęcił również sprawie znoweli-
zowanej w zeszłym roku tzw. ustawy 

Rada Nadzorcza SSM  
– kadencja 2014-2017

O 16 miejsc w Radzie Nadzorczej SSM ubiegało 
się 18 Członków Spółdzielni. W wyniku tajnych wy-
borów, do Rady Nadzorczej weszli (w porządku al-
fabetycznym):

- Bochenek Dariusz,
- Chyliński Andrzej,
- Dudek Jan,
- Dudek Tadeusz,
- Henel Barbara,
- Hojda Mieczysław,
- Jagiełło Andrzej,
- Jarosz Zbigniew,
- Jurczyk Maria,
- Klimczak Marcin,
- Kurzawa Jerzy,
- Kwiatkowska Danuta,
- Michalik Jerzy,
- Seweryn Bogdan,
- Stolarczyk Wanda,
- Waldera Andrzej.

WZ SSM 2014 r. - część V - osiedle „Węzłowiec” WZ SSM 2014 r. - część V - osiedle „Węzłowiec”
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śmieciowej. Jak mówił, w jej wdrażanie 
zaangażowanych było w zeszłym ro-
ku większość pracowników Spółdziel-
ni. Ustawa nałożyła wiele dodatkowych 

obowiązków, między innymi związa-
nych z deklaracjami. Zbigniew Lekston 
zwrócił też uwagę, że Zarządowi od 
początku nie podobały się proponowa-
ne wysokości opłat za odpady, dlate-
go dążono do tego, aby je obniżyć. To 
się udało. Dzisiejsze ceny są niższe od 
pierwotnie proponowanych.

Prezes Spółdzielni zwrócił również 
uwagę na dynamicznie rozwijającą się 
działalność kulturalno-wychowawczą. 
– Poprzez darmowe treningi udało 
nam się wiele dzieci odciągnąć od 
komputerów, klatek schodowych – za-
jąć im jakoś pożytecznie czas. Jak mó-
wił, tylko od czerwca do września 2013 
roku w zajęciach uczestniczyło 220 
dzieci. – Nie spodziewaliśmy się, że 
treningi przyjmą się aż tak dobrze. Ro-

dzice również bardzo ciepło się o nich 
wypowiadają – relacjonował.

Na koniec wypowiedzi Zbigniew 
Lekston dziękował odchodzącej Ra-

dzie Nadzorczej za owocną, rzeczową 
współpracę. Szczególne podziękowa-
nia składał na ręce jej przewodniczą-
cego – Wiesława Jaźwca za rzetelną 
pracę i ogromne zaangażowanie.

Po wystąpieniu prezesa SSM, na 
mównicy pojawił się Wiesław Jaź-
wiec – przewodniczący Rady Nadzor-
czej, kończący swoją działalność na 
tym stanowisku. W imieniu całej Ra-
dy Nadzorczej zrelacjonował on krót-
ko jej działalność. – Zgodnie z ar-
tykułem 35 § 1 ustawy Prawo spół-
dzielcze oraz postanowieniami Statu-
tu SSM, Rada Nadzorcza sprawowała 
funkcje nadzorczo-kontrolne, dotyczą-
ce całokształtu działalności Spółdziel-
ni, wynikające z kompetencji przyna-
leżnych temu organowi samorządowe-

mu. Podczas swojej kadencji w latach 
2011-2014, Rada Nadzorcza odbyła 
29 posiedzeń plenarnych i 70 posie-
dzeń komisji problemowych. Ich tema-
tyka obejmowała między innymi okre-
sową ocenę sytuacji ekonomiczno-fi-
nansowej Spółdzielni, analizę protoko-
łu z badania sprawozdania finansowe-
go, okresową analizę zaległości czyn-
szowych, uchwalanie regulaminów 
wewnętrznych SSM, przyjęcie harmo-
nogramów robót remontowo-konser-
wacyjnych, rozpatrywanie spraw o wy-
kreślenie z członkostwa w Spółdzielni, 
itp. Wiesław Jaźwiec podkreślił, iż peł-
ne sprawozdanie opublikowane zosta-
ło na łamach „Mojej Spółdzielni” i było 
wyłożone do wglądu w biurze Zarządu 
wraz z innymi materiałami, w statuto-
wym terminie.

Swoje wystąpienie kończył bar-
dzo pozytywną oceną pracy Zarzą-
du i przedkładał wniosek RN o przyję-
cie sprawozdania finansowego i udzie-
lenie absolutorium członkom Zarzą-
du SSM: Zbigniewowi Lekstonowi 
– prezesowi, Jolancie Sobek – z-cy 
prezesa ds. członkowsko-mieszkanio-
wych i Marianowi Odczykowi – z-cy 
prezesa ds. technicznych.

uchwały i odwołania od uchwał
Podczas każdej części WZ pod gło-

sowanie poddawano 21 uchwał, w tym 
3 odwołania od uchwał RN o wyklu-
czeniu, wykreśleniu z rejestru człon-
ków osób z zaległościami czynszowy-
mi. Na wszystkich cząstkowych czę-
ściach Walnego, czytane były wyja-
śnienia i oświadczenia zarazem osób 
zainteresowanych, w których zapew-
niano o spłacie zadłużenia w miarę 
swoich możliwości, w konkretnym wy-
znaczonym terminie.

Przyjęcie uchwał lub nie, znane by-
ło dopiero po zliczeniu wszystkich gło-
sów przez przedstawicieli z wszystkich 
sześciu komisji Mandatowo-Skrutacyj-
nych. Podliczenie to wykonano po za-
kończeniu przeprowadzonej 30 czerw-
ca br. ostatniej części Walnego Zgro-
madzenia.

Wybory i głosowania uchwał
Listę 18 kandydatów przedstawiali 

Przewodniczący poszczególnych Ko-
misji Wyborczych i informowali o zasa-
dach wyborów. Pokazywano też każ-
dorazowo, iż urna wyborcza przed gło-
sowaniem jest pusta. Samo głosowa-
nie, nie trwało dłużej niż 15-20 minut, 
po czym zgromadzone w urnie wybor-
czej karty z głosami przeliczano, wkła-
dano do koperty, którą zabezpieczano 

Składy osobowe Prezydium i Komisji wszystkich części WZ:
23. 06.: Walne Zgromadzenie cz. I  

– osiedla „Bańgów”, „Centrum” 
i Członkowie Oczekujący

Prezydium Zebrania:
- Przewodniczący – Mieczysław Hojda,
- Sekretarz – Barbara Florek,
- Asesorzy – Tadeusz Dudek i Andrzej Jagiełło.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:
- Lucyna Szreter – przewodnicząca,
- Jerzy Koszorek i Zbigniew Krawczyk – członkowie.

Komisja Wyborcza:
- Adam Dragański – przewodniczący,
- Zbigniew Popek i Julian Spławski – członkowie.

24. 06.: Walne Zgromadzenie cz. II  
– osiedle „Michałkowice”

Prezydium Zebrania:
- Przewodniczący – Dariusz Bochenek,
- Sekretarz – Barbara Henel,
- Asesorzy – Barbara Chrobak i ewa Japtok.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:
- Jan Mizera – przewodniczący,
- Stefania Dziura-Lattka i Ilza Głogowska – członkowie.

Komisja Wyborcza:
- Piotr Cieluch – przewodniczący,
- Gerard Lattka i Zdzisława Skrzypiec-Kijo – członkowie.

25. 06.: Walne Zgromadzenie cz. III 
– osiedle „Chemik”

Prezydium Zebrania:
- Przewodniczący - Klaudiusz Kowolik,
- Sekretarz – Wanda Stolarczyk,
- Asesorzy – Maria Jurczyk i Paweł Bańka.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:
- ewa Ozner – przewodnicząca,
- Krystyna Dziubińska i Wiesława Iwaniak – członkowie.

Komisja Wyborcza:
- Zbigniew Rogoż – przewodniczący,
- Ryszard Adamczyk i Krzysztof Kusz – członkowie.

ciąg dalszy na str. 20
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i wręczano notariuszowi do depozytu.
Notariusz Aleksander Dawid na 

ostatniej części WZ przekazał zebra-
ne koperty komisji, ta sprawdziła je, 
a następnie wspólnie z przedstawicie-
lami komisji wszystkich pozostałych 
zebrań, w osobnym pomieszczeniu, 
przez kilkadziesiąt minut liczono od-
dane głosy.

Wyniki ogłoszono na końcu.
Wolne Wnioski

Ostatnim punktem obrad były Wolne 
Wnioski. Stanisław Stodółka z osie-
dla „Centrum” poruszył temat zajmo-
wania miejsc parkingowych przy uli-
cach Spokojnej i Ryszarda Gansińca 
osoby załatwiające sprawy w Urzędzie 
Skarbowym. Jan Jędrzejski z osiedla 
„Chemik” poprosił o rozważenie moż-
liwości montażu automatycznie zamy-
kanych pokryw kontenerów na śmieci. 
Głos zabrała również Wanda Rurań-
ska. Andrzej Pisarek z osiedla „Wę-
złowiec” wypowiedział się w sprawie 
wycięcia modrzewia w rejonie budynku 
przy ulicy Władysława Jagiełły 27A.

Walne Zgromadzenie
uchwaliło kolejno:

- przyjęcie sprawozdania Zarządu 
SSM z działalności za rok 2013 oraz 
kierunków działania w 2014,

- przyjęcie sprawozdania Rady Nad-
zorczej SSM za okres kadencji 
2011-2014,

- zatwierdzenie rocznego sprawozda-
nia finansowego Spółdzielni za rok 
obrotowy 2013, składającego się z:
1) bilansu zamykającego się tak po 

stronie aktywów, jak i pasywów 
kwotą 189 891 028,16 zł,

2) rachunku zysków i strat wskazu-
jącego nadwyżkę bilansową w wy-
sokości 638 038,21 zł,

3) rachunku przepływów pienięż-
nych wskazującego zmniejszenie 
stanu środków pieniężnych o kwo-
tę 1 031 069,00 zł,

4) zestawienia zmian w kapitale wła-
snym wskazującego zmniejsze-
nie kapitału własnego o kwotę 
5 512 395,38 zł,

5) informacji dodatkowej, obejmują-
cej wprowadzenie do sprawozda-
nia finansowego oraz dodatkowe 
informacje i objaśnienia.

- podział nadwyżki bilansowej za 2013 
rok w wysokości 638 038,21 zł, któ-
rą postanawia się podzielić w ten 
sposób, że:

1) kwotę 165 035,67 zł, stanowiącą 
pożytki poszczególnych nierucho-
mości, zgodnie z art. 5 ust. 1 usta-
wy o spółdzielniach mieszkanio-
wych przeznaczyć na eksploatację 
i utrzymanie nieruchomości, z któ-
rych pochodzi,

2) kwotę 176 769,47 zł, stanowią-
cą różnicę między przychodami 
a kosztami eksploatacji i utrzyma-
nia własnościowych lokali użyt-
kowych i garaży niestanowiących 
gospodarki zasobami mieszkanio-
wymi, zgodnie z art. 6 ust. 1 usta-
wy o spółdzielniach mieszkanio-
wych przeznaczyć na eksploatację 
i utrzymanie nieruchomości, z któ-
rych pochodzi,

3) kwotę 296 233,07 zł, stanowiącą 
pożytki z własnej działalności go-
spodarczej SSM przeznaczyć na 
eksploatację i utrzymanie nieru-
chomości w zakresie dotyczącym 

członków Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, według sta-
nu na dzień 31.12.2013 roku, zgod-
nie z artykułem 5 ust. 2 ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych.

Oprócz tego Walne:
- udzieliło absolutorium członkom Za-

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

- przyjęło protokół z lustracji działalno-
ści inwestycyjnej,

- przegłosowało większością głosów 
10 uchwał w sprawach terenowo-
-prawnych,

- zdecydowało o losie trzech członków 
– dłużników, wykluczonych uchwałą 
Rady Nadzorczej SSM.
Kończąc obrady Przewodniczący 

wszystkich części WZ dziękowali przy-
byłym za udział i sprawne przeprowa-
dzenie obrad. Rafał Grzywocz

WZ w obiektywie „MS” - str. 19-22 

26. 06.: Walne Zgromadzenie cz. IV  
– osiedle im. J. Tuwima

Prezydium Zebrania:
- Przewodniczący – Zbigniew Jarosz, 
- Sekretarz – Bronisław Breguła, 
- Asesorzy – Ryszard Osyra i Jerzy Michalik.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:
- edyta Bratek – przewodnicząca,
- Barbara Borszcz i Adam Górecki – członkowie.

