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L i p c o w e  n i e b o
Lipiec poczęstował nas upałami i ogromnymi opadami deszczu. Na szczęście nasze rejony nie są narażone na 

powodzie, ale na m.in. Podhalu woda szalała. Dachy na budynkach SSM dzielnie wytrzymały wodną próbę – 
czasami lały się z nieba setki litrów – bo tylko sporadycznie docierały do nas informacje o przeciekach do miesz-
kań. Nieco więcej strat zanotowano w zieleni, bo wiatr i obfity deszcz łamały konary, wyrywały drzewa.

Lipcowe niebo było albo całkowicie błękitne i – nomen omen – żar też lał się z niego, albo pokryte pierzastymi cirrusa-
mi bądź budzącymi zachwyt cumulusami czy cumulonimbusami - foto 1. Nie brakowało jednak dni, podczas których niebo 
zasnute było ciężkimi, ołowianymi i budzącymi grozę nimbostratusami – foto 2 – zamieniającymi dzień w noc.

Jaki będzie sierpień, dowiemy się wkrótce, a życzyć wszystkim należy, by w nocy umiarkowanie padało, a w dzień 
grzało – ale to byłoby zbyt piękne.
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986 – telefonuj bezpłatnie, anonimowo – 986

Chuliganom powiedz NIE!!!
Szanowni Mieszkańcy Siemianowic Śląskich

STRAŻ MIEJSKA APELUJE  
DO MIESZKAŃCÓW  

SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH  
– NIE BĄDŹCIE OBOJĘTNI  

NA NISZCZENIE WSPÓLNEGO MIENIA.

986
Od dłuższego czasu miasto jest dewastowane. Rozwydrzeni 

młodociani chuligani – często pod wpływem alkoholu – de-
wastują wszystko, co spotkają w swoim zasięgu. Przedmiotem ata-
ków są ławki, przystanki komunikacji miejskiej, kosze na śmieci, szy-
by wystawowe. Innym przejawem wandalizmu jest niszczenie elewacji 
budynków przez grafficiarzy.

Koszty tych zabaw – wybryków ponosimy wszyscy. Dlatego nie 
możemy tym patologiom biernie się przyglądać.

Brak reakcji ze strony społeczeństwa daje chuliganom poczucie bez-
karności. Patrole Straży nie są w stanie być wszędzie. Nie mogą zabez-
pieczać wszystkich miejsc zagrożonych, bo nie ma tylu funkcjonariu-
szy. Jednak RAZEM, przy wsparciu mieszkańców Straż Miejska bę-
dzie mogła skutecznie przeciwstawić się wandalom.

Wystarczy TYLKO zadzwonić w razie zauważenia przypadków 
chuligaństwa do Straży Miejskiej na bezpłatny numer telefonu 986 (bez 
konieczności podania danych personalnych).

Tego typu zgłoszenie będzie traktowane priorytetowo. Patro-
le Straży Miejskiej zrezygnują z realizacji interwencji w sprawach 
porządkowych lub drogowych, o ile będzie to niezbędne w celu uję-
cia chuligana. Interwencję dotyczącą nieporządków można bowiem 
załatwić nawet drugiego dnia, zaś wandala trzeba ująć na gorącym 
uczynku.
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Okładka str. 1: tekst i foto – Piotr Sowisło
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POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - TEL. 032 228-57-78
DYŻURUJE: w dni robocze - od 15.00 do 22.00; w dni wolne - od 8.00 do 22.00

MOJA SPÓŁDZIELNIA 8/2008

Obowiązuje od 1 września!!! Obowiązuje od 1 września!!!
Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje:

Począwszy od września br. w każdy poniedziałek od 13 do 17,  
członkowie Zarządu SSM przyjmować będą

P.T. Mieszkańców na swych stałych dyżurach.
W siedzibie Zarządu – ul. Bohaterów Westerplatte 20, pokój 26 – zamiesz-
kałych w zasobów SSM zamierzających przekazać swoje wnioski, uwagi lub 

złożyć skargę przyjmować będzie Prezes Zarządu lub jego zastępcy.
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Przypomnijmy, wybory były tajne, prze-
prowadzono je na 7 częściach WZ, a wy-
pełnione karty do głosowania przecho-
wywał notariusz. W ich wyni-
ku spośród 26 kandydatów do 
RN SSM weszło 16 osób. Zno-
welizowana ustawa o spółdziel-
niach mieszkaniowych uniemożli-
wiła kandydowanie osobom, które 
w RN były dwie kadencje z rzędu. 
Ten zapis spowodował, że w skład 
szesnastoosobowej Rady weszło 
14 nowych członków. Wybrani do 
RN nowi członkowie to nie przy-
padkowi ludzie, tylko mieszkań-
cy, którzy wcześniej uczestniczy-
li w pracach Rad Osiedli i tym sa-
mym problematyka samorządo-
wa, jak i inne spółdzielcze proble-
my oraz zagadnienia nie są dla 
nich czymś nowym, nieznanym. 
Zapewne nie raz i nie dwa w trak-
cie trzyletniej kadencji przyjdzie 
im dokonywać trudnych wyborów 
i podejmować niepopularne decy-
zje, bo teraz odpowiedzialność za 
Spółdzielnię, jej majątek, a tak-
że za jej funkcjonowanie jako bytu 
gospodarczego, bo SSM to prze-
cież znaczący zakład w mieście, 
została przekazana w ich ręce.

Pierwsze posiedzenie RN otwo-
rzył ustępujący przewodniczący 
Rady Andrzej Kłos i na wstępie 
pogratulował zebranym zaufania 
wyborców i wyboru. W swym wy-
stąpieniu Andrzej Kłos nawiązał do 
ogromnej odpowiedzialności, ja-
ka spada na nową Radę, bo dzia-
łać będzie w nowych warunkach 
wyznaczonych przez ułomną i po-
wszechnie już krytykowaną usta-
wę. Jak mówił były szef RN, komuś 
bardzo zależy, by spółdzielczość, 
ruch społeczny sięgający korze-
niami w XIX wiek przestała w na-
szym kraju dobrze i z myślą o ludziach 
funkcjonować. Andrzej Kłos podkreślił, 
że w minionym czasie praca i współpra-
ca z Zarządem Spółdzielni układała się 
bezkonfliktowo, chociaż problemów nie 
brakowało. Współdziałanie to jest widocz-
ne na każdym kroku i to na każdym osie-
dlu. Proszę Państwa – mówił – przyjdzie 
Wam podejmować trudne decyzje, a nikt 
poza Wami nie będzie mógł ich podjąć. 
Czasami staniecie przed poważnym dy-
lematem i będziecie musieli dokonać wy-
boru i opowiedzieć się „za”, nawet jeże-

li w głębi duszy będziecie się buntować. 
Sądzę, że kadencja upłynie szybko i przy-
niesie Wam – czego także serdecznie ży-

czę – wiele satysfakcji. Mam nadzieję, że 
mimo trudności, jakie napotkacie, zrobicie 
więcej niż Wasi poprzednicy.

Następnie Andrzej Kłos poprosił, by 
każdy z członków Rady Nadzorczej się 
przedstawił i powiedział kilka słów o so-
bie. Po zakończeniu tej prezentacji za-
rządził przeprowadzenie wyborów nowe-
go Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
oraz powołanie z grona obecnych Ko-
misji Skrutacyjnej. W skład Komisji we-
szli: Wiesław Gola, Czesława Spandel 
i Andrzej Waldera.

Na funkcję Przewodniczącego RN 
zgłoszono dwie kandydatury. W wyniku 
tajnych wyborów nowym Przewodniczą-
cym Rady Nadzorczej został Wiesław 
Jaźwiec, który podziękował za okaza-
ne mu zaufanie i wybór – rozmowę z no-
wym szefem RN SSM czytaj str. 5.

Następnie zebrani dokonali 
jawnego (zgłoszono taki wnio-
sek) wyboru pozostałych człon-
ków Prezydium RN. Zostali ni-
mi: Janusz Łach – wiceprze-

wodniczący RN i Ewa Ozner – 
sekretarz. Ich sylwetki przedstawi-
my w kolejnych wydaniach „MS”.

Kolejnym punktem posiedze-
nia było ukonstytuowanie składów 
osobowych Komisji Stałych Ra-
dy Nadzorczej. Składy tych komisji 
oraz ich Przewodniczących wybra-
no również w głosowaniu jawnym.

Podczas posiedzenia Piotr Maj-
nusz poprosił o wyjaśnienie do-
konania zmiany na funkcji Preze-
sa Zarządu. Głos w tej kwestii za-
brał Stanisław Kowarczyk i wyja-
śnił, że z zamiarem złożenia rezy-
gnacji – ze względu na wiek – no-
sił się od dłuższego czasu i nie by-
ło to tajemnicą. Początkowo za-
mierzałem zrezygnować – mówił – 
po przeprowadzonych obchodach 
jubileuszu 50-lecia SSM. Jednak 
ze względu na ustawowe zmiany 
i wprowadzenie nowych uregulo-
wań, po przeprowadzonych licz-
nych rozmowach odłożyłem w cza-
sie swą rezygnację, tak by zadania 
ustawowe w tym niełatwym okre-
sie realizować w znanym Państwu 
składzie osobowym Zarządu. Sta-
nisław Kowarczyk dodał, że dopó-
ki będzie mógł, to swym doświad-
czeniem będzie wspierał zarówno 
obecny Zarząd, jak i wybraną Ra-
dę Nadzorczą.

Podczas obrad Zbigniew Lek-
ston, prezes Zarządu, przedstawił 
Radzie skład Zarządu SSM i wstęp-
ne podsumowanie wszystkich czę-

ści Walnego Zgromadzenia. W Walnym 
uczestniczyło ok. 570 osób, a więc dużo 
mniej niż się spodziewano. Obrady WZ 
były merytoryczne i przebiegły spokojnie.

Pierwsze posiedzenie RN zakończył 
Wiesław Jaźwiec i w krótkim wystąpie-
niu stwierdził, że jest zadowolony iż 
w nowej Radzie znalazły się osoby, któ-
re pierwsze kroki w działalności spół-
dzielczej mają już za sobą, bo nabyły 
pewne doświadczenia w Radach Osie-
dli. Szef RN zapowiedział spotkanie we 
wrześniu. Piotr Sowisło

Na początku lipca na swym pierwszym posiedzeniu konstytuującym we-
wnętrzną strukturę zebrali się nowi członkowie Rady Nadzorczej SSM 

wybrani podczas odbytego pod koniec czerwca Walnego Zgromadzenia 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Ukonstytuowała się
Rada Nadzorcza SSM

Prezydium:
- Wiesław Jaźwiec, przewodniczący RN SSM  
– os. „Węzłowiec”,
- Janusz Łach, z-ca przewodniczącego  
– os. im. Juliana Tuwima,
- Ewa Ozner, sekretarz – os. „Chemik”,

Członkowie:
- Joanna Baranowicz-Pluskwik – os. „Centrum”,
- Bronisław Breguła – os. im. Juliana Tuwima,
- Wiesław Gola – os. „Węzłowiec”,
- Elżbieta Hołowczak – os. „Centrum”,
- Jerzy Kurzawa – os. „Młodych”,
- Gerard Lattka – os. „Michałkowice”,
- Piotr Majnusz – os. „Młodych”,
- Jan Matyszok – os. „Bańgów”,
- Ryszard Osyra – os. im. J. Tuwima,
- Zbigniew Rogoż – os. „Chemik”,
- Czesława Spandel – os. „Chemik”,
- Krzysztof Śpiewak – os. „Michałkowice”,
- Andrzej Waldera – os. „Węzłowiec”.

Komisje RN SSM – skład osobowy:
- Gospodarki Zasobami

Mieszkaniowymi:
- Zbigniew Rogoż, przewodniczący,
- Ryszard Osyra,
- Krzysztof Śpiewak,
- Piotr Majnusz,
- Andrzej Waldera.

- Rewizyjna:
- Wiesław Gola, przewodniczący,
- Elżbieta Hołowczak,
- Jan Matyszok,
- Joanna Baranowicz-Pluskwik.

- Organizacyjno-Samorządowa:
- Jerzy Kurzawa, przewodniczący,
- Czesława Spandel,
- Bronisław Breguła,
- Gerard Lattka.
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„Moja Spółdzielnia”: PANIE PRZE-
WODNICZĄCY, JAKIE SĄ PANA ZWIĄZKI 
Z SIEMIANOWICKĄ SPÓŁDZIELNIĄ MIESZ-
KANIOWĄ?