Komisja Wyborcza:
- Beata Bernacikowska – przewodnicząca,
- Zdzisław Świtała i Rafał Niegot – członkowie.

27. 06.: Walne Zgromadzenie cz. V  
– osiedle „Węzłowiec”

Prezydium Zebrania:
- Przewodniczący – Wiesław Gola,
- Sekretarz – Andrzej Waldera,
- Asesorzy – Ryszard Kowalski i Marcin Klimczak.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:
- Karol Szelest – przewodniczący,
- Damian Łączyński i Grzegorz Skalski – członkowie.

Komisja Wyborcza:
- Justyna Seweryn – przewodnicząca,
- Teresa Majnusz i Grzegorz Filar – członkowie.

30. 06.: Walne Zgromadzenie cz. VI 
 – osiedle „Młodych”

Prezydium Zebrania:
- Przewodniczący – Jerzy Kurzawa,
- Sekretarz – urszula Madeja,
- Asesorzy – Gabriela Bednarek i Andrzej Chyliński.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:
- Czesław Głuch – przewodniczący,
- Józef Jagieła i Rajmund Kawik – członkowie.

Komisja Wyborcza:
- Piotr Majnusz – przewodniczący,
- Dorota Janik i Leszek Wielogórski – członkowie.

ciąg dalszy ze str. 19

WZ wybrało: Mamy nową Radę Nadzorczą
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250 wydanie „MS”

Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze 
i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!

WZ SSM 2014 r. - część I - osiedla „Bańgów”,  
 „Centrum” i Członkowie Oczekujący

WZ SSM 2014 r. - część I - osiedla „Bańgów”,  
 „Centrum” i Członkowie Oczekujący

WZ SSM 2014 r. - część I - osiedla „Bańgów”,  
 „Centrum” i Członkowie Oczekujący

WZ SSM 2014 r. - część I - osiedla „Bańgów”,  
 „Centrum” i Członkowie Oczekujący
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WZ wybrało: Mamy nową Radę Nadzorczą

WZ SSM 2014 r. - część II - osiedle „Michałkowice”

WZ SSM 2014 r. - część II - osiedle „Michałkowice”

WZ SSM 2014 r. - część II - osiedle „Michałkowice”

WZ SSM 2014 r. - część II - osiedle „Michałkowice”

WZ SSM 2014 r. - część II - osiedle „Michałkowice”

WZ SSM 2014 r. - część III- osiedle „Chemik”WZ SSM 2014 r. - część III- osiedle „Chemik”

WZ SSM 2014 r. - część I - osiedla „Bańgów”,  
 „Centrum” i Członkowie Oczekujący
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WZ SSM 2014 r. - część III- osiedle „Chemik”

WZ SSM 2014 r. - część IV - osiedle im. J. Tuwima

WZ SSM 2014 r. - część III- osiedle „Chemik”

WZ SSM 2014 r. - część III- osiedle „Chemik”

WZ SSM 2014 r. - część IV - osiedle im. J. Tuwima WZ SSM 2014 r. - część IV - osiedle im. J. Tuwima

WZ SSM 2014 r. - część IV - osiedle im. J. Tuwima WZ SSM 2014 r. - część IV - osiedle im. J. Tuwima
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WZ wybrało: Mamy nową Radę Nadzorczą

WZ SSM 2014 r. - część V - osiedle „Węzłowiec”

WZ SSM 2014 r. - część VI - osiedle „Młodych”

WZ SSM 2014 r. - część V - osiedle „Węzłowiec”

WZ SSM 2014 r. - część VI - osiedle „Młodych”

WZ SSM 2014 r. - część V - osiedle „Węzłowiec”

WZ SSM 2014 r. - część VI - osiedle „Młodych”

WZ SSM 2014 r. - część VI - osiedle „Młodych”

WZ SSM 2014 r. - część VI - osiedle „Młodych”
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Termin Budynek, adres

22. 09.
poniedziałek

Niepodległości 57a-d, 59a;
Walerego Wróblewskiego 26a-c, 28a-b;

Władysława Reymonta 46-56;
Karola Szymanowskiego 2-12, 1-9

23. 09.
wtorek

Niepodległości 59b-d, 61a-c; Walerego 
Wróblewskiego 30a-b, 32a;

Władysława Reymonta 4-12, 38-44,
Karola Szymanowskiego 14,

Marii Skłodowskiej-Curie 35-45

24. 09.
środa

Niepodległości 63a-c, 61d-f,
Władysława Jagiełły 2a-d,

Marii Skłodowskiej-Curie 1-15, 47-59,
Władysława Reymonta 2

Termin Budynek, adres

25. 09.
 czwartek

Grunwaldzka 5a-d,
Niepodległości 61g-h,

Walerego Wróblewskiego 57, 59,
Marii Skłodowskiej-Curie 17-33,

Władysława Reymonta 14-24

26. 09.
piątek

Grunwaldzka 4a-d, 5e-f,
Walerego Wróblewskiego 55, 55a,

Leśna 7, 7a-b,
Władysława Reymonta 26-36

27. 09.
sobota

Grunwaldzka 6a-c

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 często sięgającym paru miesięcy 

z myślą o tych, co planują jakieś wyjazdy, przedstawiamy 
harmonogram odczytów podzielników kosztów ogrzewania.

Zawiadamiamy, że odcZyty wykonywane będą tylko w godZinach 
popołudniowych, pocZątek ok. 1600,  a w soboty od 1000.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym regu-
laminem rozliczeń centralnego ogrzewania przewidziano 
tylko: 

JeDeN TeRMIN ODCZYTu PODSTAWOWY  
ORAZ JeDeN DODATKOWY.

Po tym czasie nie będą organizowane żadne inne termi-
ny dla osób, które nie udostępniły mieszkań w obydwu wy-
znaczonych datach. Również reklamacje dotyczące rozlicze-
nia ryczałtowego z powodu nieobecności lokatora nie będą 
uwzględniane. 

 Biuro Rozliczeń eC

Worki – za grosze w ADM!

Zakładasz – podnosisz – zawijasz – wyrzucasz!

1,50 złotych. Tyle kosztu-
je w osiedlowej admi-

nistracji 10 czarnych worków na 
psie (kocie również) qpy. 
Instrukcja obsługi raczej 
zbędna! Tylko chęci do 
sprzątania potrzeba...

W wakacje, i dzieci mają 
uciechę z zabawy na świe-
żym powietrzu, i nasze czwo-
ronożne pupilki również – 
bez dwóch zdań. Niestety, 
zazwyczaj bawią się one na 
tym samym trawniku. A gdzie 
pies tam i zwykle... qpa. Kie-
dy na takim trawniku zaczy-
nają harcować dzieciaki – 
szczególnie te młodsze, bio-
rące jeszcze wszystko w swoje łapki 
(do buzi!) – robi się już „nieciekawie”... 
Bakterie, choroby, można się na ten 
temat rozpisywać.

Dorosłych z pewnością irytuje sam 

widok takich odchodów w zasięgu 
wzroku. Nie mówiąc o sytuacji, kie-
dy natrafiamy na nie bezpośrednio 

na chodniku, ulicy – fuj. Czasem też 
jak nie zauważymy to... wchodzimy 
w „szczęście”

Apel do właścicieli psów, kotów: 
Bądź pierwszy, daj przykład sąsiado-

wi, również posiadającemu czworono-
ga, że po zwierzęciu można posprzą-
tać. Bez wstydu. Dawno już minęły 

czasy, kiedy na osobę sprzą-
tającą po psie spoglądano 
dziwnym wzrokiem i pytano 
„po co to?”. Niektórzy nawet 
prowokują w żartach, że Nie-
miec potrafi, a Polak... Dzi-
siaj każdy chce mieć nie tylko 
piękne mieszkanie, ale i oto-
czenie domu, czasem może 
nawet do przesady. Zarząd-
cy mogą się dwoić, troić, ale 
bez pomocy samych miesz-
kańców nigdy do końca nie 
będzie ekstra.

Czarne worki, jakie moż-
na nabyć w administracji są solidne, 
funkcjonalne. Zakładasz – podnosisz 
– zawijasz – wyrzucasz – w skrócie... 
Spróbujemy?

rg

Sprzątaj po SWOIM czworonogu
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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

Kilka uwag
Chciałbym Panu Prezesowi podzię-

kować za szybką reakcję na moją 
prośbę w sprawie usunięcia betono-
wych pozostałości na posadzce IV p. 
w bloku przy ul. Jagiełły 37a.

Jednak mamy kolejny problem. 
W mojej ocenie – stan techniczny wiaty 
i otoczenia bloku przy ul. Jagiełły 37a 
jest wysoko niepokojący. Okiem laika 
widać, że elementy metalowe, m.in. 
rura o średnicy około 15 mm, będąca 
podporą wiaty nad wejściem do klatki 
schodowej przy Jagiełły 37a oraz ba-
lustrada podjazdu dla osób niepełno-
sprawnych jest w złym stanie technicz-
nym (patrz zdj. w załączeniu pisma). 
Brak należytego przeglądu oraz wła-
ściwej konserwacji elementów metalo-
wych doprowadził do takiego stanu jak 
przedstawiają to zdjęcia. Pozostawie-
nie tych metalowych elementów bez 
właściwej ekspertyzy oraz ich szybkiej 
naprawy może być przyczyną jakiegoś 
nieszczęścia. Przy często silnie wieją-
cych wiatrach wszystko jest możliwe.

Innym, nie mniej ważnym proble-
mem jest wykonanie i trwałość ele-
mentów betonowych przy wejściu do 
klatki schodowej. Przed kilkunasto-
ma latami przebudowano wejście do 

klatki schodowej, wykonując dodatko-
wo podjazd (dla osób niepełnospraw-
nych). Schody i betonowy podjazd 
rozsypują się pod wpływem czynni-

ków atmosferycznych (prawdopodob-
ną przyczyną jest niewłaściwy dobór 
materiałów oraz błędy wykonawcze).

Wykonanie betonowego podjaz-
du oraz schodów i posadzki przed 
drzwiami wejściowymi do bloku nie 
mają nic wspólnego z zasadami sztu-
ki budowlanej. Posadzka od początku 
była źle wykonania (wybrzuszenie), 
beton wylano wyżej niż same drzwi. 
Podczas opadów atmosferycznych, 
bądź topnienia śniegu zawsze w tym 
miejscu zbiera się woda. W okresie zi-
mowym bywają trudności z otwarciem 
drzwi (haczą dołem), bowiem mróz 
„wysadza” posadzkę. Natomiast, kru-
szące się stopnie schodów są efektem 
zastosowania niewłaściwego materia-
łu (słaba jakość betonu).

W Szwecji, nawet przy większych 
mrozach nie spotka się kruszącego 

się betonu lub asfaltu na drogach. Jest 
to przykład jak można zastosować od-
powiednie materiały i wyegzekwować 
rzetelne wykonawstwo.

Proszę o podjęcie stosownych dzia-
łań, biorąc pod uwagę kończący się 
remont w bloku. Położenie płytek pod-
łogowych na dotychczasowym podło-
żu (wejściem do bloku) może w póź-
niejszym czasie wymagać ponowne-
go wykonania tych samych prac. Je-
żeli chodzi o balustradę podjazdu, dzi-
siaj usłyszałem, że ekipa remontowa 
na dniach przystąpi do jej malowania 
(obecny stan techniczny przedstawia-
ją załączone zdjęcia).

Pozdrawiam
J. D.

Zarząd SSM: Obecnie w budynku 
przy ul. Władysława Jagiełły 37 pro-
wadzone są szeroko zakrojone pra-
ce związane z remontem elewacji. 
W ramach tych robót przewidzia-
no także remont komór zsypowych, 
wejść do budynków oraz podestów 
przed wejściami do klatek scho-
dowych. Zapewniamy, że wszyst-
kie zgłoszone przez Pana uwagi by-
ły uwzględnione w opracowanym 
projekcie i dziękujemy za wykazaną 
dbałość o szczegóły.

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 zaledwie znaczka pocztowego. Prosimy mieć 
te uwagi na względzie i ustawić odpowiednie parametry 
w swoim aparacie lub nie liczyć na publikację.

Redakcja „MS”

Anonimom 
nie...
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Od redakcji: Przesłane zdjęcia nie 
nadały się do druku ze względu na 
wklejenie ich do dokumentu programu 
Word. Prosimy na przyszłość o prze-
syłanie wyłącznie oryginalnych plików 
w rozdzielczości minimum 300 dpi.