Wiesław Jaźwiec: - Zamieszka-
łem w Siemianowicach Śląskich, 
gdyż można było tutaj szybko do-
stać mieszkanie. Wraz z moją żoną 
pracowaliśmy w Katowicach, jednak 
gdy przeprowadziliśmy się na osiedle 
„Chemik” ponad 35 lat temu, związali-
śmy się z tym miastem. Mo-
ja żona – Alicja - została dy-
rektorem Szkoły Podstawo-
wej nr 1. W ubiegłym roku jej 
działalność została szczegól-
nie doceniona, gdyż podczas 
Święta Bytkowa przyzna-
no jej zaszczytne wyróżnie-
nie Laur Bytkowa. Ja nato-
miast zacząłem działać spo-
łecznie w strukturach samo-
rządowych SSM. Przez wie-
le lat pracowałem w Hucie 
Baildon, przechodząc tam 
przez różne stanowiska. By-
łem też prezesem jednej ze spółek 
należących do tego zakładu. Od 2005 
roku jestem już, podobnie jak mo-
ja żona, na emeryturze. Ostatnio po 
raz drugi zostałem wybrany na funk-
cję przewodniczącego RO „Węzło-
wiec”. Wcześniej, mieszkając na osie-
dlu „Chemik”, mogłem obserwować, 
jak na moich oczach rosły inne osie-
dla. A najładniejsze z nich to „Węzło-
wiec”, które jako jedyne nadal się roz-
wija. Powstają nowoczesne budyn-
ki na obrzeżach osiedla, władze SSM 
właściwie wykorzystują jego teren.

- KILKA TYGODNI TEMU ZOSTAŁ PAN 
NOWYM PRZEWODNICZĄCYM RADY NAD-
ZORCZEJ SSM...

- Pierwsze posiedzenie nowo wy-
branej Rady Nadzorczej odbyło się 10 
lipca br. Rada dokonała wyboru Pre-
zydium Rady i Komisji Problemowych: 
Gospodarki Zasobami Mieszkaniowy-
mi, Rewizyjnej i Organizacyjno-Sa-
morządowej. Rada podjęła również 
uchwałę powołującą stałych przed-
stawicieli Rady Nadzorczej w komi-
sjach przetargowych dotyczących ro-
bót remontowo-budowlanych i w ko-
misji przetargowej dotyczącej loka-
li mieszkalnych i użytkowych. Warto 
podkreślić, że w obecnym 16-osobo-
wym składzie RN są 4 panie. Nie bę-
dę ukrywał, że jest to nowe wyzwanie.

- JAKIE BĘDĄ PRIORYTETY W DZIAŁAL-
NOŚCI NOWEJ RADY? 

- Widzę konieczność kontynuacji 
działań ustalonych przez poprzed-
nią Radę Nadzorczą w ramach za-
twierdzonych planów SSM. Dotyczy to 
zwłaszcza planu gospodarczego, in-
westycyjnego, robót remontowo-kon-
serwacyjnych zasobów SSM, termo-
modernizacyjnych i wymiany wind. 
Ważnym elementem naszego dzia-

łania będzie też szukanie sposobów 
równoważenia kosztów na poszcze-
gólnych nieruchomościach, co wynika 
z nowelizacji ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych. Należy kontynuować 
proces dalszego obniżania kosztów 
energii cieplnej, analizować ściągal-
ność czynszów za lokale mieszkalne 
i użytkowe. Poprzednia Rada utrzy-
mała instytucję Rad Osiedlowych mi-
mo, że nowa ustawa tę kwestię pomi-
nęła. Chciałbym, aby obydwa te spół-
dzielcze organy zacieśniły współpra-
cę poprzez organizowanie wspólnych 
posiedzeń. Pozwoli to nam na bliż-
sze poznanie działaczy osiedlowych 
oraz problemów, z jakimi się styka-
ją w swojej społecznej pracy. Rada na 
bieżąco będzie zajmować się wszyst-
kimi sprawami, które będą do omó-
wienia w zakresie problematyki podle-
gającej jej działaniom.

- NOWA RADA SKŁADA SIĘ GŁÓWNIE 
Z OSÓB, DLA KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ W TYM 
GREMIUM BĘDZIE NOWYM DOŚWIADCZENIEM. 
CZY NIE STANOWI TO ZAGROŻENIA DLA 
PRAWIDŁOWEGO JEJ FUNKCJONOWANIA?

- Jestem już drugą kadencję w Ra-
dzie Nadzorczej SSM. Ukończyłem 
kurs państwowy dla członków Rad 
Nadzorczych. Poprzednia Rada two-
rzyła zgrany kolektyw doświadczo-
nych ludzi. Mam nadzieję, że my rów-

nież stworzymy taki kolektyw. Wielu 
jej członków znanych jest mi ze swojej 
działalności w Radach Osiedlowych. 
Ponadto, według mojego rozeznania 
każdy z członków wpisał się w działal-
ność tej komisji, która leży w gestii je-
go zainteresowań. Członkami nowej 
RN zostały osoby wytypowane przez 
Rady Osiedlowe i spośród nich wy-
brali mieszkańcy swoich przedstawi-
cieli do RN. Myślę, że mieszkańcy ob-

darzyli nas mandatem zaufa-
nia i postaramy się go god-
nie wypełnić. Za ten wybór 
w imieniu wszystkich człon-
ków RN chciałbym naszym 
mieszkańcom podziękować. 
Na pewno nie będziemy uni-
kać trudnych problemów do 
rozwiązania i podejmować 
takie decyzje, które mogą 
być dla niektórych niełatwe 
do przyjęcia.

- A TRUDNE TEMATY, KTÓRE 
STOJĄ PRZED RADĄ?

- To sprawa ewentualnych 
podwyżek czynszowych, one naj-
bardziej bolą mieszkańców. Zawsze 
trudnym tematem były wykluczenia 
z członkostwa, przede wszystkim z ty-
tułu niepłacenia czynszu. Widać jed-
nak, że dotychczas prowadzona nie-
łatwa polityka w tym zakresie przynosi 
efekty, gdyż zadłużenie Spółdzielców 
się zmniejsza.

- PANIE PRZEWODNICZĄCY, KORZYSTA-
JĄC Z OKAZJI POROZMAWIAJMY O „WĘ-
ZŁOWCU”. JAKIE SĄ NAJWIĘKSZE SUKCE-
SY RADY OSIEDLA „WĘZŁOWIEC”?

- Przede wszystkim zaliczyłbym do 
nich nowe boisko sportowe ze sztucz-
ną nawierzchnią, w pełni wykorzysty-
wane przez młodzież. Dochodzą do 
nas nawet postulaty wybudowania ko-
lejnego obiektu, tym razem z przezna-
czeniem do gry w siatkówkę. Innym 
sukcesem jest realizowanie zgod-
nie z harmonogramem planu docie-
pleń, przez co znacznie poprawia się 
komfort zamieszkania i estetyka osie-
dla. Aktualnie prace te kończą się na 
I etapie „Węzłowca”. Wykonanie robót 
na kolejnych budynkach stoi jednak 
pod znakiem zapytania ze względu na 
zmianę przepisów w ustawie o spół-
dzielniach mieszkaniowych, które za-
kładają, że każdy budynek będzie na 
własnym rozliczeniu.

Otrzymaliśmy mandat zaufania od mieszkańców
Rozmawiamy z Wiesławem Jaźwcem, przewodniczącym Rady Nadzorczej

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i przewodniczącym Rady Osiedla „Węzłowiec”

ciąg dalszy na str. 6
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- W CZYM PAN UPATRUJE ATUTY TEGO 
OSIEDLA?

- Należy podkreślić dobre położe-
nie osiedla, bo leży tuż obok WPKiW 
w Chorzowie, oraz dogodne połą-
czenia komunikacyjne. „Węzłowiec” 
ma też dobrą przestrzeń urbanistycz-
ną oraz infrastrukturę handlową. To 
wszystko powoduje, że ceny miesz-
kań na rynku wtórnym są tutaj najwyż-
sze w Siemianowicach Śląskich. Waż-
ną dla nas sprawą jest też integracja 
mieszkańców z domów oddanych do 
użytku w ostatnich latach. Odbywa się 
ona głównie poprzez kontakt listowny 
i e-mailowy, w którym osoby te zwra-
cają się z prośbą o wykonanie róż-
nych prac, szczególnie dotyczących 
poprawy wyglądu otoczenia.

- CO STANOWI NAJWIĘKSZĄ BOLĄCZKĘ 
„WĘZŁOWCA”?

– Mamy nadal do wyremontowa-
nia wiele chodników. Ostatnia kontro-
la dozoru technicznego wykazała, że 
na 11 placów  zabaw prawie wszyst-
kie urządzenia nie spełniają aktual-
nych polskich norm. Sam zakup po-
trzebnych huśtawek bez montażu to 
kwota 120 tysięcy złotych. Ponad-
to, dla wielu mieszkańców najwięk-
szym problemem jest brak miejsc po-
stojowych. Pomimo, że cały czas re-
montujemy i budujemy nowe parkin-
gi, to samochodów systematycznie na 
osiedlu przybywa. Niektóre problemy 
można załatwić tylko przy współpra-
cy z siemianowickim magistratem. Do 
nich należy przebudowa skrzyżowania 
ul. W. Wróblewskiego z Grunwaldzką, 
gdzie przy skręcie na osiedle w go-
dzinach szczytu tworzą się duże kor-

ki samochodowe. Jednym z prioryteto-
wych działań RO jest przeciwdziałanie 
dewastacjom oraz poprawa bezpie-
czeństwa na osiedlu. W tym celu re-
gularnie dochodzi do spotkań z przed-
stawicielami policji i innych służb, na 
których na bieżąco omawia się naj-
większe zagrożenia.

- CZY PANA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA 
ZOSTAŁA JUŻ DOCENIONA?

- Za swoją działalność społecz-
ną w 2002 roku otrzymałem odznakę 
„Zasłużony dla Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej”. Z kolei w 2007 
roku zostałem odznaczony „Medalem 
50-lecia SSM”. Jednak na pracy na 
rzecz SSM nie kończy się moja spo-
łeczna aktywność. Posiadam brązo-
wą odznakę „Zasłużony Działkowiec” 
i honorową odznakę Zarządu Woje-
wódzkiego TKKF, działam też w Sto-
warzyszeniu Przyjaciół Bytkowa oraz 
„Nasz Dom”.

- JAKĄ DEWIZĄ KIERUJE SIĘ PAN 
W SWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ DZIAŁALNOŚCI?

- Jako działacz SSM bardzo so-
bie cenię współpracę pomiędzy po-
szczególnymi organami. Dotyczy to 
spotkań Rady Nadzorczej z Radami 
Osiedlowymi oraz wspólnych posie-
dzeń samorządów osiedlowych. Mo-
im zdaniem, szczególnie ważny ro-
dzaj współpracy utworzyły cztery byt-
kowskie Rady Osiedlowe, które wza-
jemnie służą sobie doświadczeniem 
i dzielą się pomysłami. Nie ma tutaj 
niezdrowej rywalizacji, a zamiast te-
go jest pomoc i chęć przenoszenia 
na swój teren pozytywnych wzorców. 
Jednym z takich tematów jest rewita-
lizacja osiedla, gdzie RO „Węzłowiec” 
pracując nad swoim planem, korzysta 

z doświadczenia RO „Chemik” oraz 
„Młodych”.

- CZY PEŁNIENIE FUNKCJI PRZEWOD-
NICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ I RA-
DY OSIEDLA NIE BĘDZIE ZE SOBĄ KOLIDO-
WAĆ?

- Chcę zachować funkcję Przewod-
niczącego RO i uważam, że funkcje te 
nie kolidują ze sobą. Ba, dostrzegam 
nawet pozytyw, tzn. spotykając się 
z członkami RO na co dzień na i na 
posiedzeniach Rady, będę wiedział 
bezpośrednio, czym żyją Rady Osie-
dli. Ponadto, chcę zauważyć, że dzia-
łalność w samorządzie osiedlowym 
daje mi ogromną satysfakcję. Moja 
dyspozycyjność winna też pozwolić mi 
na pełnienie obydwu funkcji. Chciał-
bym życzyć nowo wybranej Radzie 
Nadzorczej i Radom Osiedlowym du-
żo zadowolenia ze swojej pracy i jak 
najlepszych wyników dla dobra miesz-
kańców SSM. Życzyłbym sobie rów-
nież jak najlepszej współpracy z no-
wym Zarządem SSM.

- PANIE PRZEWODNICZĄCY, JEST PAN 
BARDZO AKTYWNĄ OSOBĄ. SKĄD CZERPIE 
PAN SIŁY DO SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI?