Chodnik, szyny, skrzynki
Witam

Mam kilka pytań, na które mam na-
dzieję uzyskam odpowiedź.

1. W zeszłym roku wysłałem zapyta-
nie do administracji „Centrum” czy jest 
możliwość zamontowania szyn zjaz-

dowych dla wózków w przejściu pod 
numerem 21 tym bardziej, iż jestem 
ojcem 2 małych dzieci w wieku „wóz-
kowym” i ułatwiłoby mi to przemiesz-
czanie się po schodach. 

Otrzymałem informację zwrotną 
(patrz mail z 28. 07. 2013 r. – Mon-
taż szyn planowany jest do wykona-
nia w pierwszej połowie września br.)

Jest 2014. 06. – Szyn jak nie było tak 
nie ma. Dzieci już wyrosły z wózków...

2. Chciałbym poruszyć także kolej-
ny temat mianowicie czy klatki 17 i 17a, 
a także 19 mają podwyższony stan-
dard oprócz szyn, o których jest mowa 
w pkt. 1 a zamontowane były już znacz-
nie wcześniej ww. numerach pojawiły 
się skrzyneczki na reklamy – w pozosta-
łych klatkach reklamy poniewierają się 
na skrzynkach pocztowych... Moim zda-
niem, jeżeli za coś się zabieramy traktuj-
my się równo, płacimy ten sam czynsz.

3. Czy jest przewidziana, jeżeli tak 
to, w jakim terminie, wymiana na-
wierzchni chodnikowej z płyt na kost-
kę brukową pomiędzy numerem 21 
a drogą główną? Z moich obserwa-
cji wynika, że jest to jeden z głównych 
chodników na tym osiedlu.

Pozdrawiam redakcję i przesyłam 

maila do wglądu a także kilka fotek.
Ł. K.- dane do wiad. redakcji.

Zarząd SSM: Z udzielonych wyja-
śnień kierownika osiedla wynika, że 
rzeczywiście zobowiązał się do za-
montowania we wrześniu ub.r. zjaz-
dów na wózki. Kwestia ta w związ-
ku z wystąpieniem innych znaczą-
cych problemów umknęła uwadze, 
za co w jego imieniu przepraszamy. 
Z chwilą otrzymania bieżącego wy-
dania „MS” wspomniany zjazd po-
winien być wykonany. Również po-
nownie zamontowane winny być 
brakujące skrzynki na reklamy.

Wymiana nawierzchni pomię-
dzy nr 21 a drogą główną ze wzglę-
du na ograniczone środki nie mo-
że być zrealizowana w br. Najwcze-
śniej prace te będzie można wyko-
nać w 2015 roku ze środków fundu-
szu remontowego osiedla.

Lasek Bytkowski
Dzień dobry.

Proponuję Państwu zainteresować 
odpowiednie służby naszego miasta 
kwestią pojawiających się dzików na te-
renie Lasku Bytkowskiego. O ile do tej 
pory widać było jedynie ślady ich bytno-
ści o tyle dziś w ciągu dnia, ok. godziny 
13.30 miałem okazję spotkać dwa (ty-
le zauważyłem) osobniki przy alei pro-
wadzącej od pętli tramwajowej na pla-
cu Alfreda do osiedli Korfantego i Che-
mik, konkretnie na Kuchenbergu w oko-
licy ruin dawnej restauracji Ustronie. 
Jak powszechnie wiadomo, jest to dość 
mocno uczęszczana trasa przez oso-
by mieszkające na ww. osiedlach, które 
udają się do pracy do Katowic. Ponad-
to, Lasek Bytkowski jest również miej-
scem spacerowym dla matek z dzieć-
mi oraz właścicieli psów z ich pupilami.

Dodatkowo warto poruszyć dwa in-
ne tematy związane z Laskiem Byt-
kowskim.

1. Co z jego modernizacją?
Mamy niedługo półrocze a poza po-

malowaniem ławek i oznaczeniem pa-
ru drzew do wycinki niczego więcej nie 
zrobiono w ramach tak szumnie ogło-
szonej rewitalizacji.

2. Czy można wytyczyć w ramach la-
sku miejsce do swobodnego wybie-

gu dla psów? Coś takiego funkcjo-
nuje w sąsiednim Chorzowie, m.in. 
w Śląskim Parku Kultury dla mieszkań-
ców os. Tysiąclecia. Taki wybieg byłby 
wielkim udogodnieniem dla wielu wła-
ścicieli psów z osiedli Chemik, Nowy 
i Stary Tuwim oraz z ul. Okrężnej, któ-
rzy chętnie pozwoliliby pobiegać swo-
im pupilom bez narażania się na repre-
sje mandatowe ze strony Straży Miej-
skie bądź Policji oraz pozwoliły na unik-
nięcie nieprzyjemnego spotkania ze 
wzmiankowanymi wcześniej dzikami.

Z poważaniem
Michał Wielgomas

Zarząd SSM: uwagę Pana o po-
jawiających się coraz częściej dzi-
kach w rejonie lasku dedykuje-
my władzom miasta. Mamy przy 
tym nadzieję, że odpowiednie służ-
by podejmą stosowne i skuteczne 
działania eliminujące to zjawisko.

Z posiadanych przez nas infor-
macji wynika, że w ramach I eta-
pu rewitalizacji Lasku Bytkowskie-
go przewidywany jest remont głów-
nego ciągu pieszego łączącego 
os. Korfantego z pętlą tramwajową 
łącznie z wykonaniem oświetlenia 
tego traktu. Temat ten był porusza-
ny podczas jednej z ostatnich sesji 
Rady Miasta przez radnych Beatę 
Breguła i Zbigniewa Krupskiego. 
Otrzymali oni zapewnienie od pre-
zydenta miasta Jacka Guzego, że 
modernizacja lasku będzie kontynu-
owana w ramach wygospodarowa-
nych środków w budżecie miasta.

Nie podzielamy poglądu jakoby 
Lasek Bytkowski był najlepszym 
miejscem dla wybiegu dla psów 
i był najlepszym udogodnieniem na 
puszczanie psów wolno tj. bez ka-
gańca oraz miejscem na załatwia-
nie przez nie swoich potrzeb fizjolo-
gicznych bez konieczności sprząta-
nia przez opiekunów.

Dla pieszych 
- zielone za krótko, 

zamykać drzwi
Witam

Jako lokatorka bloku przy ul. Niepod-
ległości 26-28 piszę do Państwa z po-
wodu kilku nurtujących mnie kwestii.

Otóż najważniejsza, bo związana 
z bezpieczeństwem pieszych na osie-
dlu jest kwestia dotycząca przejścia 
dla pieszych z sygnalizacją świetlną 
naprzeciwko sklepu Tesco. Od mo-

ciąg dalszy na str. 28
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ciąg dalszy na str. 30

mentu naprawienia sygnalizacji na 
skrzyżowaniu ul. Bytkowskiej z ul. Nie-
podległości i ul. Watoły, sygnalizacja 
pod Tesco działa wadliwie. Zielone 
światło dla pieszych świeci się może 
przez 5 sekund – na pewno nie dłu-
żej. Zapewniam, że jestem osobą, nie-
mającą problemów z poruszaniem się 
i nie przechodzę przez przejście dla 
pieszych tzw. spacerkiem, a jednak 
nie jestem w stanie przejść na drugą 
stronę na zielonym świetle. Dosłow-
nie po przejściu jednego pasa ruchu, 
czyli w połowie jezdni zielone światło 
dla pieszych zaczyna migać oznacza-
jąc rychłą zmianę na czerwone; zanim 
pieszy zdąży pokonać drugi pas ru-
chu, sygnalizacja już pokazuje czer-
wone. Czy nie sądzicie Państwo, że 
tak być nie powinno? Osoby mają-
ce problem z poruszaniem się, kobie-
ty z dziecięcymi wózkami, czy dzie-
ci (szkoła jest niedaleko) z pewno-
ścią nie mają szans pokonania odcin-
ka między jednym a drugim krawężni-
kiem na zielonym świetle. 

Kwestia druga, to kwestia wymie-
nianych niedawno drzwi wejściowych 
do klatek schodowych bloku. Drodzy 
sąsiedzi zauważcie, że drzwi te mają 
zamki i klamki służące zarówno do ich 
zamykania, jak i ich otwierania. Każ-
dy z Was narzeka na stertę ulotek za-
śmiecających skrzynki pocztowe, na 
butelki po alkoholu, niedopalone pa-
pierosy na parterze, na żebrzących 
czy sprzedawców jajek plączących się 
po klatce. A klucze, a domofony? Tak, 
tak, to dzięki tym z Was, którzy nie 
noszą kluczy z drzwi do klatki, nie 
potrafią korzystać z domofonów ma-
my w klatkach porządek, jaki mamy. 
Otóż po to są drzwi, żeby je zamykać. 
Nie zostawiacie przecież otwartych na 
oścież drzwi wejściowych do mieszka-
nia, w takim razie zamykajcie też te do 
klatki. Do administracji spółdzielni ape-
luje o przerobienie drzwi wejściowych 
do klatki w taki sposób, jak to uczynio-
no w bloku przy ul. Zubrzyckiego. Tam, 
drzwi wejściowych nie da się otworzyć 
na oścież i zablokować, zamykają się 
one samoczynnie, mieszkańcy noszą 
klucze, a klatki schodowe wyglądają 
tak jak powinny, czyli czysto.

Trzecią, już ostatnią kwestią, jest za-
parkowane z boku bloku przy ul. Nie-

podległości 26-28 zielone Audi o nu-
merze rejestracyjnym SBE 92... Samo-
chód ten od dawna (a przynajmniej od 

8 czerwca, kiedy to był parafialny od-
pust) stoi praktycznie na środku (i tak 
już wąskiej) jezdni, stanowiąc zagro-
żenie dla pozostałych jej użytkowni-
ków. Proponuje uczynić kroki zmierza-
jące do usunięcia pojazdu – notabene 
na obcych tablicach rejestracyjnych – 
z zajmowanego miejsca. 

Z poważaniem, Lokatorka
(dane osobowe oraz adres e-mail 

wyłącznie do wiadomości redakcji)
Zarząd SSM: W pełni popieramy 

Pani apel skierowany do lokatorów 
nie tylko tego budynku o zamyka-
nie drzwi, bo przecież temu celowi 
one służą. Administracja zamontuje 
ogranicznik uniemożliwiający blo-
kowanie samozamykacza. Z prze-
prowadzonej wizji lokalnej wynika, 
że wspomniany przez Panią pojazd 
blokujący miejsce parkingowe zo-
stał usunięty.

Od redakcji: Potwierdzamy Pani 
spostrzeżenia o bardzo krótkim świe-
ceniu zielonego światła dla pieszych 
na wspomnianym przejściu, co ma po-
ważne znaczenie na komfort przecho-
dzenia i może mieć znaczący wpływ 
na bezpieczeństwo osób, szczególnie 
dzieci i osób z niepełnosprawnością 
ruchową, korzystających z niego. Są-
dzimy, że po publikacji Pani uwagi od-
powiednie miejskie służby w trybie bły-
skawicznym przeanalizują ustawione 
czasy i dokonają stosownej korekty.

Śmieci – opłata
Szanowni Państwo,

Jestem współwłaścicielem mieszka-
nia przy ulicy Zgrzebnioka 40. Razem 
z mężem i dziećmi jesteśmy tam za-
meldowani ze względu z fakt, iż dzieci 
chodzą do szkoły w Siemianowicach. 
Od zawsze mieszka tam jednak tylko 
jedna osoba – moja mama.

Mimo to opłata za wywóz nieczy-
stości od wielu lat naliczana jest za 
wszystkie osoby. W związku z wej-
ściem w życie ustawy śmieciowej po-
stanowiłam zająć się sprawą, aby 

wreszcie nie płacić za coś, z czego nie 
korzystam.

Spółdzielnia poinformowała mnie, że 
może zmniejszyć opłatę, ale muszę do-
starczyć dokumenty poświadczające, 
że w Siemianowicach nie mieszkam.

Dostarczyłam więc rachunki za prąd, 
wodę itp. Jednym z wielu dokumentów 
był też tymczasowy meldunek męża.

Jak się później okazało z powodu na 
fakt, że meldunek był tylko do 31. 12. 
2013 r. Spółdzielnia bez jakiejkolwiek 
informacji od 01. 01. 2014 r. zaczęła 
naliczać opłatę za śmieci za 5 osób. Do 
dziś nie wiedziałabym o sprawie gdy-
by nie fakt, że w maju przysłano nowy 
czynsz na letnie miesiące. Próbowałam 
wyjaśnić sprawę, dostarczyłam ponow-
nie dokumenty i jak się okazało meldu-
nek nie jest niezbędnym dokumentem 
do nie naliczania opłaty. Spółdzielnia 
nie chce mi jednak anulować bezpod-
stawnie naliczonych opłat od stycznia 
do maja. Na mój zarzut, iż nikt w stycz-
niu nie poinformował mnie o zmianie 
czynszu Prezes odsyła moją mamę, 
68-letnia kobieta, do internetu :) Skoro 
teraz wyznacznikiem czynszów jest tyl-
ko internet to po co w maju czynsz do-
starczono drogą TRADYCYJNĄ?

Nigdy nie dostarczono nam żadnych 
haseł i loginów do internetu, a na do-
datek informują mnie że mam obowią-
zek do 14 dni poinformować o zmia-
nach dot. osób zamieszkujących lokal! 
To ja musze informować, ale mimo że 
nie poinformowałam zmieniono ilość 
osób, ale mnie nie było potrzeby po-
informowania o tym fakcie :) Czyli Oni 
mogą robić co chcą a „ty głupi człowie-
ku” martw się o swoje!

To co? Prawo widzę działa w pol-
skich spółdzielniach jak zawsze w jed-
ną stronę?

Jestem zbulwersowana sprawą i po-
dejściem SSM i sprawy nie odpuszczę 
choćbym miała iść do UWAGI lub Pre-
zydenta Siemianowic.

Bardzo proszę o pomoc i zrozumie-
nie, to jest zdzierstwo i nic więcej!

Roskosz-Skolik Agnieszka
Zarząd SSM: Analizując posiada-

ne przez SSM dokumenty w sprawie 
naliczania opłat za wywóz nieczysto-
ści stałych nie stwierdzamy jakich-
kolwiek uchybień ze strony służb 
Spółdzielni. Na podstawie dokumen-

ciąg dalszy ze str. 27

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
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tu potwierdzającego stan osobowy 
w mieszkaniu do 31. 12 ub.r. uzna-
no podstawę do zmniejszenia nali-
czeń za wywóz odpadów. Jednak od 
stycznia br. z braku dostarczenia od-
powiednich dokumentów naliczono 
opłatę za 5 osób. W takiej też wyso-
kości na podstawie sporządzanej dla 
miasta deklaracji przekazywano te 
opłaty w pełnej wysokości na konto 
urzędu Miasta. Tym samym, co pod-
kreślamy, Spółdzielnia nie dyspono-
wała tymi pieniędzmi i ich po prostu 
nie posiada. Z chwilą otrzymania no-
wego potwierdzenia, że osoby te nie 
zamieszkują pod wspomnianym ad-
resem fakt ten uwzględniono w nali-
czaniu opłat. Wydaje się logicznym, 
że Spółdzielnia, tj. wszyscy jej człon-
kowie nie mogą ponosić kosztów 
wynikających z przeoczenia dostar-
czenia dokumentów z Pani strony.

Ponieważ Spółdzielnia środki te 
przekazała do uM., to radzimy udać 
się do urzędu i zwrócić tam o zwrot 
pieniędzy. Zapewniamy Panią, że 
z chwilą uzyskania pisemnej zgody 
na zwrot oraz wpływu tych pienię-
dzy na konto SSM, Pani roszczenia 
zostaną uwzględnione.

Eksploatacja podstawowa
- struktura kosztów

Szanowni Państwo
W nawiązaniu do przedstawionej 

przez Państwa w Mojej Spółdziel-
ni nr 6/2014 struktury kosztów lokali 
mieszkalnych za rok 2013 r. uprzejmie 
proszę o wskazanie struktury kosz-
tów składających się na „eksploata-
cję podstawową” lokali mieszkalnych.

Innymi słowy proszę o wskazanie, ja-
kie kategorie wydatków/kosztów składa-
ją się na tę część kosztów Spółdzielni.

Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam, Krystyna Ruta

Zarząd SSM: Na łamach „MS” 
struktura kosztów eksploatacji pod-
stawowej była już kilkakrotnie pu-
blikowana. Spełniając Pani prośbę 
podajemy ją do wiadomości kolejny 
raz. Składniki eksploatacji podsta-
wowej to m.in:

- amortyzacja,
- materiały podstawowe,
- materiały biurowe,
- paliwo, oleje do transportu,
- narzędzia,
- energia elektryczna,

- gaz,
- prowizje bankowe,
- usługi budowlane,
- naprawy, konserwacje,
- roboty szklarskie,
- konserwacja, naprawa instalacji 

wod.-kan.,

- usługi stolarskie,
- prace porządkowe,
- wynajem transportu i sprzętu,
- roboty elektryczne,
- usługi dezynsekcji, deratyzacji,
- utrzymanie zieleńców,
- usługi kominiarskie,
- usługi telekomunikacyjne,
- usługi pocztowe,
- usługi – akcja zima,
- przeglądy ppoż. i BHP,
- usługi mienia i dozoru,
- usługi dozoru technicznego,
- usługi informatyczne,
- uzgodnienia techniczne, geode-

zyjne,
- pozostałe usługi NKuP,
- dozorcy – płace z narzutami – na 

nieruchomościach,
- składki emerytalno-rentowe,
- FŚS,
- opłaty skarbowe,
- ubezpieczenia majątkowe,
- usługi prawne,
- usługi notarialne,
- koszty ogólne zarządu,
- fundusz remontowy.

Zalewa mieszkanie
Szanowna Redakcjo

Z wielkim żalem i przygnębieniem ob-
serwuję w ostatnich tygodniach brak 
jakichkolwiek (konkretnych) działań 

związanych z rozwiązaniem problemu 
zalania sypialni w moim mieszkaniu. 
Dla szczegółowego ukazania proble-
mu w mailu dołączyłem zdjęcia z dnia 

16. 05. 2014 oraz dnia dzisiejszego tj. 
29. 05. 2014. Od początku mieszka-
nia pod egidą Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej mieliśmy problem 
z zaciekami na ścianie pod parapetem 
w sypialni oraz kuchni. Najczęściej dzia-
łania Administracji były natychmiasto-
we, lecz jak się później okazało błędne 
i doprowadzające do NICZEGO. Pro-
blem narasta i jest coraz bardziej uciąż-
liwy, a (jak się dowiedziałem kilka dni 
temu) Administracja po raz kolejny za-
mierza silikonować szczeliny... – jest to 
powtarzająca się czynność od około 2 

lat (przepraszam było jeszcze oklejanie 
wokół jakimś klejem). Przedstawiam jak 
to wygląda ze strony właściciela lokum, 
które ostatnim razem podczas więk-
szych opadów zostało ZALANE! Tak 
zalane, bo miałem łącznie kilka litrów 
wody na panelach (jasne 3 litry to pew-
nie mało). Strach pomyśleć jak spra-
wy by zaszły jakby nas nie było w do-
mu. Tutaj pojawia się moje pierwsze py-
tanie: gdyby (to nie jest hipoteza) woda 
zaszła pod panele, które ostatecznie by 
spęczniały itp. To czeka mnie wymia-
na paneli w całym mieszkaniu (oprócz 
kuchni, łazienki i ubikacji) to rozumiem, 
że koszt paneli (około kilku tysięcy zło-
tych) wraz ze ściągnięciem, założeniem 
pokrywa z ubezpieczenia Spółdzielnia? 
Póki, co kilkuset złotowe ubezpieczenia 
i moje malowanie ścian nie dało Pań-
stwu do myślenia i wciąż problem się 
powtarza. Jest to przykre zważając na 
to, że płacimy czynsz regularnie i nie 
mieliśmy nigdy żadnych długów u Pań-
stwa jako podmiotu świadczącego pew-
ne usługi i właściciela budynku. Nale-
ży pamiętać, że sami Państwo przyzna-
li już dwa razy na piśmie, że wina le-
ży po Państwa stronie. Pytanie drugie: 
Jakie są w najbliższym czasie konkret-
ne plany działania spółdzielni w moim 
przypadku? – chciałbym dostawać re-
gularnie pisma na ten temat do skrzynki 
pocztowej (może być mail).

ciąg dalszy na str. 34
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Remonty na półmetku

„Chemik”. W. Wróblewskiego 53 – przed malowaniem 
uporządkowano sieci teletechniczne. Nie ma już 

„pajęczynek” kabli, skrzynek

Chemik”. Niedługo będzie wyremontowany chodnik od 
„Promenady” do ulicy Alfonsa Zgrzebnioka

„Chemik”. Schody do klatki przy A. Zgrzebnioka 51B  
będą przebudowane

„Tuwima”.  Parter budynku Okrężna 6

„Węzłowiec”. Grunwaldzka 12 – 14. Powstaje nowy parking „Węzłowiec”. efekt czerwcowej nawałnicy

– „Centrum”. Klatka schodowa przy Karola 
Świerczewskiego 46 już czyściutka

„Tuwima”. Postęp prac remontowych balkonów  
przy W. Korfantego 3 widoczny jest z daleka

Czytaj - str. 15   
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uwaga:  
PRZeRWA W TReNINGACH: 21 do 27 lipca

Terminy zajęć piłkarskich  
na boiskach osiedlowych:

„Michałkowice” – poniedziałki
- 16.30-18.00, dzieci – 7-9 lat,

- 18.00-19.30, dzieci – 10-12 lat.
„Tuwima” – wtorki

- 16.30-18.00, dzieci – 7-9 lat,
- 18.00-19.30, dzieci – 10-12 lat.

„Węzłowiec” – środy
- 16.30-18.00, dzieci – 7-9 lat,
- 18.00-19.30, dzieci – 10-12 lat.

„Bańgów” – czwartki
- 16.30-18.00, dzieci – 7-9 lat,

- 18.00-19.30, dzieci – 10-12 lat.
Aby zapisać się na trening wystarczy przyjść i wypełnić 

deklarację, którą mają przy sobie trenerzy. Należy pamię-
tać o ustalonym przedziale wiekowym.

Kategoria +12:
„Węzłowiec” i „Tuwima”

Poniedziałki – 18.30-20.00
- boisko wielofunkcyjne przy ulicy Władysława Jagiełły,

„Bańgów” i „Michałkowice”
Wtorki – 18.30-20.00

- boisko wielofunkcyjne przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie
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Jeszcze w maju...
Nastąpiła naturalna rotacja – część 

odeszła, przyszło sporo nowych. Ci, 
którzy przekroczyli granicę wieku 7-9 
lat, przesunięci zostali do grupy star-
szej. Z grupy starszej z kolei wyselek-
cjonowano najbardziej aktywnych, su-
miennych chłopów, jacy ukończyli 12 
lat i stworzono dwie dodatkowe gru-
py – kategoria wiekowa +12 lat. Przez 
dwanaście miesięcy niektórzy chłopcy 
(dziewczęta również) na tyle ograli się, 
że ich opiekunowie zapisali ich do klu-
bów piłkarskich. To też w pewnym stop-
niu sukces tych treningów stanowiących 
pewien bodziec do dalszego rozwoju fi-
zycznego tych młodych ludzi. Satysfak-
cję mogą mieć trenerzy Dariusz Rzeź-
niczek i Robert Razakowski. Nie tylko 
sama idea zorganizowania bezpłatnych 
zajęć, jaka wyszła ze strony Spółdziel-
ni sprawdziła się. Dzieci i ich opiekuno-
wie chwalą przy każdej okazji postawę 
szkoleniowców, doceniając ich za: pro-
fesjonalizm, cierpliwość i „silną rękę”.

W ostatnich tygodniach, ze względu 
na warunki atmosferyczne, nie odbył 
się raptem jeden tylko trening. Jak by-
ło tu już pisane, chłopcy nie chcą od-
puszczać żadnych zajęć, nawet jak za 
oknem deszcz i zimno. Opiekunowie 
stali pod parasolami, kiedy ich smyki 
ganiały za piłką...