- Pomimo, że społecznie działam od 
ponad dwudziestu lat, to nadal czu-
ję zapał i energię. Skąd czerpię do te-
go siły? Mam swoje prywatne satys-
fakcjonujące życie, dzięki czemu mo-
gę nabrać dystansu do problemów. 
Ponadto, udało nam się stworzyć do-
brą grupę działaczy, która jest bardzo 
oddana Spółdzielni. Dostrzegam tak-
że wiele wartościowych osób i kontakt 
z nimi daje mi bardzo dużo satysfak-
cji. Poza tym potrzebę społecznego 
działania mam chyba wrodzoną.

mig

Otrzymaliśmy mandat zaufania od mieszkańców
ciąg dalszy ze str. 5

Od 1 sierpnia inż. Marian Odczyk 
jest zastępcą prezesa Zarządu 

SSM ds. technicznych. Na stanowi-
sko to został wybrany w głosowaniu 
tajnym podczas czerwcowego po-
siedzenia Rady Nadzorczej.

Marian Odczyk to osoba znana miesz-
kańcom os. „Młodych”, gdyż na tym 
osiedlu blisko 20 lat działał w struktu-
rach samorządowych, a w zakończo-
nej w bieżącym roku kadencji był sze-
fem Rady Osiedla. Dał się poznać jako 
inicjator kilkunastu osiedlowych, i nie 
tylko, przedsięwzięć. Przez dwie ka-
dencje był członkiem Rady Nadzor-
czej SSM.

Marian Odczyk ukończył Wydział Bu-
downictwa Politechniki Śląskiej i jest 

inżynierem budowlanym. Z Siemiano-
wicami Śl. związany jest od 33 lat, 
gdyż tu rozpoczął pracę w KBW „Fa-

bud”, by następnie kontynuować za-
wodową działalność w przedsiębior-
stwach i firmach zajmujących się pro-
jektowaniem i nadzorami inwestycyj-
nymi oraz wykonawstwem inwesty-
cyjnym i remontowym. Pracował m.in. 
w „Inwestprojekcie - Śląsk” i „Budopro-
jekcie” w Katowicach oraz firmie „Soli-
dus” w Mikołowie. Posiada uprawnie-
nia budowlano-konstrukcyjne i należy 
do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynie-

rów Budownictwa w Katowicach. Jest 
biegłym sądowym z zakresu budow-
nictwa w Sądzie Okręgowym w Kato-
wicach.

Zainteresowania pozazawodowe no-
wego wiceprezesa to: szeroko rozu-
miana przyroda, góry i sport – głównie 
piłka nożna i siatkowa. Był czynnym 
zawodnikiem.

Marian Odczyk jest żonaty, ma czwo-
ro dzieci – dwoje już usamodzielnio-
nych. Jest osobą bardzo spokojną, sto-
nowaną, acz niepozbawioną własnego 
zdania i potrafiącą stanowczo prezen-
tować swoje stanowisko, by następ-
nie konsekwentnie dążyć do realizacji 
uzgodnionego zamierzenia.

pes

Nowy 
wiceprezes
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24 października 1961 roku Stanisław Kowarczyk został prezesem Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy 
Zakładach Azotowych im. Pawła Findera w Chorzowie. Od tego momentu do połowy czerwca br. sprawo-

wał tę funkcję nieprzerwanie w spółdzielniach będących następcami tej pierwszej. Stanisław Kowarczyk preze-
sem Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – w jej obecnym kształcie – został 2 lipca 1971 roku i na pew-
no można go określić mianem dziekana prezesów polskiej spółdzielczości. Liczący dziesiątki lat staż pracy skło-
nił Radę Nadzorczą SSM do przyznania Stanisławowi Kowarczykowi tytułu: Honorowego, dożywotniego Prezesa 
SSM. Odejście z funkcji skłoniło nas do przeprowadzenia dłuższej rozmowy.

Zdaję się na mądrość...
ze Stanisławem Kowarczykiem – Honorowym Prezesem Zarządu SSM, lata minione i teraźniejszość

omawia Piotr Sowisło
- PANIE PREZESIE, PO WIELU, WIELU LA-

TACH PRZESTAŁ PAN BYĆ PREZESEM…
STANISŁAW KOWARCZYK: Taka 

jest kolej rzeczy, chociaż wydaje mi 
się, że to wczoraj zostałem powołany, 
a tymczasem to wczoraj to dziesiątki 
lat. W tym miejscu chcę zaznaczyć, że 
z zamiarem rezygnacji z funkcji nosi-
łem się od dłuższego cza-
su i najbliżsi współpracow-
nicy, a także członkowie 
Rady Nadzorczej wiedzie-
li o moim zamyśle. Nie by-
ło to więc dla nich za-
skoczeniem, bo kilka razy 
sygnalizowałem, że czas 
zmniejszyć tempo i odejść 
na odpoczynek. Te zamy-
sły z różnych względów 
przesuwały się w czasie, 
a że zdrowie dopisuje, to 
uznaliśmy, że dotrwam do 
jubileuszu 50-lecia Spół-
dzielni, a po nim złożę re-
zygnację. Słowo dotrwam 
nie jest najbardziej szczęśliwe, bo nie 
oznaczało stosowania taryfy ulgowej. 
Przez cały czas wypełniałem wszyst-
kie zadania i obowiązki, jakie są przy-
pisane tej funkcji. Jednak już w trak-
cie przygotowania obchodów jubile-
uszu 50-lecia, a szczególnie w związ-
ku z wejściem w życie znowelizowa-
nej ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych pojawiła się potrzeba, by ten 
pierwszy okres wdrażania bardzo kon-
trowersyjnych i budzących wiele za-
strzeżeń zapisów realizować w skła-
dzie funkcjonującego Zarządu, by nie 
wprowadzać dodatkowego zawirowa-
nia. Życie zweryfikowało więc mój za-
miar i moje odejście przełożyło się 
w czasie. Jednak już wtedy mówiłem, 
że rezygnację złożę przed Walnym 
Zgromadzeniem, a na moje miejsce 
proponować będę Zbigniewa Lekstona 
wieloletniego współpracownika, osobę 
czującą spółdzielczość i oddaną swej 
pracy i Spółdzielni. 

- CZY JEST JAKAŚ RECEPTA NA TAK DŁU-
GIE URZĘDOWANIE, OCZYWIŚCIE POZA NIE-
ZBĘDNYM ZDROWIEM?

- Nie lubię mówić o sobie, bo uwa-
żam, że najważniejsze to dobrze wy-
konywać swoją pracę i spoglądając 
na jej efekty, być z tego powodu za-
dowolonym. Resztę zaś widać. Jednak 
oceniając minione lata, mogę stwier-
dzić, że najważniejsza jest współpra-
ca z ludźmi. Ich wartość poznawało się 

w pracy, w sytuacjach wymagających 
otwartości myślenia, sporych umiejęt-
ności i odwagi w podejmowaniu często 
pionierskich decyzji. Współpraca ta po-
legała na szczerych, a często trudnych 
rozmowach. Wielokrotnie wyrażałem 
zdanie, że należy wsłuchiwać się w to 
co postulują Członkowie Spółdzielni 
i nie wolno podejmować żadnych istot-
nych decyzji bez takich konsultacji. Za-
wsze też podkreślałem ogromne zna-
czenie Rady Nadzorczej i Rad Osie-
dli jako gremiów prezentujących opi-
nie i zgodnie z kompetencjami nadzo-
rujących funkcjonowanie Spółdzielni. 
Takie postępowanie zapewnia współ-
uczestniczenie w podejmowanych za-
daniach, a to przekłada się na akcep-
tację i rzeczową ocenę. Sądzę także, 
że ogromne znaczenie miało wyzna-
czanie celów, które były możliwe do 
wykonania i konsekwentnie były re-
alizowane, bo ludzie oceniają wyniki. 
Bez wątpienia jednak potrzebni są za-
angażowani w działanie ludzie, świa-
domi zadań, a do nich obecna Siemia-
nowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 

jak i wszystkie jej poprzedniczki, mia-
ła zawsze szczęście. To dzięki setkom 
ludzi, społecznych działaczy Rad Nad-
zorczych, Rad Osiedli, pracowników 
można było z takim powodzeniem re-
alizować kolejne etapy budownictwa, 
których efektem jest 12 tysięcy 500 
mieszkań i siedem osiedli wpisanych 

niepodzielnie w krajobraz 
miasta. Mnie natomiast 
osobiście największą sa-
tysfakcję dawało odbywa-
jące się co roku wspólne 
wytyczanie celów, a na-
stępnie ich realizacja. Cie-
szyłem się wraz z innymi, 
że kolejne młode małżeń-
stwa, kolejni ludzie wpro-
wadzają się do swych 
upragnionych mieszkań. 
Czy to jest ta recepta?

- PANIE PREZESIE, COFNIJ-
MY SIĘ W CZASIE DO POCZĄT-
KÓW DZIAŁALNOŚCI…

- W moim przypadku 
działalność spółdzielcza rozpoczęła 
się wcześniej, gdyż zanim zostałem 
prezesem w grudniu 1960 roku, zosta-
łem wybrany na członka Komisji Re-
wizyjnej RSM przy Zakładach Azoto-
wych im. Pawła Findera. Rok później 
powierzono mi prezesowanie tej Spół-
dzielni. Wtedy, właściwie nieco wcze-
śniej, w związku ze stopniowym spad-
kiem realizacji budownictwa zakłado-
wego, narastającym głodem miesz-
kaniowym, reaktywowano spółdziel-
czość mieszkaniową w Polsce. Jej po-
czątki były trudne. Ludzie byli nieufni, 
wszystko się tworzyło i na efekty na-
leżało poczekać. Kilka lat później, gdy 
przekonano się, że ta forma zaspoka-
jania najbardziej elementarnej potrze-
by, tj. posiadania własnego mieszka-
nia, przyjęła się, dokładnie w 1963 ro-
ku Spółdzielnia przy Zakładach Azo-
towych w związku z możliwością po-
zyskania terenów pod budownictwo 
w Siemianowicach-Bytkowie – obecne 
osiedle „Chemik” – zmieniła nazwę na 
Międzyzakładową Spółdzielnię Miesz-

Przyznaną SSM w 2007 r. Wielką Nagrodę Prezydenta Izby 
Budownictwa,  z rąk Tadeusza Wnuka (z prawej) 

odebrał Stanisław Kowarczyk.

ciąg dalszy na str. 8
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kaniową „Chemik” i rozpoczęła tam in-
tensywną budowę mieszkań na rzecz 
kilku zakładów ówczesnego resortu 
przemysłu chemicznego, a szczegól-
nie dla pracowników: Zakładów Azo-
towych, Fabryki Farb i Lakierów w Ka-
towicach, „Kotłomontażu” w Siemiano-
wicach Śl. i Biura Projektów „Prosyn-
chem” w Chorzowie.

- NA PRZESTRZENI TYCH 
LAT BYŁO ZAPEWNE SET-
KI, TYSIĄCE ZDARZEŃ MNIEJ 
I BARDZIEJ PRZYJEMNYCH, 
KTÓRE UTKWIŁY W PAMIĘCI. 
CO, GDYBY SIĘ PAN TAK 
GŁĘBOKO ZASTANOWIŁ, 
SZCZEGÓLNIE SIĘ W NIEJ ZA-
PISAŁO?

- To trudne pytanie, 
gdyż rzeczywiście prze-
różnych spraw, sytuacji, 
problemów przez te lata 
było tysiące, a związane 
one były nie tylko z odda-
waniem do użytku nowych 
mieszkań. Nie sposób w tym miejscu 
nie wspomnieć o powołaniu w tamtych 
latach brygad konserwacyjno-remon-
towych, które stały się zalążkiem Za-
kładu Budowlano-Remontowego, dzię-
ki któremu wybudowaliśmy we wła-
snym zakresie setki mieszkań. O stwo-
rzonym przez nas – przyjął się w ca-
łej Polsce, młodzieżowym budownic-
twie patronackim. Jego założeniem – 
w związku z brakami mocy wykonaw-
czych wyspecjalizowanych firm – by-
ło odpracowanie na budowie części 
wkładu mieszkaniowego i przyspiesze-
nie otrzymania kluczy do własnego „M” 
z jednej strony, a ściślejsze związanie 
się z wybudowanym niejako przez sie-
bie budynkiem z drugiej. Oczywiście, 
nie można też zapomnieć o zintensyfi-
kowaniu budownictwa z chwilą powsta-
nia „Fabudu” oraz o roku 1977, kiedy 
to do użytku oddaliśmy 1000 miesz-
kań, nagrodach przyznawanych Spół-
dzielni za zdobywanie kilka razy pod 
rząd – w swojej kategorii – pierwszych 
miejsc w prowadzonym dla spółdziel-
czości współzawodnictwie na szcze-
blu krajowym i wojewódzkim, o wyko-
nywaniu nie tylko zadań mieszkanio-
wych, lecz także i budowy infrastruktu-
ry towarzyszącej: Domu Kultury „Che-
mik”, pawilonów handlowych, szkół. 
Lata 90. mimo swoistej zapaści w bu-
downictwie mieszkaniowym to nacisk 
na dostosowywanie naszych obiek-
tów do nowych wyzwań, wprowadza-

nie bardzo kontrowersyjnego, lecz jak-
że słusznego programu indywidualne-
go rozliczania ciepła przez mieszkań-
ców, prowadzenie kosztownego ocie-
plania budynków, wymiany sieci wodo-
ciągowych. Ważnym było wtedy i to, że 
po latach nieoddawania mieszkań do 
użytku, w sytuacji zmienionych zasad 

finansowania budowy mieszkań roz-
poczęliśmy stawianie nowych domów. 
Teraz znowu ta istota spółdzielczo-
ści mieszkaniowej została postawiona 
pod ogromnym znakiem zapytania, bo 
nowa ustawa de facto paraliżuje spół-
dzielcze budownictwo. Nie można też 
nie wspomnieć o oddanej do użytku 
kręgielni, obiekcie onegdaj najnowo-
cześniejszym w kraju, a usytuowanym 
w niewykorzystanym pawilonie handlo-
wym. Oddanie jej do użytku świadczy-
ło o tym, że Spółdzielnia to również 
dbałość o infrastrukturę umożliwiającą 
spędzenie czasu wolnego. Pięknie w to 
zadanie wpisała się realizacja Ryn-
ku Bytkowskiego, a zazdroszczą nam 
go inni, czy przekazanie do użytku na-
szych najmłodszych mieszkańców pla-
ców zabaw nowoczesnych i spełniają-
cych rygorystyczne normy bezpieczeń-
stwa. Takich placów próżno szukać nie 
tylko w Siemianowicach, ale i w innych 
miastach. Dodajmy do tego boiska ze 
sztuczną nawierzchnią i wiele, wiele in-
nych realizacji.