Dzięki kontaktom trenerów ze szko-
leniowcami GKS-u Katowice, pod ko-
niec maja udało się rozegrać pierw-
szy sparing – na boisku „Kolejarza 
Katowice” przy ulicy Alfreda w Kato-
wicach. Wyselekcjonowana z różnych 
osiedli grupa chłopców pokonała swo-
ich rówieśników różnicą kilku bramek 
– 17:9. Nie to jednak – jak zaznacza-
ją trenerzy – było w tym wszystkim 
najważniejsze. Chcieliśmy, aby chłop-
cy spróbowali grania w innych warun-
kach, na innym terenie i z konkret-
nym przeciwnikiem. My obserwowali-
śmy ich pod kątem tego, jak zachowu-
ją się na boisku, czy dobrze wychodzą 
na pozycję, ustawiają się, celnie poda-

ją i tak dalej. Mam nadzieję – i wiele na 
to wskazuje – że będą kolejne podob-
ne mecze. Wybierzemy też innych za-
wodników, z innych roczników, by rów-
nież mogli się sprawdzić. Trener GKS-
-u Katowice obiecał, wystawić silniej-
szą drużynę – powiedział trener Ro-
bert Razakowski.

W sparingu z GKS-em Katowice wystą-
pili w nawiasie osiedla z których pocho-
dzą: Michał urbaniak, Mateusz Ody-
ga, Oskar Razakowski, Marcin Sapo-
ta („Bańgów”), Patryk Cicholas, Mate-
usz Słupek, Paweł Puszcz („Tuwima”), 
Paweł Dreja („Centrum”), Maciej Śledź 
(„Młodych”), Wiktor Rurański („Che-
mik”), Szymon Siwczyk („Węzłowiec”), 
Szymon Rauflaisch („Michałkowice”).

Oto, co powiedzieli nam niektórzy 
z nich, krótko po sparingu:

- Tata kazał strzelić mi dużo goli, 
bo wtedy kupi mi niespodziankę, więc 
strzeliłem pięć – pochwalił się 8-let-
ni Patryk Cicholas. - A ja chyba z sie-
dem! – dodawał Oskar Razakowski. 
9-letni Paweł Dreja zdradził, że o me-
czu powiedział mamie dopiero rano. 
Z występu w meczu i z treningów cie-
szył się z 8-letni Szymon Siwczyk. – 
Ja na treningi chodzę od samego po-
czątku, w sparingu gola nie zdobyłem, 
ale chyba dobrze wychodziły mi poda-
nia – ocenił swój występ 7-letni Wiktor 
Rurański. – Starałem się być aktywny, 
strzeliłem dwie bramki, mam też asysty 
– podsumowywał 7-letni Szymon Rau-
flaisch. Dobrze na bramce spisywał się 
9-letni Maciej Śledź i ocenił, że zwycię-
stwo przyszło dzięki grze zespołowej. – 
Do meczu podeszliśmy bardzo pozy-
tywnie nastawieni i grając z kolegami 
mieliśmy dużo radości. Bardzo fajnie, 
że są te treningi, mecze – podkreślił 
z kolei Marcin Sapota junior. Jego oj-
ciec – Marcin Sapota dostrzegł, że or-
ganizowanie takich treningów ma sens, 
przynosi efekty, bo dzieci mają zago-
spodarowany czas i się gdzie bawić.

Przełom czerwca i lipca – bardzo, 
bardzo piłkarsko

Przez niemal miesiąc mieliśmy praw-
dziwe „Święto Kibica”. Piłkarska go-
rączka udzieliła się też i naszym mło-
dym siemianowickim piłkarzom. Co 
drugi na treningu był Neymarem, van 
Persiem, Messim, Götze czy Pirlo. 
To była dla nich dodatkowa motywa-
cja. Frekwencja na każdych niemal za-
jęciach była wysoka, zadowalająca.

W zeszłym roku najmniej chłopaków 
(i dziewczyn) trenowało na boisku wie-
lofunkcyjnym w Michałkowicach. Teraz 
frekwencja na wszystkich osiedlach 
jest podobna – żadne osiedle już wy-
raźnie nie odstaje. 

Jeśli chodzi o samą organizację za-
jęć, nadal odbywają się one według 
prostego schematu: trening z piłką, na 
drabinkach szkoleniowych, ze znacz-
nikami plus minimecze – to na koniec. 

W grupach młodszych – tam gdzie 
jest najwięcej nowicjuszy, kładziono 
i dalej kładzie się większy nacisk na 
dokładne poznanie zasad piłki nożnej, 
podstawowe jej elementy czy odpo-
wiednią koordynację ruchową. W gru-
pach starszych właściwie podobnie. 
Tu jednak młodym piłkarzom, poza 
„podstawą”, wpajane są już bardziej 
zaawansowane elementy, jak choćby 
stałe fragmenty gry, zwody, gra głową 
i... „z głową”. Obie grupy wiekowe +12 
mają więcej z gry, rozgrywając między 
sobą wewnętrzne sparingi.

A fe starszyzna – idiotyczne 
komentarze

Harmonogram darmowych zajęć pił-
karskich został jasno określony. Kiedy 
się odbywają i dla kogo są one prze-
znaczone. Taka informacja jednak do 
niektórych nie dociera. Zdarzają się 
przypadki, kiedy starsza młodzież czy 
nawet już dorośli stawiają opór na 
prośby o zejście z boiska na czas za-
jęć. Niekiedy trenerzy idą im na rękę, 
udostępniając „połówkę”. Deprymują-
cym czy denerwującym dla ćwiczących 
są „jakieś podśmiechujki”, idiotyczne 
komentarze. Mało kogo takie zacho-
wanie nie frustruje. To wszystko wpły-
wa na poziom zajęć i zaangażowania, 
ambicje samych zawodników. Nikt nie 
chciałby zamknięcia tych boisk na czas 
treningów. To tylko raptem trzy godziny 
w tygodniu. W dwóch osiedlach w su-
mie cztery i pół... Do wytrzymania. Ale 
może wtedy dopiero by dotarło? 

Rafał Grzywocz

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Nie spocząć na laurach
Na czterech obiektach sportowych administrowanych przez Siemia-

nowicką Spółdzielnię Mieszkaniową popołudniami widać raz po 
raz ćwiczących, być może przyszłych profesjonalnych piłkarzy, uczestni-
ków Mundialu? Oby. Niektórzy z nich mają już nawet pierwsze przetarcie 
z rówieśnikami z GKS-u Katowice.
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Drugi problem, który mnie ostatnio 
bardzo mocno uderzył to podejście „be-
le, co i bele, jak”, które niestety pojawia 
się w waszym działaniu. Ot, chociażby 
miałem ostatnio kontrolę instalacji ga-
zowej i wentylacji i jak się okazało ze 
względów bezpieczeństwa powinienem 
mieć większe otwory w drzwiach wej-
ściowych do łazienki. Dlaczego w kon-
troli z zeszłego roku takich wymogów 
nie było? Bo została zrobiona widocz-
nie byle jak, a bezpieczeństwo miesz-
kańców powinno leżeć najwyżej w Pań-
stwa hierarchii. Z miłą chęcią dostosuję 
się do wymogów większej przestrze-
ni w drzwiach, ale proszę o odpowiedź: 
Jakie konsekwencje poniesie Pan „spe-
cjalista”, który sprawdzał mi w zeszłym 
roku wentylację i instalację. Jestem po 
prostu ciekaw czy takie zwrócenie uwa-
gi na „bylejakość” w Państwa, (bo ten 
człowiek reprezentuje spółdzielnię bę-
dąc przez Was wynajętym do takich 
prac) działaniu daje jakiekolwiek efekty.

Czekam na informacje, co z zacie-
kiem i mam nadzieję, że ta sprawa, 
która dotyczy z tego, co słyszałem nie 
tylko mojego mieszkania na mojej uli-
cy zostanie rozwiązana w sposób po-
ważny i godny Spółdzielni określającej 
się mianem przyjaznej mieszkańcom 
i chwalącej się wszem i wobec gwiaz-
dami Jakości Roku 2013 – Usługa ro-
ku, której szczerze gratuluję.

Z poważaniem M. J.
(Dane do wiadomości redakcji)

Oto wynik dotychczasowej pracy 
- pewno Pan nie zamieści tego w arty-

kule, ale zawsze warto pokazać Spół-
dzielni. Jak dla mnie jest to codzien-
ność – w gazecie napiszecie, że już 
się tym zajęli?

Pozdrawiam – M. J.
Zarząd SSM: Niezwłocznie po 

otrzymaniu od redakcji „MS” zgło-
szenia o zalaniu pańskiej sypial-
ni administracja osiedla „Młodych” 
podjęła konkretne działania mające 
na celu usunięcie źródła przecieku 
i wykonano:
- naprawę poszycia dachu maszy-

nowni dźwigu,

- wymianę obróbek blacharskich na 
dachu maszynowni,

- wymianę opierzenia ogniomuru,

- uszczelnienie połączeń płyt elewa-
cyjnych,

- uszczelnienie parapetu zewnętrznego.
Niestety, życie pokazało, że te 

działania okazały się nieskutecz-
ne i nie doprowadziły do usunię-
cia przyczyny zalania. Z wieloletnie-
go doświadczenia wiemy, że cza-
sem niezwykle trudno jest znaleźć 
przyczynę zalewania, gdyż pojawia 
się ono w czasie długotrwałych opa-
dów. Woda deszczowa potrafi zaś 
znaleźć szczelinkę – często niewi-
doczną gołym okiem – w najmniej 
spodziewanym miejscu, bywa, że 
znacznie odległym od widocznego 
w mieszkaniu zalania.

Przepraszamy za wynikłe kłopoty 
nie spowodowane – co podkreśla-
my – zaniechaniem ze strony admi-
nistracji.

W uzgodnionym z Panem terminie 
ADM podejmie kolejną próbę usu-
nięcia przyczyny zalania. Tym ra-
zem dokonamy wymiany parape-
tu okna, przy którym występuje za-
lanie. Mamy nadzieję, że tym razem 
działanie to będzie skuteczne.

Pana uwagi dotyczące kontro-
li instalacji gazowej i wentylacji są 
słuszne, jednak jednostkowy przy-
padek naszym zdaniem nie zasłu-
guje na określenie „bele, co i bele, 
jak”. Dostrzegając zasadność Pana 
spostrzeżenia informujemy, że spe-
cjalista ten nie będzie już świadczył 
usług na rzecz Spółdzielni.

Ciepła woda
Szanowni Państwo.

Po trwającej 5 dni naprawie instala-
cji ciepłej wody prowadzonej prze fir-
mę Tauron, ciepła woda pojawiła się 
wreszcie w naszych kranach, ale nie-
stety o niższej temperaturze niż to 
miało miejsce przed wspomnianą na-
prawą. Nie jest to pierwszy raz, kie-
dy po ingerencji Tauronu w urządze-
nia instalacji ciepłej wody temperatu-
ra zastała obniżona. Podobną sytuację 
zgłaszałem około półtora roku temu. 
Nie mam pojęcia czy jest to tylko zwy-
kła ludzka pomyłka, czy co bardziej 
prawdopodobne – świadome działanie 
polegające na przenoszeniu kosztów 

z dostawcy na odbiorcę przy i tak już 
wysokich cenach podgrzewania wody.

Proszę o interwencją w tej sprawie 
i właściwe wyregulowanie temperatury 
ciepłej wody przynajmniej do poziomu 
sprzed dnia 10-06-2014.

Krzysztof Glazer
- ul. Wł. Sikorskiego

Zarząd SSM: Przerwa w dostawie 
ciepłej wody użytkowej spowodo-
wana koniecznością wykonania od-
powiednich remontów przez Tauron 
dotyczyła wszystkich zasobów SSM, 
w których ciepła woda podawana 
jest centralnie. Po okresie ponow-
nego rozruchu, a więc od 15 czerw-
ca nie dotarły do administracji, jak 
i do Zarządu żadne sygnały – w tym 
z Pana budynku – o obniżeniu para-
metrów c.w.u. Być może stwierdzo-
ne przez Pana obniżenie temperatu-
ry miało charakter chwilowy i doty-
czyło indywidualnego przypadku.

Administracja os. „Michałkowice” 
dokona sprawdzenia temperatury 
wody w Pana mieszkaniu. W przy-
padku stwierdzenia jej obniżenia 
poczyni odpowiednie starania w ce-
lu poprawy jakości. Nie podzielamy 
Pana poglądu jakoby zmniejszenie 
temperatury miałoby być świado-
mym działaniem dostawcy, a celem 
miałoby być przeniesienie kosztów 
na odbiorcę. Tauron jest zaintereso-
wany dostarczeniem – sprzedażą – 
jak największej ilości GJ, co odno-
towywane jest przez liczniki ciepła.

Nieznośny odór
Chciałbym poruszyć sprawę poko-

su trawy na osiedlu Wróbla-Korfante-
go. Firma, która u nas kosi trawę pozo-
stawia po sobie kopce skoszonej trawy. 
Kopce te leżą tak długo aż się trawa za-
parzy. Wówczas wydobywa się z tego 
straszny odór. A jak firma już to zbierze 
to na trawniku są „wypalone placki” (po 
tych kopcach). W miejscach tych zaś 
trawa długo nie odrasta. Czy firma nie 
można wywozić tego szybciej?

Darek
– dane do wiadomości redakcji.

Zarząd SSM: Administracja os. Ju-
liana Tuwima potwierdziła, że skoszo-
na trawa usypana w sterty zbyt dłu-
go czekała na wywiezienie. Przepro-
wadziliśmy rozmowę ostrzegawczą 
z firmą wykonującą usługę koszenia 
i tym samym odpowiedzialną za wy-
wóz. Mamy nadzieję, że w przyszło-
ści taka sytuacja się już nie powtórzy, 
gdyż konsekwencją będzie zerwanie 
umowy na świadczenie tej usługi.

ciąg dalszy ze str. 30
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Lubisz być wśród 
ludzi, ale nie przywią-
zujesz zbytniej wa-
gi do przyjaźni. Naj-

bardziej cenisz sobie wesołą, męską 
kompanię ludzi, z którymi można wy-
pić, pośmiać się i opowiadać dowcipy. 
Kobiety natomiast lubią sobie poplot-
kować w swoim gronie.

Nie szukasz przy-
jaźni, przyjaciele 
nie są Ci potrzebni, 
ograniczasz się naj-

częściej do życia rodzinnego i kontak-
tów zawodowych. Jeśli już z kimś się 
zaprzyjaźnisz, taki człowiek może liczyć 
na Twoją lojalność, pod warunkiem, że 
nie zawiedzie Twego zaufania.

Łatwo nawiązujesz 
kontakty, garniesz 
się do ludzi i nie po-
trzeba wiele czasu, 

aby o kimś mówić „mój przyjaciel”, 
chociaż osobę poznałeś niedawno. 
Niestety, równie łatwo, jak nawiązu-
jesz kontakty, tak szybko zrywasz je, 
aby szukać nowych znajomości. 

Życzliwy ludziom 
Rak, nie jest skory 
do szybkiego nawią-
zywania przyjaciel-

skich kontaktów. Sporo czasu musi 
upłynąć, zanim kogoś obdarzy swo-
ją przyjaźnią. Raki mają wokół siebie 
niezbyt wielkie, ale wypróbowane gro-
no ludzi.

Lew ma wielu przyja-
ciół, ale ponieważ na-
zbyt łatwo nawiązuje 
kontakty, nieraz spotyka 

go rozczarowanie. Od przyjaciół oczekuje, 
żeby go podziwiali i cierpliwie słuchali jego 
opowieści o sobie, nie zawsze prawdzi-
wych, czasem bowiem koloryzuje fakty.

Panna lubi przeby-
wać wśród ludzi i jak 
często mówi, miała-
by wielu przyjaciół, 

ale nie pozwalają jej na to obowiąz-
ki w domu i pracy. Osoby, które są bli-
sko niej mogą liczyć na dyskrecję i po-
moc w potrzebie.

Wagi zazwyczaj ma-
ją niezbyt wielu przy-
jaciół, ale są to ludzie 
wybrani, na których 

można zawsze liczyć w potrzebie. Ich 
przyjaźnie są długotrwałe i bardzo rzad-
ko się zdarza, żeby Waga zrezygnowa-
ła z kogoś, kogo obdarzyła przyjaźnią.

Skorpion miałby wie-
lu przyjaciół, ludzie bo-
wiem garną się do nie-
go, ale na przeszko-
dzie stoi wrodzona 

nieufność osób urodzonych pod tym 
znakiem. W żadnym przypadku nie 
można zawieść jego zaufania, ponie-
waż nie przebaczy.

Ludzie spod tego 
znaku łatwo nawią-
zują przyjaźnie i intu-
icyjnie wybierają naj-

częściej właściwe osoby. Lubią spę-
dzać z przyjaciółmi wiele czasu, dzie-
lić się swoimi dobrami i nigdy niczego 
swoim przyjaciołom nie zazdroszczą.

Jeśli urodziłeś się 
pod tym znakiem, lu-
dzie w ogóle, a szcze-
gólnie przyjaciele, są Ci 

bardzo potrzebni. Nie tylko, żeby mile z ni-
mi spędzać czas, ale przede wszystkim, 
jako partnerzy w pracy, czy interesach.

Złożony charakter 
ludzi, którzy urodzili 
się pod znakiem Ryb, 
powoduje, że na przy-

jaciół wybierają sobie często kogoś 
z krewnych. Bywa, że przyjaźni się 
z własnym dzieckiem, czy kuzynem, 
niezależnie od uczuć rodzicielskich.

Wodnik starannie 
dobiera sobie przy-
jaciół, ale nie muszą 
to być osoby tej sa-

mej płci. Chętnie nawiązuje przyjaciel-
skie kontakty z osobami o podobnych 
upodobaniach i charakterach. Nie lubi 
obłudy i kłamstwa.

Czy masz wielu 
przyjaciół?

Kiedyś była uprawiana w Polsce. 
Później zdziczała i uległa zapomnie-
niu. Teraz przeżywa renesans. Rukola 
to warzywo o pikantnym smaku z list-
kami podobnymi do pietruszki i za-
wierającymi dużo witamin, zwłaszcza 
C, soli mineralnych, kwasów orga-
nicznych oraz olejków eterycznych. 
Uwaga: można ją uprawiać w mieszka-
niu.  Z jednej roślinki otrzymamy kilka 
porcji – obrywać należy dolne listki, po-
zwalając, by górne nadal rosły. Zioło do-

daje specyficznego smaku wielu sałat-
kom, wspaniale smakowo współgra z se-
rami (feta, parmezan, ser kozi, gorgon-
zola, rokpol, camembert, brie), orzecha-
mi (prażonymi), owocami cytrusowymi.

Rukola z camembertem
2 krążki sera camembert, 150 g ru-

koli, 6 pomidorów, oliwki do ozdoby, 
3 łyżki oliwy, 2 łyżki octu winnego, sól, 
świeżo zmielony pieprz. Rukolę i po-
midory umyć i dokładnie wysuszyć. 
Ser camembert pokroić w cienkie pa-
ski, pomidory w plastry – pomidory, by 
nie puszczały soku skroić w poprzek 
gniazd nasiennych. Układać na półmi-
sku na przemian, posypać liśćmi ruko-
li, polać sosem przygotowanym z oli-
wy, octu i szczypty soli. Oprószyć pie-
przem, udekorować oliwkami.

Sałatka z rukolą  
i z serem na ciepło

100 g rukoli, 2 czerwone papryki, 
10 czarnych oliwek, 2 łyżki oliwy, 1 łyż-
ka octu z białego wina, sól, świeżo 
zmielony pieprz, 1 jajo, 3 łyżki bułki tar-
tej, tłuszcz do smażenia, ok. 100 g se-
ra feta w dwóch kawałkach (lub 2 se-
ry np. brie). Paprykę umyć, przekro-
ić na połówki, ułożyć na blasze skór-
ką do góry i opiekać pod rozgrzanym 
grillem aż zbrązowieje skórka. Następ-
nie nieco wystudzić, obrać ze skórki 
i pokroić na podłużne kawałki. Ruko-
lę umyć i dokładnie osuszyć, a oliwki 
osączyć. Ser maczać w rozmąconym 
jajku, następnie panierować w bułce 
tartej, mocno dociskając, aby panierka 
nie odeszła w trakcie smażenia. Sma-
żyć na złoty kolor z obu stron, uważa-
jąc, aby nie uszkodzić w momencie 
przekładania. Usmażony ser obłożyć 
kawałkami papryki, liśćmi rukoli, po-
sypać oliwkami i polać sosem przygo-
towanym z oliwy, octu i odrobiny soli. 
Posypać świeżo zmielonym pieprzem.

przepisy za: palce lizać
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 1. Główny posiłek; 5. Dom 

Kultury, w którym odbywało się Walne 
Zgromadzenie Członków SSM. 8. Po-
le w zakolu rzeki; 9. Bywa zastępczy 
dla lokatorów; 10. Zebranie u szefa; 
11. Lutowa solenizantka; 14. Schody 
na statku; 17. Szklana tafla; 18. Prze-
pisy dla Zarządu i mieszkańców SSM; 
19. Sprzeciw; 20. Zbiór map; 23. We-
kslowy wierzyciel; 27. Pite z mlekiem; 
29. Przyrząd ślusarski; 30. Ksiądz Jan, 
jeden z patronów ulicy w Siemiano-
wicach Śląskich; 31. Tam rządzi soł-
tys; 32. Ciężka praca; 34. Natarcie; 
37. Łóżko w kajucie; 38. Znak drogo-
wy; 39. Żaden; 42. Metal szlachetny; 
45. Rozległa równina; 46. Fiasko, kla-
pa; 47. Ogół czasopism w tym „Moja 
Spółdzielnia”; 48. Omasta; 51. Uczu-
cie pieczenia w przełyku; 54. Sąsiad ra-
donu; 57. Wspólnie; 58. Stare roczniki; 
59. Regionalna nazwa bobu; 60. Spór, 
kłótnia; 63. Uszkodzenie maszyny; 
67. Pełne ziaren; 69. Etylina w baku; 
70. Auto marki Daewoo; 71. Ulepszone 
wrotki; 72. Stan w południowym Meksy-
ku; 73. Najcieńsze płótno lniane.

PIONOWO: 1. Nić z kokonu; 2. Dro-
bina ognia; 3. Koleje życia; 4. Hono-
rowa w teatrze; 5. Wartość przedmio-
tu; 6. Kruszący materiał wybuchowy; 
7. Pokoik w wiejskiej chacie; 12. Dłoń 
draba; 13. Wędrowni aktorzy; 15. Bryni-
ca w Siemianowicach Śląskich; 16. Fi-
giel; 20. Muzeum Szymanowskiego 
w Zakopanem; 21. Przodownik wyści-
gu; 22. Szaruga; 24. Okres 12 mie-
sięcy; 25. Ptak drapieżny; 26. Zero; 
27. Gniazduje w kominie; 28. Biała ska-
ła; 32. Huragan; 33. Składak na wodzie; 
35. Obrasta jezioro; 36. Maszyna bu-
dowlana; 40. Obraz z cerkwi; 41. Zmo-
ra grubasa; 42. Rezerwa; 43. Strach, 
lęk; 44. Wzór; 48. Malowidło; 49. Witka; 
50. Taniec brazylijski; 52. Cucha góral-
ska; 53. Kulki lodów w rożku; 55. Tłu-
mok; 56. Szeroki balkon; 61. Budowla 
bez ścian; 62. Pika; 64. Rezultat meczu; 
65. ...Hart, bohaterka musicalu „Chica-
go”; 66. Ornament roślinny; 67. Usuwa-
na ośnikiem; 68. Pisklę bielika.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 32 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do dnia 22 lipca br. na adres: SSM, 
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z do-
piskiem: Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – Krzyżówka 250 wydanie „MS”.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę nr 
6/2014 z hasłem – Budynek to jeszcze 
nie dom, otrzymują: Janina SIKORA, 
ul. Walerego Wróblewskiego 55; ur-
szula WOSTYNeK, ul. Przyjaźni 48B; 
Klara JAKuBINeK, ul. Wojciecha Kor-
fantego 9A. Zwycięzcom gratulujemy 
i zapraszamy (z dowodem osobistym) 
do działu GZM po odbiór nagród. Na-
grodę główną – niespodziankę – ufun-
dowała firma Sukces s.c., Siemianowi-

ce Śl., ul. W. Wróblewskiego 67. Funda-
torem pozostałych nagród jest Siemia-
nowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

uwaga: Wysłanie rozwiązania jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych dla 
celów redakcyjnych.

Z udziału w losowaniu wyłączeni są 
dłużnicy, przedstawiciele władz samo-
rządowych, pracownicy SSM i redak-
cja „MS”.