- WSPOMNIAŁ PAN TYLKO O TYCH PRZY-
JEMNIEJSZYCH STRONACH. JAKIE JEDNAK 
BYŁY PROBLEMY I KTÓRY OKRES FUNK-
CJONOWANIA UWAŻA PAN ZA SZCZEGÓL-
NIE TRUDNY?

- Problemów były setki. Każdy doro-
sły człowiek doskonale pamięta, jak 
trudno było zdobyć materiały, wyko-
nawców i realizować wyznaczone za-
mierzenia. Niewątpliwie bardzo trud-

nym okresem dla spółdzielczości był 
czas zmuszania nas do przyjmowania 
ludzi zarejestrowanych w innych urzę-
dach w kolejce po mieszkanie. Ten 
brak dobrowolności w podjęciu decy-
zji o wstąpieniu do Spółdzielni powo-
dował, że ludzie ci nie utożsamiali się 
ze Spółdzielnią, jej problemami, struk-

turą samorządową i wyni-
kającymi z niej działania-
mi. Z biegiem jednak cza-
su ci spółdzielcy z „mu-
su” w większości przeko-
nywali się do spółdziel-
czych poczynań i często 
stawali się zaangażowa-
nymi działaczami. Kolej-
nym minusem, związanym 
z tym podejściem do spół-
dzielczości mieszkanio-
wej, był problem sprawie-
dliwego przydziału miesz-
kań, gdyż bardzo często 
inne czynniki podejmowa-
ły decyzję o konieczności 

przyznania mieszkania, co powodo-
wało zrozumiałe rozgoryczenie u tych, 
którzy cierpliwie czekali i też mieli trud-
ne warunki mieszkaniowe. Od 1990 
roku natomiast mamy do czynienia ze 
stopniowym osłabianiem spółdzielczo-
ści. Był moment, gdy wydawało się, że 
te dążenia ustały. Jednak od 2000 ro-
ku, tj. od wejścia w życie nowej usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych 
proces ten systematycznie przebie-
ga. Każda nowelizacja ustawy, a by-
ło ich już kilkanaście, w większym lub 
mniejszym stopniu godzi w integral-
ność Spółdzielni, godzi w samorząd-
ność mieszkańców, czyli godzi właści-
wie w podstawy społeczeństwa oby-
watelskiego. Najjaskrawszym przykła-
dem jest ubiegłoroczna nowelizacja 
i bezprecedensowa ingerencja władzy 
w legalnie działające prawne podmio-
ty, a takim jest Spółdzielnia. Sądzę, 
że kreowanie tych zmian to efekt nie-
znajomości zasad jej funkcjonowania, 
jej samorządowego charakteru, który 
w świecie funkcjonuje od prawie dwu-
stu lat i sprawdza się.

- CZĘSTO SŁYSZY SIĘ, ŻE SSM JEST MO-
LOCHEM, ZAŚ MAŁE JEST PIĘKNE…

- Uważam inaczej i nie jest to na 
przekór. Moim zdaniem, wielkość SSM 
jest wymarzona do sprawnego za-
rządzania. Siedem osiedli, tj. osiedla. 
„Bańgów”, „Centrum”, „Chemik”, „Mi-
chałkowice”, „Młodych”, „J. Tuwima”, 
„Węzłowiec” o mniej więcej takiej sa-

Zdaję się na mądrość...ciąg dalszy 
ze str. 6

Stanisław Kowarczyk - z lewej - wręcza  
Medale 50-lecia SSM. Otrzymują je,  

od prawej: Gerard Cieślik, Stanisław Sakiel, Jacek Rzepczyk.
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mej powierzchni z Administracjami na 
miejscu – poza bardziej rozrzuconym 
„Centrum” – powoduje, że mieszka-
niec w miarę szybko może załatwić 
swoje problemy. Ta wielkość ułatwia 
zarządzanie. Z kolei ta wielkość ja-
ko całość, mimo niekorzystnych teraz 
zapisów ustawowych, umożliwia mi-
mo wszystko ewentualne, przerzuca-
nie środków między osiedlami na za-
spokojenie doraźnych potrzeby bez 
konieczności zaciągania kredytu, który 
łatwo się bierze, a który należy spłacić. 
Banki zaś nie są instytucjami charyta-
tywnymi więc kredyt, o ile nie jest pre-
ferencyjny, znacznie podraża funkcjo-
nowanie. Chociaż o tym się głośno nie 
mówi, jest to właśnie przykład solida-
ryzmu spółdzielczego i wzajemnej po-
mocy w „biedzie”. Nie od dziś wiado-
mo, że grosze składane przez tysiące 
ludzi szybciej przekształcają się w su-
my, które są znaczące. Znam dużo 
większe Spółdzielnie, które, jeżeli tylko 
mają swoich etatowych przedstawicie-
li blisko mieszkańców, to także wspa-
niale funkcjonują, gdyż są przyjazne 
mieszkańcom. Znam natomiast mniej-
sze organizmy, gdzie nie dość, że do 
Administracji i pewnych z tym związa-
nych usług daleko, to jeszcze w chwili 
drobnych finansowych zachwiań poja-
wiają się problemy związane z płynno-
ścią płatniczą, realizacją prac remon-
towych etc.

- PROSZĘ PANA, CO ZAMIERZA PAN RO-
BIĆ NA EMERYTURZE?

- Przyznam szczerze, że nie zastana-
wiałem się nad tym, bo nie myślę tak 
całkiem się wycofać i zerwać związków 
ze spółdzielczością i mieszkalnictwem. 
W miarę swej wiedzy i doświadczenia 
i zdrowia będę wspierał obecny Za-

rząd i Radę Nadzorczą swymi przemy-
śleniami i radami. Jestem także spo-
łecznym Przewodniczącym Rady Nad-
zorczej Krajowego Związku Gospodar-
czego Spółdzielczości Mieszkaniowej 
w Krakowie i jestem członkiem Pol-
skiego Towarzystwa Mieszkaniowego. 
Zostałem także delegatem na Zjazd 
Branżowy Spółdzielczości Mieszkanio-
wej i zamierzam tam zdecydowanie 
zabiegać o nowelizację ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych, ale no-
welizację, która będzie opracowywa-
na przy współudziale praktyków spół-
dzielczości. Sadzę, że władza ustawo-
dawcza winna wyciągnąć jednoznacz-
ne wnioski z zamętu, jakie wprowadzi-
ła ostatnia nowelizacja, i że naresz-
cie przedstawiciele spółdzielców, bę-
dą dopuszczeni do tworzenia prawa 
ich dotyczącego, do tworzenia prawa 
nienaruszającego podwalin spółdziel-
czości, jej samorządowego charakteru 
i jej struktur, które pozwalają na zgod-
ne z oczekiwaniami Członków funkcjo-
nowanie Spółdzielni. Jakże mądra za-
sada: „nic o nas bez nas” winna stać 
się podstawą dla tworzących prawo, 
bo fiasko wprowadzonych ustawowych 
rozwiązań nie jest bez znaczenia. Nie-
trafione prawo przenosi się na miesz-
kańców. W tym przypadku zdaję się na 
mądrość zamieszkałych, bo sądzę, że 
oni widzą co się robi i jak się gospo-
darzy i kierując się swą własną logi-
ką, zadbają, by ich dobro, tj. mieszka-
nie nie zostało zmarnowane z powodu 
czyichś politycznych aspiracji. Ufam, 
że mieszkańcy wesprą mnie w takim 
działaniu. Niezależnie od tego zamie-
rzam szerzej włączyć się w pozyski-
wanie środków z Unii Europejskiej ze 
szczególnym uwzględnieniem znale-

zienia źródeł finansowania na likwida-
cję płyt acekolowych i na rozbudowę 
infrastruktury osiedlowej.

- PANIE PREZESIE, PODCZAS CZĘŚCI 
WZ, NA KTÓRYCH BYŁ PAN OBECNY Z WY-
CZUWALNĄ NOSTALGIĄ ZWRACAŁ SIĘ PAN 
DO SPÓŁDZIELCÓW I MÓWIŁ O SWOJEJ RE-
ZYGNACJI…

- Zgadza się. Wszak moje życie splo-
tło się z SSM. Splotło się z życiem ty-
sięcy zamieszkałych osób, z którymi 
dziesiątki razy rozmawiałem, z który-
mi dzieliłem radości i troski. Z wielo-
ma jestem na ty. Niestety, nie mogłem 
być na wszystkich częściach Walne-
go, bo wyjazd do Brukseli mi to unie-
możliwił, ale wyjazd ten był zaczynem 
do szukania środków unijnych. Korzy-
stając teraz z możliwości zwrócenia 
się do praktycznie wszystkich Miesz-
kańców, pragnę podziękować im za te 
wspólnie spędzone lata, za zrozumie-
nie, gdy przyszło podejmować i realizo-
wać trudne zadania i niepopularne de-
cyzje, za zaangażowanie w spółdziel-
czą codzienność i wsparcie oraz życzli-
wość w przeobrażaniu budynków, osie-
dli. Dziękuję też wszystkim Członkom 
organów samorządowych Spółdzielni, 
którzy przez te lata współtworzyli SSM 
i swymi przemyśleniami, nie szczędząc 
własnego wolnego czasu, tworzyli ob-
licze SSM. Dziękuję również Pracow-
nikom za ich zaangażowanie w pra-
widłowe funkcjonowanie Spółdzielni 
i utrzymanie jej zasobów. Dziękuję też 
wszystkim osobom tworzącym władze 
naszego miasta zarówno na przestrze-
ni minionych lat, jak i obecnych. Każda 
z rządzących ekip wniosła jakąś tam 
cząstkę w funkcjonowanie SSM i jej re-
lacjach z miastem.

Dziękuję za rozmowę.

Związek zrzesza kilkadziesiąt osób 
aktywnie realizujących program wła-
snej rehabilitacji w ramach cotygodnio-
wych zajęć. Co roku wyjątkowym wy-
darzeniem są wspólne wyjazdy służą-
ce dalszej integracji i kreowaniu aktyw-
ności fizycznej i społecznej. Tegorocz-
na „Akcja Lato” jest wyjątkowo bogata 
w wyjazdowe oferty. Członkowie PZN 
byli już na wczasach rehabilitacyjno-
-leczniczych w Jastrzębiej Górze oraz 

na wycieczce w Wadowicach i podkra-
kowskich Łagiewnikach. We wrześniu 
czeka ich jeszcze 10-dniowa wyciecz-
ka do Krynicy. Orientacja przestrzenna 
i nabywanie, doskonalenie czynności 
praktycznych niezbędnych dla prawi-
dłowego codziennego funkcjonowania 
to główne elementy programów szko-
leniowych obowiązujących wszystkich 
uczestników spotkań w klubie „Cen-
trum”.