Nagrody - tablet, solarne zasilacze + niespodzianki
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Dodatek energetyczny, mieszkaniowy, 
wrażliwy odbiorca

Kłopoty finansowe są obecnie do-
tkliwą bolączką znaczącej ilości ro-
dzin i osób mieszkających samot-
nie. Gdy do tego dołożymy nieprze-
widziane losowe zdarzenia np. cho-
roba to często stajemy przed dy-
lematem: czy płacić za czynsz, czy 
przeznaczyć pieniądze na podstawo-
we utrzymanie, zakup lekarstw.

Często podejmowane są decyzje 
o odłożeniu płatności za mieszkanie. 
Odłożenie jej wydaje się najprostsze 
i traktowane jest jako zaciągnięcie kre-
dytu, którego otrzymanie wol-
ne jest od załatwiania jakich-
kolwiek formalności. Teore-
tycznie to prawda, a praktycz-
nie „kredyt” taki jest najdroż-
szy na rynku, bo najwyżej 
oprocentowany. Co gorsza 
w ostateczności może dopro-
wadzić nas do utraty miesz-
kania.

Wpadający w jakieś tara-
paty finansowe sądzą, że 
wkrótce uregulują należ-
ności, bo ich problemy się 
skończą. Dobrze, jeżeli tak 
się dzieje, gorzej, gdy sytu-
acja nie zmienia się, zaległo-
ści narastają i niewielki dług 
z miesiąca na miesiąc staje się coraz 
większy. Problemy nie znikają jednak 
jak za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki i starajmy się najszybciej jak 
to możliwe pomóc sobie, występu-
jąc o pomoc finansową państwa, tak 
by na bieżąco pokrywać płatności za 
mieszkanie.

Dodatek energetyczny
Jest nową formą pomocy pań-

stwa dla osób posiadających pro-
blemy finansowe. Świadczenie to 
weszło w życie od 1 stycznia br. i zo-
stało wprowadzone nowelizacją Pra-
wa energetycznego uchwaloną 26 lip-
ca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 984). 
Jest ono zadaniem z zakresu admini-
stracji rządowej. Dodatek energetycz-

ny wypłacają gminy, które otrzymują 
na ten cel dotacje z budżetu państwa 
na finansowanie wypłat w granicach 
kwot określonych na ten cel w ustawie 
budżetowej.

Dodatek energetyczny przysługuje 
tzw. wrażliwemu odbiorcy energii elek-
trycznej i jest przyznawany w formie 
ryczałtu.

Wrażliwy Odbiorca
Jest nim osoba:

- której przyznano dodatek mieszka-
niowy, 

- jest stroną umowy kompleksowej lub 
umowy sprzedaży energii elektrycz-
nej zawartej z przedsiębiorstwem 
energetycznym,

- mieszka w miejscu dostarczania 
energii.
Aby otrzymać wsparcie na pokry-

cie rachunków za prąd, wrażliwy Od-
biorca musi złożyć w gminie wnio-
sek i dołączyć do niego kopię umo-
wy sprzedaży energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wynosi mie-
sięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku 
energetycznego ogłaszanej przez mi-
nistra właściwego do spraw gospo-
darki. Zgodnie z obwieszczeniem mi-
nistra gospodarki z 17 kwietnia 2014 
r. w sprawie wysokości dodatku ener-

getycznego obowiązującego od 1 ma-
ja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. (M.P. 
poz. 291).

Wysokość zryczałtowanego do-
datku energetycznego wynosi:
- dla gospodarstw jednoosobowych – 

11,36 zł miesięcznie,
- dla gospodarstw składających się z 2 

do 4 osób – 15,77 zł miesięcznie,
- dla gospodarstw składających się 

z co najmniej 5 osób – 18,93 zł mie-
sięcznie.
Wypłata dodatku energetycznego 

jest zadaniem z zakresu ad-
ministracji rządowej wypłaca-
nym przez gminy, które otrzy-
mują na ten cel dotacje z bu-
dżetu państwa na finansowa-
nie wypłat dodatku energe-
tycznego, w granicach kwot 
określonych w ustawie bu-
dżetowej. 

Dodatek energetyczny wy-
płaca się odbiorcy wrażliwemu 
energii elektrycznej do dnia 
10 każdego miesiąca z gó-
ry, z wyjątkiem stycznia, kie-
dy to dodatek energetyczny 
wypłaca się do 30 dnia tego 
miesiąca.
Niezależnie posiadającym 

problemy finansowe przypominamy 
o dodatku mieszkaniowym.

Przysługuje on:
1) osobom mieszkającym w lokalach, 

do których mają tytuł prawny,
2) osobom zajmującym lokal miesz-

kalny bez tytułu prawnego, oczeku-
jącym na przysługujący im lokal za-
mienny albo socjalny.
W przypadku pierwszej grupy osób, 

zgodnie z art. 2.1. ustawy o dodatkach 
mieszkaniowych, ze świadczenia mo-
gą skorzystać:
- najemcy oraz podnajemcy loka-

li mieszkalnych (dot. lokali komu-
nalnych, mieszkań zakładowych, 
mieszkań w domu prywatnym czyn-

Nie  bądź  obojętny  
-  za  l ikw idowanie  dewastac j i  

TY  też  p łac i sz ! ! !

ciąg dalszy na str. 40
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szowym, mieszkań wynajmowanych 
na wolnym rynku),

- członkowie spółdzielni mieszkanio-
wych zamieszkujący na podstawie 
spółdzielczego prawa do lokalu,

- osoby mieszkające w lokalach miesz-
kalnych znajdujących się w budyn-
kach stanowiących ich własność 
i właściciele samodzielnych lokali 
mieszkalnych,

- inne osoby mające tytuł prawny do 
zajmowanego lokalu mieszkalne-
go i ponoszące wydatki związane 
z jego zajmowaniem (np. na skutek 
umowy użyczenia).

uwaga!
Dodatek mieszkaniowy przysługuje 
na podstawie tylko jednego z wyżej 

wymienionych tytułów.
Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. 

nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31 ust. 
1 określa dochód, który daje podstawę 
przyznania dodatku mieszkaniowego.

Dodatek przysługuje osobom, któ-
rych średni miesięczny DOCHÓD 
BRUTTO (z podatkiem) na jedne-
go członka gospodarstwa domowe-
go w okresie 3 miesięcy poprzedzają-
cych datę złożenia wniosku o przyzna-
nie świadczenia nie przekracza 175% 
kwoty najniższej emerytury (od 1. 
03. 2014 r. – 844,45 zł) i wynosi:
- 1.477,79 zł w gospodarstwie jed-

noosobowym,
- 1.055,56 zł w gospodarstwie wielo-

osobowym, tj. 125% kwoty najniż-
szej emerytury.

Przypominamy, że kwota brutto to
kwota bez składki:

- emerytalnej; rentowej; chorobowej.
Do dochodu nie wlicza się m.in. 

świadczeń pomocy materialnej dla 
uczniów, dodatków dla sierot zupeł-
nych, jednorazowych zapomóg z ty-
tułu urodzenia dziecka, dodatku z ty-
tułu urodzenia dziecka, pomocy w za-

kresie dożywiania, zasiłków pielęgna-
cyjnych oraz dodatków pielęgnacyj-
nych, zasiłków okresowych z pomo-
cy społecznej, jednorazowych świad-
czeń pieniężnych i świadczeń w na-
turze z pomocy społecznej, dodatku 
mieszkaniowego.

Dodatek przyznawany jest na nor-
matywną powierzchnię mieszkaniową 
wynoszącą:

- 35 m2 dla 1 osoby,
- 40 m2 dla 2 osób,
- 45 m2 dla 3 osób,
- 55 m2 dla 4 osób,
- 65 m2 dla 5 osób,

- 70 m2 dla 6 i więcej osób.
Kryteriów określających szczegóło-

we warunki uzyskania dodatku jest 
więcej i każdą sprawę rozpatruje się 
indywidualnie.

Wysokość dodatku mieszkaniowego, 
łącznie z ryczałtem, nie może przekra-
czać 70% wydatków przypadających 
na normatywną powierzchnię zajmo-
wanego lokalu mieszkalnego lub 70 % 
faktycznych wydatków ponoszonych 
za lokal mieszkalny, jeżeli powierzch-
nia tego lokalu jest mniejsza lub równa 
normatywnej powierzchni.

Świadczenie przyznawane jest na 
wniosek zainteresowanego przez Pre-
zydenta Miasta Siemianowice Śląskie 
w drodze decyzji administracyjnej, 
a wypłacane wyłącznie Spółdzielni.

Dodatek może nie być przyznany, 
w przypadku, gdy w wyniku przepro-
wadzenia wywiadu środowiskowego 
zostanie ustalone, że występuje ra-
żąca dysproporcja pomiędzy niskimi 
dochodami wykazanymi w deklara-
cji a faktycznym stanem majątkowym 
wnioskodawcy, wskazującym, że jest 
on w stanie uiszczać wydatki związa-
ne z zajmowaniem lokalu mieszkalne-
go (domu jednorodzinnego), wykorzy-
stując własne środki i posiadane zaso-
by majątkowe lub, gdy faktyczna liczba 

wspólnie stale zamieszkujących i go-
spodarujących z wnioskodawcą jest 
mniejsza niż wykazana w deklaracji.

W przypadku, gdy nie zgadzamy się 
z decyzją, przysługuje nam odwoła-
nie do samorządowego kolegium od-
woławczego.

Odwołanie składamy za pośrednic-
twem urzędu wydającego decyzję.

PAMIĘTAJMY, Że dodatek przy-
znawany jest od 1. dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w któ-
rym złożyliśmy wniosek, tj. jeże-
li wniosek złożymy np. do końca ma-
ja, to po jego pozytywnym rozpatrze-
niu przyznany dodatek otrzymamy od 
1 czerwca.

uWAGA!!! O świadczenie można 
ubiegać się mimo zadłużenia pod wa-
runkiem, że nie dochodzi do kolizji 
z następującą przesłanką:

- jeżeli osoba, której przyznano doda-
tek nie opłaca na bieżąco czynszu za 
lokal, to administracja musi (jest usta-
wowo zobowiązana) zgłosić ten fakt 
w urzędzie gminy (miasta) i wypłacanie 
dodatku zostaje zawieszone do czasu 
wyrównania zaległości - w terminie nie 
dłuższym niż 3 miesiące. Decyzja o przy-
znaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości 
nie zostaną uregulowane w tym czasie. 
O ponowne przyznanie dodatku miesz-
kaniowego można wystąpić wyłącznie 
po uregulowaniu tych zaległości.

WAŻNe!!! Jeżeli okaże się, że doda-
tek przyznano na podstawie niepraw-
dziwych danych, to osoba go pobiera-
jąca będzie musiała zwrócić pobrane 
kwoty w podwójnej wysokości.
Szczegółowe informacje o wszelkich

kryteriach przyznawania obydwu
dodatków, zainteresowani uzyskają w:

Referacie Dodatków
Mieszkaniowych uM

w Siemianowicach Śl.,
ul. Michałkowicka 105.

Tam także składamy wypełnione wnioski.

Brydżyści – w środy od 1500 uderzajcie do „Chemika”!

Zapowiedzi, zapowiedziami i ma-
my konkret. Od lipca każdy bry-

dżysta-amator, jeśli ma ochotę, mo-
że zmierzyć się w tej grze z innymi, 
w ramach programu „Bridge 60+ - 
aktywność umysłowa dla zdrowia”. 
Dom Kultury „Chemik” udostępnił 
salę. Brydżyści spotykają się więc 

w środy od 15.00. Oczywiście wstęp 
wolny.

Już zawiązała się pewna grupa grają-
cych. A przypomnijmy, wniosek o moż-
liwość zorganizowania, stworzenia gru-
py do brydża towarzyskiego w ramach 
programu „Bridge 60+ - aktywność 
umysłowa dla zdrowia” i działalności 

kulturalno-oświatowej Spółdzielni po-
jawił się na jednym z tegorocznych ze-
brań Rady Osiedla „Chemik”. Członko-
wie Rady znaleźli miejsce, gdzie bę-
dzie można się spotykać i grać a pierw-
si chętni już „czarują” kartami.

Brydż towarzyski – każda środa od 
15.00, Dom Kultury „Chemik”. rg

Dodatek energetyczny, mieszkaniowy, 
wrażliwy odbiorca

ciąg dalszy ze str. 39
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Deszcz to „pikuś” przy takiej zabawie
Nie miało być deszczu wcale – trochę jednak popadało. Dobrze, że z przerwami... W niczym to nie przeszko-

dziło znakomitej zabawie, jaką zafundowali sobie mieszkańcy Bytkowa podczas „Powitania Lata” w so-
botę, 28 czerwca br. Nie zawiedli artyści, nie zawiodła i sama publiczność, licznie bawiąca się od samego począt-
ku imprezy.