W myśl tych założeń siemianowickie 
koło organizując wyjazdy, nie powta-
rza pobytu w miejscowościach już po-
znanych. Poznawanie czegoś nowego 
dla każdego z nas jest wielkim przeży-
ciem, natomiast dla osób niewidzących 
czy słabo widzących jest doświadcze-
niem o podwójnej wadze emocjonal-
nej. Wytężone inne zmysły muszą za-
stąpić ten brakujący. To niełatwe, ale 
pokonywanie tych barier wytwarza tyle 
energii, że bardzo często zapomina się 
o własnych schorzeniach, co pozwa-
la aktywnie włączyć się w życie swoje-
go środowiska.

Opracowano na podstawie informacji dostarczo-
nej przez Pana Antoniego Lipko z siemianowickie-
go koła PZN

Zdaję się na mądrość...

Innymi zmysłami
Jednym ze stowarzyszeń, które od lat związały swoją działalność z Sie-

mianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową jest Polski Związek Niewido-
mych. Raz w tygodniu jego członkowie spotykają się w klubie „Centrum” 
znajdującym się budynku administracji przy ul. Powstańców.
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Skąd taki wniosek? Otóż, 
w minionym czasie dotar-
ło do nas kilka sygnałów 
od mieszkańców zamierza-

jących podzielić się wiado-
mościami o młodziankach, 
którym przeszkadzają czy-
ste ściany – czytaj e-ma-
il na str. 11. Nie brak wśród 
nich osób, którym sprzy-

krzyło się patrzeć na znisz-
czone kosze, wybite szyby 
i zadowolone buźki osiłków 
cieszących się jak dzieci, 

że coś zniszczyli. Jest tylko 
ta różnica, że dzieci cieszą 
się z pozytywnych zdarzeń. 
Wiele tym wszystkim zamie-
rzającym czynnie przeciw-
działać takim zjawiskom wi-

nien dać apel Komendanta 
Straży Miejskiej na str. 2

Niezależnie też docierają 
do nas informacje o wanda-
lach mimo woli, tj. o miesz-
kańcach niefrasobliwie wno-
szących meble i uszkadza-
jących ściany, bądź o przy-
padkach tłuczenia szkła 
z okazji weseliska – jest ta-
ki zwyczaj. Zwyczaj, zwy-
czajem, ale w konsekwencji 
cierpią schody, posadzka, 
lamperie i pojawia się pyta-
nie: Kto ma to naprawić?

Do takich zdarzeń odnie-
siemy się w przyszłym wyda-
niu. Teraz zapraszamy do co-
miesięcznej kroniki zniszczeń 
i dodajmy księgi kosztów.
Na osiedlach zanotowano:

„BAŃGÓW”
- ul. Marii Skłodowskiej-

-Curie 39, 43, 67, 69A – ko-

lejny raz pomalowano ele-
wacje.

„CHEMIK”
- ul. Walerego Wróblew-

skiego 45, Niepodległości 
58F – skradziono metalo-
we wycieraczki sprzed drzwi 
wejściowych.

„MICHAŁKOWICE”
- ul. Przyjaźni 18 – na pla-

cu zabaw zniszczono daszki 
i kładki między wagonikami;

- ul. Walentego Fojkisa 5 
– skradziono metalową wy-
cieraczkę sprzed drzwi wej-
ściowych.

„MŁODYCH”
- Al. Młodych – na placu 

zabaw zdewastowano huś-
tawkę „Kiwak”, złamano de-
skę w ławce;

- przy Przychodni Zdro-
wia – skradziono pokrywę 
ze studzienki kanalizacyjnej.

„TUWIMA”
- ul. Wojciecha Kor-

fantego 9C – wybito szy-
bę w drzwiach wejściowych 
i w skrzynce wyłączników 
dźwigu. pes

Wandale mimo woli
Chociaż do pełni szczęścia wiele brakuje, a byłoby nią napisanie w „MS”: W ubie-

głym miesiącu dewastacji nie odnotowano, to warto podkreślić, że powoli i sys-
tematycznie dociera do naszej świadomości fakt, iż wandalom należy powiedzieć 
stanowcze NIE!!! Przy czym nie wystarczy tylko powiedzieć. Należy działać.

Wakacje, wakacje są na półmet-
ku. Wielu z nas urlop ma za 

sobą. Inni właśnie pakują walizki lub 
zaczną je pakować za kilka, kilkana-
ście dni.

Gdy wyjeżdżamy nasze domostwa 
pozostaną bez opieki na jakiś czas. 
Wtedy są one zdecydowanie bardziej 
narażone na wizytę nieproszonych go-
ści, amatorów łatwego zarobku. Od lat 
wiadomo, że najpewniejszym zabez-
pieczeniem jest uważny sąsiad. Dla-
tego nie zadzierajmy z sąsiadami i za-
dbajmy wcześniej o grono życzliwych 
i przyjaznych nam osób, które dogląd-

ną mieszkania i zareagują na jakie-
gokolwiek niebezpieczeństwo, awarię, 
a przy okazji podleją kwiatki.

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

Pamiętajmy o tym i na wszelki wypa-

dek pozostawmy u sąsiada, w osiedlo-
wej administracji adresy bądź telefony, 
pod którymi będziemy uchwytni lub zo-
stawmy informację, do kogo z najbliż-
szej rodziny można się zwrócić z chwi-
lą zaistnienia nieprzewidzianego zda-
rzenia w naszym mieszkaniu. Nieza-
leżnie, przypominamy, by koniecznie 
przed wyjazdem sprawdzić: czy gaz 
odcięty, woda zakręcona, prąd wyłą-
czony, a okna i sic! drzwi zamknięte. 
Dobrze też poprosić sąsiada, by zbie-
rał z wycieraczki ewentualne materiały 
reklamowe i zerkał, czy ktoś obcy nie 
kręci się przy naszym „M”. pes

Czujny sąsiad najlepszą ochroną

Z a d b a j
o  s w ó j
d o b y t e k

Ile trzeba siły i samozaparcia  
by dać radę zbrojonej szybie?

W myśl przepisów dodatek miesz-
kaniowy przysługuje osobom, których 
średni miesięczny dochód (brutto – z po-
datkiem) na jednego członka gospodar-
stwa domowego w okresie 3 miesięcy 
poprzedzających datę złożenia wniosku 
o przyznanie dodatku nie przekracza 
175% kwoty najniższej emerytury (od 1. 
03. br. – 636,29 zł) i wynosi:

- 1113,51 zł w gospodarstwie jedno-
osobowym,

- 795,36 zł w gospodarstwie wielo-
osobowym, tj. 125% kwoty najniższej 
emerytury.

Dochód oblicza się, dodając wszyst-
kie DOCHODY BRUTTO (Z PODAT-
KIEM) osób stale zamieszkujących ra-
zem w tym gospodarstwie. Obliczenia 
należy udokumentować zaświadcze-
niami o dochodach wszystkich pełno-
letnich członków rodziny. W skład do-
chodu wchodzą wszystkie zasiłki stałe 
oraz alimenty.

Dodatek przyznawany jest na wnio-
sek Członka Spółdzielni przez Prezy-
denta Miasta Siemianowice Śl. w dro-
dze decyzji administracyjnej, a wypła-
cany wyłącznie Spółdzielni.

Świadczenie przyznawane jest 
od 1. dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym złożyliśmy 
wniosek, tj. jeżeli wniosek złożymy 
np. do końca sierpnia, to po jego roz-
patrzeniu przyznany dodatek otrzyma-
my od 1 września.

Szczegółowe informacje o zasa-
dach i wszelkich kryteriach przyzna-
wania dodatku uzyskać można w Re-
feracie Dodatków Mieszkaniowych 
UM w Siemianowicach Śl., ul. Mi-
chałkowicka 105. Tam także składa-
my wypełnione wnioski.

1113,51 zł w gospodarstwie jednoosobowym, 795,36 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Masz problemy – wystąp o dodatek
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Zalewa garaż
- Od kilku tygodni dochodzi do zale-

wania naszego garażu przy ul. Niepod-
ległości 26 z powodu uszkodzenia ryn-
ny, którą spływa deszczówka z kilku są-
siednich boksów. W efekcie drzwi i ścia-
ny są coraz bardziej wilgotne i nasz ga-
raż niszczeje. Niestety, do tej pory nie 
udało nam się porozumieć w tej spra-
wie z administracją, a sprawa jest pilna, 
gdyż w ostatnim czasie często wystę-
pują opady deszczu – mówi Anna Ski-
bińska, mieszkanka osiedla „Młodych”.

ZARZĄD SSM: Niezwłocznie po Pa-
ni interwencji sprawa ponownie trafi-
ła do osiedlowej administracji, która 
dokonała niezbędnej naprawy uszko-
dzonej rynny. Wcześniej omyłkowo 
wykonano podobne prace w tym sa-
mym zespole garażowym, ale w bok-
sie znajdującym się po przeciwnej 
stronie. Za nieporozumienie w imie-
niu ADM „Młodych” przepraszamy.

Jak i komu przekazać 
wiadomość o wandalach?

Witam!
Mam informacje dotyczące dewasta-

cji na osiedlu „Bańgów”, a bliżej mó-
wiąc o osobach, które dość regular-
nie malują bohomazy na ścianach bu-
dynków SSM oraz prywatnych osób. 
Chciałbym się dowiedzieć, jak miało-
by wyglądać przekazanie informacji 
dotyczących tych oto osób. Informa-
cje dotyczą ok. 8 osób, zarówno kibi-
ców Ruch-u Chorzów, jak i GKS-u Ka-
towice, są to osoby, które dość często 
malują budynki SSM (ściany bloków), 
szkoły oraz przystanki, są to osoby, 
które najczęściej malują, i co do któ-
rych jestem pewien, że „dzieła” są ich 
autorstwa, natomiast tych „malarzy” 
jest znacznie więcej.

Chciałbym się dowiedzieć jednocze-
śnie, jakie informacje trzeba przedsta-
wić, by móc liczyć na nagrodę, któ-
ra była wspominana nieraz na łamach 
gazety SSM. Również chciałbym się 
zapytać, jakby to wszystko miało wy-
glądać, ponieważ boję się przecie-
ków zarówno w SSM, jak i na Policji, 
co może prowadzić do zemsty ze stro-
ny osób wskazanych przeze mnie oraz 
przez ich kolegów. Prosiłbym o jak naj-
szybszą odpowiedź.

Z poważaniem
Mieszkaniec os. „Bańgów”

ZARZĄD SSM: Osoby posiadają-
ce infor macje o spr awcach jakichkol -
wiek dewastacj i, a szczególnie doty-
czących niszczenia elewacji przez do-
morosłych pacykarzy malujących bo-
homazy i „ozdabiających” ściany wul-

garnymi słowami i wątpliwej jakości 
wyznaniami o swej miłości do klubów 
piłkarskich, pr oszone są o kontakt  
osobisty ze Zbigniewem Lekstonem, 
pr ezesem Zar ządu SSM, któr y pr ze-
każe dane o spr awcach sł użbom odpo-
wiedzial nym za utr zymanie por ządku. 

Wszystkie osoby, któr e pr zekażą 
wiar ygodne dane umożl iwiające uję-
cie spr awców, mają zagwar antowaną 
peł ną dyskr ecję i zostaną uhonor o-
wane odpowiednimi gr atyf ikacjami.

Wszyscy mieszkańcy mogą rów-
nież niezależnie złożyć takie infor-
macje anonimowo, telefonując do 
Straży Miejskiej na bezpłatny nr te-
lefonu 986 - czytaj także str. 2.

Autora e-maila, ze względu na wa-
gę zagadnienia, prosimy o kontakt 
z Prezesem Zarządu SSM. Zbigniew 
Lekston czeka na jakikolwiek sy-
gnał i gwarantuje błyskawiczne spo-
tkanie.

Apel do mieszkańców:
Potrzebne boisko 

z prawdziwego zdarzenia
Mam pytanie. Co zamierza zrobić spół-

dzielnia z boiskiem osiedlowym, znajdu-
jącym się na osiedlu „Chemik” przy ulicy 
Niepodległości i Zgrzebnioka?

„Boisko” jest w fatalnym stanie, a to, 
co kiedyś było trybunami, grozi zawa-
leniem...

Wspaniałe boisko wybudowane na 
osiedlu „Węzłowiec” spełnia swoją 
funkcję i jest w pełni wykorzystywane 
przez miłośników ruchu na świeżym 
powietrzu. Taki sam obiekt przydałby 
się mieszkańcom osiedla „Chemik”.

Pozdrawiam – Wojtek.
ZARZĄD SSM: Na temat boiska 

zlokalizowanego od strony zachod-
niej budynku przy ul. Niepodległości 
57-59 od wielu lat toczone są debaty 
co do dalszego zagospodarowania 
tego miejsca. Wielu mieszkańców, 

szczególnie z tego budynku, kwe-
stionuje zasadność użytkowania po-
łożonego boiska ze względu na wy-
nikające z tego tytułu uciążliwości:

- groźby wybicia szyb,
- hałasu dochodzącego z boiska, 

a szczególnie niekulturalnego za-
chowania się użytkowników niecen-
zuralne słownictwo etc.,

- zdarzających się przypadków 
spożywania alkoholu.

Inna część zamieszkałych popie-
ra ideę odnowienia boiska i doprowa-
dzenia go do stanu odpowiadające-
go określonym dla tego typu miejsc 
wymogom i potrzebom młodzieży. Za 
ewentualnym remontem opowiada-
ją się zwłaszcza rodzice posiadający 
dzieci w wieku młodzieżowym i, co 
zrozumiałe, spora grupa młodzieży. 
Ten niełatwy problem i rozbieżność 
interesów musi w konsekwencji roz-
wiązać nowa Rada Osiedla „Chemik”, 
która jest władna podjąć ostateczną 
decyzję, a także uwzględnić zapew-
nienie niezbędnych środków finan-
sowych na realizację przedsięwzięcia 
w planach remontowych osiedla.

Prosimy mieszkańców budynku 
przy Niepodległości 57-59 oraz są-
siadujących z tym boiskiem budyn-
ków przy ul. Alfreda Zgrzebnioka 
o wyrażenie swojej opinii i przekaza-
nie jej do Rady Osiedla.

Budynek Straży Miejskiej 
- wstyd wejść

Witam!
Miałem ostatnio przyjemność, a ra-

czej nieprzyjemność odwiedzić budy-
nek dawnej Szkoły Podstawowej przy 
ul. Dąbrowskiego, w którym mieści się 
obecnie siedziba m.in. Straży Miej-
skiej, Pogotowia Ratunkowego, Archi-
wum Miejskiego oraz Pinbu. Po wejściu 
do środka z trudem dostałem się na 
ostatnie piętro. O wyglądzie wewnętrz-
nym tej obskurnej nory, w której moż-
na by było nakręcić horror, nie będę się 
rozpisywał. Powiem tylko, że budynek 
wygląda tak… jakby wczoraj zakoń-
czyła się tam II wojna światowa. Drzwi 
do poszczególnych pokoi skojarzyły mi 
się z wejściem do jakiegoś magazynu, 
a nie gabinetu np. Komendanta Stra-
ży Miejskiej. Wstyd było mi wprowa-
dzić przyjaciela z zagranicy do środka, 

ciąg dalszy na str. 18

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.00 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 032-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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Jak zwykle największe zaintereso-
wanie lokatorów budzą roboty docie-
pleniowe, a widok w środku lata rusz-
towań oplatających spółdzielcze bu-
dynki nikogo już nie dziwi. Tempo prac 
jest jednak dosyć duże, gdyż wszy-
scy zdają sobie sprawę, że lato po-
trwa jeszcze tylko kilka tygodni, a gdy 
zmieni się aura, o wiele trudniej bę-
dzie kłaść nowe chodniki czy prowa-
dzić inne prace na wolnym powietrzu.

Wizerunek miasta
Bardzo istotnym elementem obecnie 

prowadzonych prac – oprócz wszel-
kich innych pozytywów tych robót – 
poprawiającym zdecydowanie wize-

runek miasta są roboty na począt-
ku ul. Walerego Wróblewskiego – 
od strony Katowic. Tam bowiem, na 
obiektach położonych na dwóch róż-
nych osiedlach ale leżących naprze-
ciw siebie i przedzielonych jedynie tą 
ulicą wykonywane są prace, które 
zdecydowanie poprawią wygląd wjaz-
du do Siemianowic Śl. Tak więc zy-
skają mieszkańcy, zyska też miasto, 
bo ładne elewacje zawsze optymi-
stycznie nastrajają i wzbudzają po-
zytywne skojarzenia u przejeżdżają-
cych. Nieważne jest przy tym, że to 
budynki Spółdzielni. Liczy się pierw-
sze skojarzenie: O, jak ładnie jest 
w Siemianowicach.

Na „Chemiku” rozpoczęto
kolejny etap prac związanych z re-

alizacją zadania o nazwie Rynek Byt-
kowski. Kilka dni temu przystąpio-

no do wymiany nawierzchni głównej 
alei biegnącej od ul. Walerego Wró-
blewskiego 67 w kierunku budyn-
ku 61. W ciągu najbliższych tygodni 

zostanie położonych blisko tysiąc me-
trów kwadratowych nowego chodnika 
z kostki brukowej. Parę lat temu ADM 
„Chemik” wymieniła oświetlenie na 
tym jednym z najbardziej uczęszcza-
nych deptaków. W ramach tego eta-

pu robót trwa modernizacja zachod-
niej strony elewacji pawilonu handlo-
wego przy ul. W. Wróblewskiego 67. 
Wcześniej odnowiono elewację pawi-
lonu od strony samego Rynku. Obec-
na modernizacja, w tym roboty docie-
pleniowe, poprawi estetykę tej czę-
ści, która jest widoczna od głównej uli-
cy. Ponadto, wyremontowano odcinek 
chodnika łączącego Rynek Bytkowski: 
od ul. W. Wróblewskiego 71 z ul. Al-
freda Zgrzebnioka.

Z kolei na osiedlu „Węzłowiec”
aktualnie najważniejsze roboty roz-

poczynają się na ul. Walerego Wró-
blewskiego 26-32, gdzie będzie odna-
wiana elewacja bloku mieszkalnego od 

strony balkonów. Budynek ten, i ta je-
go strona – położony jest na począt-
ku osiedla – niejako je otwierają. Jest 

Zyska wizerunek miasta  Zyska wizerunek miasta

Remontowo-eksploatacyjny przekładaniec

Słoneczna, letnia aura sprzyja nie tylko odpoczynkowi. To czas, który 
wszystkie osiedlowe administracje starają się jak najpełniej wykorzystać 

pod kątem zaplanowanych na ten rok prac remontowych. Niektóre części osie-
dli wyglądają niemalże jak plac budowy. Tak między innymi jest w Michałkowi-
cach. Inne roboty są prawie niezauważalne dla mieszkańców, gdyż obejmują 
naprawę dachu, wymianę instalacji wodnej czy centralnego ogrzewania.

ciąg dalszy na str. 16

Wizytówka osiedla, wizytówka miasta.

Ażury nie tylko wzmocnią skarpę – Rynek Bytkowski.

Bardzo głębokie wykopy stały się codziennością w Michałkowicach.
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Z oferty przygotowanej już 
po raz kolejny przez DK 
„Chemik” korzystają głównie 

dzieci w wieku 7-14 lat z te-
renu całego miasta, a także 
i spoza jego granic. Zajęcia 
rozpoczynają się codzien-
nie o 9, a kończą o 14. Każ-
dego dnia młodzi koloniści 
mają zapewnione gry i za-
bawy plastyczne oraz spor-
towe, a gdy sprzyja pogo-
da, organizuje się spacery 
i wspólne wyjścia na basen. 
Raz w tygodniu jest również 
wycieczka w ciekawe za-
kątki regionu. Wyjazd cie-
szy się szczególnym powo-
dzeniem wśród uczestników 
półkolonii.

- W półkoloniach regular-
nie uczestniczę już od 4 lat. 
Tegoroczne są lepsze, gdyż 
mam fajniejszych kolegów 
i koleżanki. Najbardziej za-
pamiętałem wycieczkę do 
Pszczyny, gdzie ogląda-
liśmy żubry w rezerwacie. 
Chętnie też chodzę na pły-
walnię, na której uczę się 
pływać – mówi 9-letni Adam 
Matysik, który przyjeżdża 
na zajęcia z Katowic.

Przez półkolonie w DK 
„Chemik” przewijają się ko-
lejne pokolenia. Ich orga-
nizator – Zbigniew Krup-

ski - pamięta rodziny, z któ-
rych niegdyś chodziły tutaj 
babcie, potem mamy, a te-

raz ich dzieci. To chyba naj-
lepsza ocena, jaką można 
szefowi DK „Chemik” wysta-
wić za prowadzenie od wie-

lu lat tej letniej formy wypo-
czynku.

Organizatorzy czuwa-
ją nad tym, aby dzieci się 
nie nudziły. W słoneczne dni 
chodzą na basen w Pszczel-
niku lub dla odmiany na kry-
tą pływalnię w Michałko-
wicach. Raz w tygodniu 
uczestnicy odwiedzają skan-
sen w WPKiW, gdzie wspól-
nie bawią się z dziećmi z in-
nych miast.

Natomiast, gdy aura 
nie dopisze, organizato-

rzy mają jeszcze w zapa-
sie inne atrakcje. Należy do 
nich m.in. strzelanie z bro-

ni pneumatycznej i elektro-
niczne szukanie lisa przygo-
towane wspólnie z siemia-
nowickim LOK-iem.

Z pomocą organizatorom 
przychodzi również Zarząd 
Miejski TKKF-u, przygoto-
wując, jak co roku, wspania-
łe gry i zabawy sprawnościo-
we. U niejednego uczestni-
ka półkolonii wisi w domu 
na ścianie dyplom uzyskany 
podczas tych zawodów. 

Dużą popularnością wśród 
dzieci cieszą się różne gry 
i konkursy, w których mogą 
zaprezentować swoje spo-
re sportowe lub artystycz-
ne umiejętności. W turnieju 

piłkarzyków, w którym star-
towało kilkanaście drużyn, 
najlepszymi okazali się:

1) Paweł Gwóźdź i Woj-
tek Matysik,

2) Mateusz Mały i Marcin 
Mateja,

3) Ada Sówka i Marta 
Maczka.

Część uczestników przy-
chodzi na półkolonie od lat, 
dla innych jest to pierwszy 
pobyt. – Jestem tutaj pierw-
szy raz, fajnie jest poznać 
nowych kolegów nowych 
kolegów. Wśród nich naj-
bardziej polubiłem Patryka 
i Mateusza. Lubię chodzić 
na pływalnię – twierdzi 8-let-
ni Mateusz Taistra z osie-
dla „Centrum”.

Inne dzieci dodają:
Jacek Wolnarek – 16 lat, 

osiedle „Chemik”: Od 9 lat 
chodzę na półkolonie. Jest 
tu świetne towarzystwo, bar-
dzo mili opiekunowie. Podo-
bają mi się wyjścia na ba-
sen, gdyż mamy fajne po-
mysły na zabawę w wodzie. 
Będę tu przychodził do koń-
ca sierpnia. Nie mam jesz-
cze innych planów na resz-
tę wakacji.

Sandra Więckiewicz – 
14 lat, osiedle „Bańgów”: 
To moje pierwsze półkolo-
nie. Panuje tu fajna atmos-
fera. Poznałam dużo no-
wych kolegów i koleżanek. 
Nasi opiekunowie organizu-
ją mnóstwo konkursów i za-
baw. Zdobyłam już I miejsce 
za rzuty piłeczką i w grze 
w klaskanie. W nagrodę do-
stałam kredki. Na pewno 
zapamiętam wycieczki do 
Brennej, Pszczyny i Krako-
wa, gdzie w Empiku spotka-
liśmy Anglików, którzy zrobili 
sobie z nami zdjęcia. Fajnie 
też było na turnieju hokeja 
w Siemianowicach. Drużyna 
Greków dała nam autogra-
fy i obiecała przysłać swo-
ją flagę. Kibicowaliśmy też 
młodym Turkom.

Mateusz Ćwieląg – 8,5 
lat, osiedle „Węzłowiec”: 
Drugi raz jestem na półkolo-
niach. Najbardziej lubię wy-

„Chemik” zaprasza na półkolonie
Dużym zainteresowaniem cieszą się półkolonie zorganizowane przez Dom Kultu-

ry „Chemik”. Od pierwszego dnia zajęć, które rozpoczęły się w tym roku 1 lipca, 
przychodzi tutaj ponad 50 uczestników. Jednak część z nich wyjedzie na wakacje z ro-
dzicami lub na obozy i wtedy będzie okazja do przyjęcia do grupy nowych chętnych.

Pamiątka na lata.

Każda chwila musi być wykorzystana.
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cieczki. Podobały mi się wy-
jazdy do Krakowa i Brennej, 
gdzie kąpaliśmy się w gór-
skiej rzece. Była naprawdę 
ciepła woda. Lubię też cho-
dzić grać w piłkę nożną na 
osiedle „Młodych”. Tam jest 
trawiaste boisko.

Adrian Czekaj 9,5 lat – 
osiedle „Michałkowice”: To 
mój pierwszy pobyt na takim 
turnusie. Dowiedziałem się 
o nim od mamy mojego ko-
legi. Przychodzę tu z dwo-
ma moimi znajomymi. Bar-
dzo lubię wyjścia do skan-
senu, gdzie odbywają się 
prawdziwe walki rycerzy. 
Można wtedy samemu przy-
mierzyć taką zbroję i spró-
bować powalczyć. W skan-
senie są też świetne kon-
kursy. Niedawno w rzutach 
drewnianymi kręglami zają-
łem pierwsze miejsce i w na-

grodę otrzymałem karnet do 
jazdy na koniu.