Mmmaluchy
Ależ te dzieci z zespołu „Chatka Pu-

chatka”, prowadzonego przy przed-
szkolu nr 7 w Siemianowicach Ślą-
skich są roztańczone i rozśpiewane! 
To one, po wypadnięciu z programu 
imprezy pokazów tańca, rozpoczęły 
zabawę na Rynku i wychodziło im to 
– ku uciesze obserwujących ich rodzi-
ców, dziadków, rodzeństwa – barw-
nie, śpiewająco. „Kłapouszki”, „Pro-

siaczki”, „Tygryski” dały powody do 
radości. Prawdziwy charakter pokaza-
ła z kolei mała Maja Cieśla w swoim 
występie taneczno-akrobatycznym. 
Stremowana debiutem przed tak licz-
ną bytkowską publicznością... zapo-
mniała biedna kroków w tańcu. Nie 
poddała się – powiedziała, że chce 
spróbować jeszcze raz, po czym we-
szła na scenę ponownie i zrobiła to 
tak jak chciała – perfekcyjnie, efek-

townie, za co otrzymała solidne, za-
służone brawa. 

Piłkarski konkurs
Całkiem fajną inicjatywą wykazał 

się Andrzej Markowski, mieszkaniec 
osiedla „Chemik”. Przy okazji trwają-
cego Mundialu w Brazylii, postano-
wił zorganizować konkurs wiedzy z hi-
storii piłkarskich mistrzostw świata. 
A pytania, jakie przygotował dotyczy-



42 MOJA SPÓŁDZIELNIA 7/2014250 nr

ły przede wszystkim naszej reprezen-
tacji i jej najwybitniejszych zawodni-
ków. Do konkursu zgłosiło się w su-
mie 10 osób – chłopcy i dziewczęta 
w wieku nie więcej niż 14-15 lat. Dzie-
więcioro z Siemianowic i jeden z Dą-
browy Górniczej. Niektórzy „krakali” 
nawet, że „ten jeden” jeszcze utrze 
nosa naszym.... No i co? Wykraka-
li... W konkursie najszybciej i najlepiej 
z wszystkich odpowiadał właśnie Kaj-
tek z Dąbrowy Górniczej, który w na-
grodę otrzymał oryginalny szalik piłkar-
ski z meczu Real Madryt – Manchester 
City. Być może na rewanż przyjdzie 
jeszcze pora, bo pan Markowski wy-
raził właśnie chęci do zorganizowania 
podobnego, większego konkursu pod-
czas wrześniowego „Święta Bytkowa”, 
tym razem również dla dorosłych, trak-
tując czerwcowy quiz – zabawę jako 
swoistą zajawkę. Wchłaniać więc wie-
dzę, wchłaniać...

W przerwach pomiędzy kolejnymi 
występami młodych artystów odby-
wały się konkursy i zabawy, serwo-
wane przez parę, niezmiennie od lat 
prowadzących imprezy na Rynku Byt-
kowskim – Danutę Białas i Krystiana 
Stasiczka. I jak zwykle: taniec, śpiew, 
wygibasy w pasy.

Młodzieży śpiew i humor 
Duże imprezy organizowane na byt-

kowskim Rynku mają to do siebie, 
że z założenia zawsze prezentują się 
na nich młodzi artyści siemianowic-
kich szkół, domów kultury, społecz-
nych ognisk. I tym razem takich wystę-
pów było wiele. Nie pierwszy raz za-
prezentowali się uczniowie Zespołu 
Szkół Integracyjnych czy Gimnazjum 
nr 3. Trąbkę na tutejszym Rynku sły-
chać rzadko, to też z zainteresowa-
niem słuchano występu duetu Wero-
nika Jastrzębska – śpiew i Marta Se-
ger – trąbka (ZSI). Po nich – już stric-
te wokalnie – wystąpiły Paulina Miko-
łajczyk i Karolina Kowalska z Gim-
nazjum Nr 3. Ta pierwsza z zadowole-
niem wypowiadała się o swoim wystę-
pie przyznając, że wzoruje się wokal-
nie na Miley Cyrus.

Dalej, kolejno prezentowali się: ze-
spół instrumentalny ze Społeczne-
go Ogniska Muzycznego, sekcje arty-
styczne, w tym dziecięce z Siemiano-
wickiego Centrum Kultury, uczniowie 
– artyści z Zespołu Szkół Sportowych. 
Aplauz wywołały szczególnie występy 

kabaretu „Aktówka”, zespołu „Flesz” 
oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Siemia-
nowice”.

Kto nie bardzo lubi piosenki rocko-
we, popowe, z pewnością ucieszył, 
i zapewnie zaskoczył zarazem, hip-ho-
powy występ Rafała Pietrowskiego 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych z „Michałkowic”. – Ko-
cham te ulice, familoki, kamienice, ko-
cham nasze Siemianowice – bodaj tak 
to leciało. Trzeba dodać, że młody wo-
kalista sam skomponował tę piosenkę. 
Przywiązanie do miasta - krzepiące.

Ostatnie półtorej godziny bloku mło-
dzieżowego należało do uczniów i ab-
solwentów II Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Jana Matejki oraz Młodzieżo-
wego Domu Kultury im. Henryka Jor-
dana. Usłyszeliśmy między innymi Ra-
fała Kurę. W repertuarze młodych ar-
tystów przeplatały się zamiennie pol-
skie i zagraniczne piosenki. – Mi naj-
bardziej podobały się występy kabare-
towe i ci piosenkarze, którzy często tu-
taj na rynku goszczą. Bardzo dobrze, 
że mają miejsce gdzie się prezento-
wać. To nie to samo, co przed kolega-
mi, koleżankami w małej, ciasnej sal-
ce – komentował pan Zbyszek z ulicy 
Niepodległości, stały uczestnik byt-
kowskich imprez.

I want to break free... 
i zaczęło padać

Koło 18.00, jeszcze w trakcie wy-
stępu artystów z MDK zaczęło padać. 
Traf chciał, że podczas wykonywania 
utworu „I want to break free”. I tak przy 
„Queenach”, zebrana pod estradą pu-
bliczność, w pośpiechu „uwalniała się 
od”... deszczu, uciekając po i pod oko-
liczne parasole czy też najbliższe za-
daszenia. Zabawa jednak trwała dalej.

Po kilkudziesięciu minutach, kiedy 
przejaśniło się, powrócono – w pelery-
nach i z parasolami w ręku – na miej-
sca pod estradę, w oczekiwaniu na 
gwiazdy wieczoru... A deszcz? No, jak 
na złość wrócił jeszcze nieco później.

Zagroł Bynd, zaśpiewał Holecki
- Chociaż za bardzo nie przepa-

dam za muzyką biesiadną, ciekawa je-
stem jak zaprezentuje się ten „Hanys 
Bynd”. Wizualnie wyglądają schlud-
nie, dobrze. A muzyka? No zobaczy-
my... – komentowała na gorącą pani 
ewa z osiedla „Chemik”. Artyści tego 
zespołu rzeczywiście pod względem 
wizualnym prezentowali się świetnie 
– biało i intensywnie niebieskie stro-

je rzucały się już z daleka. Sam wy-
stęp również mogą uznać za udany, 
choć mogło się to różnie potoczyć, bo-
wiem deszcz, sprzętów, urządzeń na-
głaśniających też nie chciał oszczę-
dzić. Jak to przy śląskich biesiadach – 
piosenki przeplatane z kawałami. Sło-
wem, gromadzącą się coraz liczniej 
na rynku publiczność przed występem 
gwiazdy wieczoru, Damiana Holec-
kiego – rozgrzali w sam raz. 

A ten artysta na scenie pojawił się 
około godziny 20.30. I – jak można by-
ło się spodziewać – oczarował szcze-
gólnie damską, zdecydowanie licz-
niejszą część publiczności, schowaną 
jeszcze w pierwszej połowie koncertu 
gdzieś pod parasolami, ale pod samą 
estradą, metr, dwa od gwiazdy. Szyb-
ko nawiązał kontakt z widzami. Zaśpie-
wał chyba wszystkie swoje największe 
przeboje!

A to dzięki...
Imprezę zorganizowali wspólnie: 

Urząd Miasta, Siemianowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa, Stowarzysze-
nie Przyjaciół Bytkowa, „Nasz Dom”, 
a także administracje osiedli „Chemik”, 
„Młodych”, „Tuwima” i „Węzłowiec”.

Sponsorami wydarzenia byli: „Suk-
ces”, Zakład Usługowo-Handlowy „Wi-
mar”, Zakład Ogólnobudowlany Toma-
sza Janoszki, „Arcon”, „Elektro-Dźwig”, 
Zakład Usług Technicznych Mirosława 
Witka, Firma Usługowo-Handlowa Se-
bastiana Wąsa, TelePizza, pub „Stu-
dio 4”, restauracja „Gardena”.

Wcześniej rzucali...
Tradycyjnie już, na sąsiadującym 

z Rynkiem Bytkowskim boisku, odbył 
się turniej boule dla dzieci i dorosłych. 
Tym razem w rywalizacji zwyciężali 
Adamczykowie. Wśród dzieci najlep-
szy okazał się Szymon Adamczyk. Za 
nim uplasowali się Weronika Mucha 
i Maciej Adamski. W rywalizacji do-
rosłych, dwa pierwsze miejsca zdoby-
li Ryszard oraz Mirosław Adamczyk. 
Trzecie miejsce ugrał Krzysztof Krupa. 
– Mogę mieć powody do radości. W bo-
ules nadal chcą grać zarówno dzieci, 
jak i dorośli - w różnym wieku. Cieszę 
się, że i poza otwartymi turniejami ta 
rozrywka rozwija się, bo ludzie przycho-
dzą tu w piątki w południe i chcą sobie 
pograć. Oby jak najwięcej ludzi chciało 
z tego korzystać. Ruch na świeżym po-
wietrzu się przydaje – powiedziała ewa 
Dinges – prowadząca turniej.

Rafał Grzywocz

Deszcz to „pikuś” przy takiej zabawie
ciąg dalszy ze str. 41
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Damian Holecki jako wisieńka na torcie

Było kolorowo...

Przepytano najmłodszych...

Gangnam Style i wszystko jasne

To te czerwone parasolki chyba sprowadziły deszcze

A widownia w różnym wieku

Konkursowo...

Rodzice i rodzeństwo bacznie przyglądali się „swoim”



Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze 
i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!

s-
32

3/
3-

14

Zielony Konkurs 2014

Lato „w kratkę”
Raz upały, raz chłodno, deszcze. Może dlate-

go ukwieconych balkonów, jak na razie, mamy 
umiarkowaną ilość? Sądzimy jednak, że będzie ich 
stopniowo przybywać, wzorem lat ubiegłych, kiedy 
zazwyczaj na przełomie lipca i sierpnia mieliśmy ich 
już całkiem pokaźną liczbę.

Nikt nie zaprzeczy, że przyjemnie jest spojrzeć na ład-
ny balkon czy obejście domu. To nie tylko przecież sa-
tysfakcja dla ich właścicieli, opiekunów, ale też dla spa-
cerowiczów, którzy – a widzieliśmy i słyszeliśmy – przy-
stawali przed jakimś balkonem i głosem podziwu mówi-
li: Ale ładnie!!! Ukwiecone kąciki znacznie poprawiają 
wygląd naszych domów i szerzej – całych osiedli. Mają 
też ogromny wpływ na nasze samopoczucie – są swo-
istym azylem.

Dlatego cały zachęcamy wszystkich mieszkańców do 
przystrajania balkonów kwiatami, iglakami, roślinami 
pnącymi. Obejść budynków podobnie. Do takiego eks-
perymentowania z przyrodą. A nuż ktoś odkryje w so-
bie nową pasję?

Tymczasem cierpliwie chodzimy, przeczesujemy 
wzrokiem kolejne domy w poszukiwaniu takich pere-
łek. Najciekawsze łapiemy w obiektywy naszych apa-
ratów i pokazujemy na łamach „Mojej Spółdzielni” jako 
dobre przykłady.

W czerwcu przypadły nam do gustu szczególnie bal-
kony przy adresach: Jana Polaczka 2, Walerego Wró-
blewskiego 45 i Marii Skłodowskiej-Curie 37.

- Jana Polaczka 2

- Marii Skłodowskiej-Curie 37