Półkolonie w „Chemiku” to 
nie tylko wspólne spędza-
nie czasu, ale też nauka 

przebywania w grupie, więc 
niekiedy upływa trochę cza-
su, nim dzieciaki zaangażu-
ją się w proponowane zaję-
cia. Wiele uwagi poświęca 
się jednoczesnemu wycho-
waniu pozostających pod 

opieką dzieci. Noszą one 
czapeczki z napisem „50 lat 
SSM”, co pozwala łatwo roz-
poznać je w tłumie innych 
równolatków.

Chociaż nad wszystkim 
uczestnikami czuwa kilku 
opiekunów, to często star-
sze dzieci pomagają opie-
kować się maluchami. Moż-
na też dostać czerwoną 
kartkę za złe zachowanie, 

ale ona na szczęście jest 
bardzo rzadko pokazywa-
na przez wychowawców. 
O wiele chętniej, raz w tygo-
dniu, wręczają oni maskotkę 
najlepszemu koloniście.

Warto podkreślić, że zaję-
cia w „Chemiku” są bezpłat-
ne, co umożliwiła Siemiano-
wicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa i Urząd Miasta Sie-
mianowice Śląskie.

Półkolonie będą trwały 
do końca sierpnia. Niektóre 
dzieci przychodzą na krót-
ko, później jadą na waka-
cje i zwalniają miejsce dla 
innych chętnych. Są jed-
nak i takie, które całe wa-
kacje spędzą na zajęciach 
w DK „Chemik”.

Najwięcej chętnych jest zaraz po otwarciu lokalu, wtedy w „RE-
NOMIE” gwarno i pełno emocji dochodzących z bowlingowego 
toru. Natomiast, jeśli wolisz odpoczywać w bardziej spokojnej at-
mosferze, lepiej wybrać popołudnio-
we godziny, wtedy młodzież zwykle 
robi sobie przerwę na obiad. 

- Przychodzę tu zawsze ze zna-
jomymi. Chodzimy obecnie do róż-
nych szkół i wakacje to najlepszy czas, by nadrobić towa-
rzyskie zaległości. A wiadomo, że „RENOMA” to jedno z ta-
kich miejsc w mieście, gdzie młodzież chętnie się gromadzi – 
twierdzi Sławek Kochanowski.

Ze zniżek na torze korzy-
stają również całe rodziny, 
można bowiem tam spo-
tkać wielu rodziców rywa-
lizujących ze swoimi po-
ciechami o tytuł mistrza. 
Często bywa tak, że tutaj 
i mama, i tata, i ich pocie-
chy stawiają pierwsze kro-
ki w grze, która tylko z po-
zoru wydaje się być trudna. 
Wystarczy bowiem rzucić 
prosto kulą, a ona właści-
wie sama pomknie po bow-
lingowym torze, by na jego 
końcu strącić kręgle. Jeśli nie uda się to za pierwszym razem, 
masz do dyspozycji jeszcze drugi rzut. Zwykle wszyscy rzu-
cają kule z użyciem dużej siły, ale nie zawsze jest to najlep-
szy sposób na zwycięstwo.

8-letni Adam z Chorzowa, który pierwszy raz jest z mamą 
i starszym bratem Tomkiem w „RENOMIE”, woli słabsze, bar-
dziej techniczne rzuty. Wtedy spokojnie czeka, jak kula powo-

li toczy się w stronę stojących na końcu toru 
kręgli. – Jestem tutaj dopiero drugi raz. Miesz-
kamy w Chorzowie, kiedyś zaprosiła mnie do 
„RENOMY” koleżanka z Siemianowic. Było 
bardzo fajnie, więc postanowiłam przyjechać 

tu z moimi dziećmi – mówi mama Adama i Tomka.
Ale bowling to nie tylko dzieci, młodzież i rodziny. To przede 

wszystkim rozrywka, z której korzystają młodzi ludzie. Dla 
nich to odskocznia od pracy czy jeden z sprawdzonych spo-

sobów na spędzenie wolnego 
czasu. – Przyjechałam tu z mo-
imi koleżankami. Akurat wszyst-
kie mamy dziś wolny dzień od 
pracy. Jesteśmy z różnych miast 
i ta kręgielnia jest jakby wszyst-
kim po drodze. Nawet nie wiem, 
kto najlepiej rzuca, bo bardziej in-
teresuje mnie wspólna rozrywka 
– twierdzi Joanna z Sosnowca.

Przypomnijmy, że uczniowie 
mogą korzystać z torów za 20 
złotych do końca wakacji. War-
to przyjść ze znajomymi, wte-
dy koszt gry rozkłada się na 

wszystkich uczestników. A gdy lato się skończy, ruszą ko-
lejne turnieje, więc wszystkim tym, którzy do bowlingu pod-
chodzą w bardziej profesjonalny sposób, radzimy dbać 
o formę i nie robić sobie wakacji od „RENOMY” mig

Lato 
w „RENOMIE”

Od poniedziałku do piątku w godzinach 1100 – 1700 godzina korzystania z toru – 20 zł.
Przyjdź w towarzystwie… a koszt się zmniejszy.

Gdy masz już dość letnich upałów lub przeciwnie, na dworze deszcz i niepewna aura, przyjdź do „RENOMY”. 
Tam jest zawsze pogoda dla spragnionych aktywnego wypoczynku. Bowlingowe tory, bilard, piłkarzyki, dart, 

klimatyzowana sala i chłodne napoje w kafejce to tylko niektóre atuty tego miejsca. A najważniejszy z nich to 
z pewnością zniżka dla dzieci i młodzieży szkolnej w godzinach od 11.00 do 17.00 poza weekendem.

Niestarzejące się kółko.

Wyniki konkurencji 
zabawowych 

przeprowadzonych na 
półkoloniach czytaj str. 24

Dobra koncentracja przed rzutem, to podstawa sukcesu.
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to więc swoista wizytówka „Węzłow-
ca”. Prace te potrwają kilka miesięcy, 

a mieszkańcy już zostali powiadomie-
ni o konieczności uprzątnięcia z balko-
nów wszystkich niepotrzebnych przed-
miotów. Po ich wykonaniu ta część bu-
dynku zachowa kolorystykę podobną 
do aktualnej.

Natomiast w budynku przy ulicy 
Grunwaldzkiej 5 trwa wymiana pozio-
mów zimnej wody w piwnicach.

Niezależnie od tych robót na „Wę-
złowcu” zakończono kolejny etap wy-
miany słupów wraz z oprawami oświe-
tlenia parkowego. Rzecz jasna nowe 
oświetlenie jest energooszczędne.

Z kolei przy ul. Jana Polaczka wy-
znaczono miejsca parkingowe. Wyty-
czenie ich – namalowanie odpowied-
nich pasów – uporządkuje nieco par-

kowanie i w konsekwencji powierzch-
nia parkingu będzie efektywniej wyko-
rzystana.

Przeróżne prace

wykonywane są także
na osiedlu im. Juliana Tuwima. 

W minionym czasie m.in. udrażniano 

tam przykanaliki deszczowe budynku 
ul. Wojciecha Korfantego 9, konser-
wowano ogrodzenie na placu zabaw 
przy ul. Hermana Wróbla, remonto-

wano instalację domofonową w domu 
ul. H. Wróbla 7b. Administracja musia-
ła też wezwać na pomoc specjalistów 
od dezynsekcji, bo… koniecznym stało 
się usunięcie siedliska os. Owady za-
łożyły gniazdo pod okapem dachu pa-
wilonu przy ul. H. Wróbla 14 i ich są-
siedztwo było dla uczęszczających do 
pawilonu nazbyt – powiedzmy delikat-
nie – uciążliwe.

Niemalże jak jeden wielki plac budowy
wygląda osiedle „Michałkowice”
w rejonie ulicy Przyjaźni 52. Od kil-

ku miesięcy trwa bowiem w tej czę-
ści osiedla kompletna wymiana sieci 
kanalizacyjnej i deszczowej. Prace są 
prowadzone na głębokości 4 metrów 
z użyciem ciężkiego sprzętu. Zwały 
ziemi są tym samym znaczne. Nieste-
ty, powoduje to dodatkowe zakłóce-

nia w codziennym życiu mieszkańców 
z budynków, a roboty potrwają aż do 
jesieni. Tam jednak, gdzie zakończo-
no już wymianę, m.in. przy ul. Przy-
jaźni 8, 10, 18, 22-24 uporządkowano 
teren i położono nowe odcinka chod-
nika. Ponadto, na osiedlu malowa-
ne są wszystkie partery budynków, 
w których ostatnio wymieniono skrzyn-
ki pocztowe. Z kolei główne

prace dociepleniowe
odbywają się na budynkach przy 

ul. Pocztowej 15 oraz Przyjaźni 46. 
Na innych osiedlach tymi robotami ob-
jęte są bloki m.in. przy ul. Okrężnej 6 
na os. „Tuwima” oraz na os. „Cen-
trum” przy ul. Ryszarda Gansińca 7. 
Na os. „Centrum” remontowane są też 
chodniki. Prace te zakończono nie-
dawno przy ul. Karola Świerczew-
skiego 46, a wkrótce rozpoczną się 
przy ul. Spokojnej 1-3. migs

Odnawianie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Hermana Wróbla 7.

Jana Polaczka – wyznaczono miejsca parkingowe.

Czyszczenie przykanalików – ul. Wojciecha Korfantego 9.

ciąg dalszy ze str. 13

Zyska wizerunek miasta  Zyska wizerunek miasta

Remontowo-eksploatacyjny przekładaniec
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dlatego sprawę załatwiłem sam. Moje 
pytanie jest następujące: Czy miasto 
ma zamiar wyremontować ten budy-
nek, bo od czasu przeprowadzki insty-
tucji tam stacjonujących minęło już pa-
rę lat??? Czy osoba niepełnosprawna 
ma szansę dostać się na 3 piętro, omi-
jając dużą ilość schodów i nie prosząc 
o pomoc osób postronnych???

Z pozdrowieniami - DESPERADO
ZARZĄD SSM: Spółdzielnia nie 

ma wpływu na wygląd tego obiek-
tu. Jak wiemy, władze miasta za-
mierzają przeznaczyć jakieś środki 
na dalszy remont. Możliwe, że pra-
ce te ujęte zostaną w przyszłorocz-
nym budżecie.

Remont parkingu 
przy Wł. Jagiełły 37a 

- mieszkańcy byli przeciw
Dzień dobry

Chciałbym zapytać, czy przewidzia-
ny jest remont parkingu przy ul. Wł. 

Jagiełły 37a, choćby tylko poprzez wy-
sypanie trochę żwiru.

Po opadach deszczu wejście do sa-
mochodu jest utrudnione, ponieważ 
tworzy się tam kałuża. Wieczorem 
można samochód postawić normal-
nie, a po opadach nocnych, gdy zrobi 
się kałuża, wejście do samochodu su-
chą stopą jest niemożliwe.

Z biegiem czasu woda wysycha lub 
wsiąka w ziemię, o ile znowu nie na-
pada.

Z poważaniem
Tadeusz Pawelczyk

ZARZĄD SSM: Problem na-
wierzchni tego parkingu ciągnie się 
praktycznie od 8 lat. ADM osiedla 

„Węzłowiec” już wtedy rozpoczę-
ła prace i zamierzała wyłożyć teren 
kostką brukową. Realizacja tego za-
dania spotkała się z kategoryczny-
mi protestami niektórych mieszkań-

ców budynku przy ul. Władysława 
Jagiełły 41, co spowodowało zatrzy-
manie robót. Mieszkańcy ci twier-
dzili wtedy, że nie chcą mieszkać 
w domu otoczonym „wybetonowa-
nymi” parkingami.

Nie wiemy, jak postrzegają tę 
kwestię w tej chwili, bo może brak 
miejsc parkingowych również im 
doskwiera i zrozumieli potrzebę do-
kończenia tej zatoczki?

ADM niezwłocznie uzupełni ubytki 
w obecnej nawierzchni, a w planie 
remontowym na 2009 r. ujmie jej za-
stąpienie kostką brukową.

Zjazd dla wózków 
i chodniczek

Witam!
Mieszkam przy ulicy Boh. Wester-

platte 6. Od miesiąca jestem szczę-
śliwym ojcem. Fakt ten spowodował, 
iż na pewne sprawy spojrzałem ina-
czej niż dotychczas. Zwracam się do 
Państwa w dwóch sprawach, pierw-
sza to zjazd z klatki schodowej prze-
znaczony dla wózków. Zjazd ten jest 
cały przerdzewiały i podziurawiony 
i przy każdym korzystaniu z niego za-
stawiam się z niepokojem, czy to już 
teraz się rozsypie, czy dopiero jak bę-
dę wracać ze spaceru?

I druga sprawa. Również dotyczy 
poruszania się z wózkiem. Jak już 
uda mi się zjechać bezpiecznie na 
chodnik, pojawia się kolejny problem. 
Chcąc dostać się na chodnik biegną-
cy do wewnątrz osiedla od strony re-
stauracji Maximus, napotykamy na ko-
lejne utrudnienie, a mianowicie scho-
dy! Owszem, są podjazdy na chod-
nikach przed każdą klatką, ale nie 
ma możliwości korzystania z nich, po-
nieważ służą jako miejsca parkingo-
we dla mieszkańców. Przy klatce nu-
mer 4, przy wspomnianych schodach, 
jest wydeptana ścieżka, która może 
by i jakoś ułatwiała przejazd wózkiem 
z dzieckiem, gdyby nie fakt, że jest 
usłana kamieniami i jazda po niej po-
woduje wstrząsy, jakich raczej nie po-
winno się fundować noworodkom czy 
dzieciom w ogóle.

W związku z powyższym zwracam 
się z zapytaniem: czy istnieje szansa 
wymiany blaszanego podjazdu przy 
klatce schodowej na nowy, bezpiecz-
ny zjazd? Czy mamy nadal korzystać 
z tego, co pozostało z pierwotnego 
zjazdu i czekać, aż wydarzy się tra-
gedia? I czy nie można by w miejsce 
i tak regularnie deptanego trawnika 
wyłożyć 3 metrów kostki brukowej (bo 
około tyle ma ta ścieżka), co ułatwiło-
by życie wszystkim rodzicom?

Proszę o przyjrzenie się opisanym 
problemom i podjęcie odpowiednich 
kroków w celu zapewnienia bezpie-
czeństwa i ułatwienia życia mieszkań-
com naszej społeczności.

Z poważaniem Jarosław Ormański
Nowy podest 

jest już zamontowany!
Dziękuję w imieniu wszystkich użyt-

kowników. Chciałbym szczególnie po-
dziękować kierowniczce osiedla pa-
ni Marii Tadra za szybki odzew, zain-
teresowanie i sfinalizowanie wymiany 
podjazdu. Zgodnie z ustaleniami teraz 
czekamy na nowy chodnik.
Z poważaniem – Jarosław Ormański

ZARZĄD SSM: Dziękujemy za za-
uważenie, iż ADM niezwłocznie za-
reagowała na zgłoszoną potrzebę 
i przekazanie życzliwych słów pod 
adresem administracji i jej szefowej. 
Zapewniamy, że w krótkim czasie za-
równo Pan, jak i inni mieszkańcy, do-
czekacie się chodnika. Przy okazji 

ciąg dalszy na str. 20

ciąg dalszy ze str. 11

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.00 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 032-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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gratulujemy Panu i małżonce przyj-
ścia na świat dziecka i życzymy Pań-
stwu wszystkiego najlepszego. Ma-
my też nadzieję, że zmiana postrze-
gania świata nie będzie dotyczyła tyl-
ko kolejnych zadań do wykonania, 
ale i przełoży się na zwracanie uwa-
gi młodszej części zamieszkałych, by 
dbała o urządzenia wspólnego użytku.

Bałagan w zsypie
Ze względu na liczne skargi miesz-

kańców z bloku przy Al. Młodych 15 
w sprawie bałaganu, który istnieje całe 
lato w zsypie przy wejściu do budynku, 
brudnych, oblepionych muchami po-
jemników na śmieci, zwracam się o in-
terwencję w tej sprawie. Nadmieniam, 
że zgłaszałam tę sprawę w Admini-
stracji os. „Młodych”. Dowiedziałam 
się, że dozorczyni, która tam sprzą-
ta, została kilkakrotnie poinformowa-
na o tragicznym stanie koszy i śmieci 
oraz pouczona, że ma zamykać kosze 
w pomieszczeniu do tego przeznaczo-
nym. Do dzisiaj nic się nie zmieniło.

Mieszkanka, Al. Młodych 15
- dane osobowe do wiad. red.

ZARZĄD SSM: Komory zsypowe – 
szczególnie w okresie letniej kani-
kuły – są utrapieniem dla zamiesz-
kałych na niższych kondygnacjach. 
Najlepszym rozwiązaniem byłaby 
ich likwidacja, na co jednak miesz-
kańcy nie wyrażają zgody. ADM os. 
„Młodych” (pozostałe także) doko-
nuje okresowych dezynfekcji zarów-
no komór zsypowych, jak i pojem-
ników. Zapewniamy, że czynność ta 
będzie wykonywana częściej.

Problem z myciem okien
Witam!

Jestem mieszkańcem osiedla „Mi-
chałkowice”, a dokładniej budynku 
przy ulicy Przyjaźni 52A.

Mam pytanie związane z oknami na 
korytarzu w tym bloku. Bardzo się cie-
szę, że blok ten został ocieplony wła-
ściwie chyba jako jeden z pierwszych 
na ulicy Przyjaźni, ale mam pytanko, 
dlaczego nie zostały wymienione okna 
na korytarzu? W innych blokach póź-
niej ocieplanych okna te są wymienia-
ne. Czy w ogóle jest w planach, aby 
wymienić te okna? Żona myjąc okno, 
aby dbać o porządek i czystość w klat-
ce schodowej, zawsze potrzebuje po-
mocy. Sama nie dałaby po prostu ra-
dy. Okno otwiera się w dół i trzeba je 

przytrzymać, aby umyć. Jest to bar-
dzo uciążliwe. Po pierwsze musi je 
myć, jak ma kogoś, kto jej pomoże, 

a po drugie blok jest rzadko wietrzo-
ny, bo aby je uchylić, też trzeba dwóch 
ludzi (choć wiem, że i jedna osoba je 
otworzy, ale z wielkim wysiłkiem i stra-
chem, czy nie spadnie na głowę). Pro-
siłbym bardzo o odpowiedź na moje 
pytania zawarte w liście.

Pozdrawiam serdecznie
- Mieszkaniec ul. Przyjaźni 52A.

PS Bardzo bym prosił, aby imię i na-
zwisko zostało do wiadomości redak-
cji. Dziękuję.

ZARZĄD SSM: Administracja osie-
dla „Michałkowice” dokonuje sys-
tematycznej wymiany okien na klat-
kach schodowych, tam gdzie jest to 
niezbędne, uwzględniając szczegól-
nie ich stan techniczny.

Do 30 czerwca br. wymieniono 
66 sztuk okien. Na lata 2009-2013 
ADM opracowała program wymiany 
okien i z przykrością informujemy, 
że w Państwa budynku okna są uję-
te do wymiany w 2013 roku.

Rozbudować parkingi
W imieniu mieszkańców bloku nr 7 

przy ul. Jagiełły w Siemianowicach 
Śląskich, zwracam się z zapytaniem 
o plany rozbudowy parkingów przy tym 
bloku i poszerzenia drogi dojazdowej 
do klatek C i D. Przesyłam to pierwsze 
pismo w sprawie, z nadzieją rozpoczę-
cia rzetelnej i merytorycznej dyskusji 
o tym problemie.

Od kilku lat obiecuje się nam, miesz-
kańcom, iż to właśnie tego roku roz-
pocznie się rozbudowa parkingów, sły-
szymy to co roku, jednak nic się nie 
dzieje. Bezsporne jest natomiast to, że 
sytuacja mieszkańców z dnia na dzień 
staje się coraz bardziej dramatyczna, 
gdyż niemal co dzień przybywa nowych 
samochodów, a miejsc parkingowych 
nie. Obecne parkingi wybudowane w la-
tach 80-tych są zdecydowanie za małe.

Parkowanie samochodów na drodze 
dojazdowej do klatek C i D między blo-
kami 7 i 9 powoduje utrudnienia do-
jazdu dla samochodów szerszych niż 
osobowe (np. karetki pogotowia i straż 
pożarna). A stąd już blisko do drama-
tycznej sytuacji w razie pożaru lub in-

nej ewentualnej tragedii.
Nie wspomnę już o desperacji miesz-

kańców bloku nr 7 i okolicznych, którzy 
codziennie muszą radzić sobie z pro-
blemami braku miejsca parkingowe-
go, tarasowaniem drogi, przejść dla 
pieszych, zastawianiem bram do zsy-
pów itd. Efektem złości są akty wanda-
lizmu, porysowane samochody, poury-
wane lusterka itp., czego ja sam mo-
głem osobiście doświadczyć.

Czy wobec powyższego Spółdzielnia 
ma jakieś konkretne propozycje rozwią-
zania tego problemu? O planach rozbu-
dowy słyszymy bowiem już od kilku lat, 
jednak jak do tej pory nic się nie dzieje...

Pragę zaznaczyć, iż między bloka-
mi 7, 9, 11 przy ul Jagiełły jest wystar-
czająco dużo miejsca, aby poszerzyć 
drogę i rozbudować parkingi na co naj-
mniej kilkadziesiąt samochodów.

W imieniu mieszkańców będę 
wdzięczny za konkretną i szybką od-
powiedź.

Z poważaniem Radosław Schejbal
ZARZĄD SSM: Poruszona przez Pa-

na sprawa budowy dodatkowych 
miejsc parkingowych przy ul. Włady-
sława Jagiełły 7 zostanie wnikliwie roz-
ważona na spotkaniu, jakie Rada Osie-
dla i administracja os. Węzłowiec nie-
bawem zorganizują. O jego terminie, 
wraz z zaproszeniem do uczestnictwa, 
zostanie Pan powiadomiony. Podczas 
spotkania zostaną szczegółowo rozpa-
trzone techniczne możliwości zlokali-
zowania w tym rejonie parkingu, gdyż 
bardzo poważną przeszkodę stanowią:

- gęste uzbrojenie terenu,
- przepisy prawa budowlanego.
Te dwa czynniki stawiają pod wiel-

kim znakiem zapytania możliwość 
podjęcia się jakichkolwiek prac umoż-
liwiających zwiększenie ilości miejsc 
parkingowych. Niemniej zapraszamy 
na spotkanie, bo może znajdzie się ja-
kieś rozwiązanie. Trudno też nam się 
zgodzić z Pana stwierdzeniem, że na 
terenie osiedla parkingi są wyłącz-
nie z lat osiemdziesiątych. Na os. Wę-
złowiec systematycznie zwiększa się 
ilość miejsc postojowych i wystarczy 
przejść się po osiedlu, by to zauważyć.

Cieknie z dachu!!!
Witam

Mam pytanie, ile razy muszę jeszcze 
zgłosić w ADM „Bańgów”, że przecieka 
dach nad moją ubikacją, aby ta uster-
ka została usunięta? Po każdym więk-

ciąg dalszy ze str. 32

ciąg dalszy na str. 22

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW
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szym deszczu dzwonię do ADM-u, 
a tam miła Pani dziwi się, że w mojej 
ubikacji jeszcze przecieka z sufitu.

Mam nadzieję, że dzięki Waszej in-

terwencji nie będę musiał więcej łapać 
wody do wiadra.

Pozdrawiam – Mieszkaniec,
ul. Karola Szymanowskiego 7
- dane do wiadomości redakcji

i Zarządu SSM.
Od redakcji: Pana list niezwłocznie 

przekazaliśmy Zarządowi i administra-
cji osiedla, a ta zleciła wykonanie prac 
na części dachu położonej nad za-
lewanym pomieszczeniem. ADM za-
pewnia, że roboty wykonano, co po-
winno zlikwidować przeciek. Czekamy 
na Pana informację.

Przed miesiącem pisaliśmy o liście, 
jaki nadesłał do „MS” zamieszkały 
w Niemczech p. M. Wollny. Teraz pu-
blikujemy jego treść wraz z odpowie-
dzią firmy, której pismo dotyczy.

Mój ostatni pobyt 
w Siemianowicach!!

W końcu kwietnia przyjechałem stę-
skniony z Niemiec odwiedzić moje ko-
chane Siemianowice, brata oraz przy-
jaciół.

Gdy już dojeżdżałem do celu, na od-
cinku około 500 m zaczął blokować 
mi prawy przedni hamulec, ale dalej 
było już wszystko w porządku. Mimo 
wszystko postanowiłem oddać samo-
chód do warsztatu celem sprawdzenia, 
dlaczego ten hamulec blokował, że-
by w drodze powrotnej nie mieć przy-
krych niespodzianek. Jak pojechałem 
na zakupy do Kauflandu, zauważy-
łem obok warsztat diagnostyczny „Si-
lesia”,, więc pomyślałem, że tu mogę 
zbadać przyczynę tego krótkiego blo-
kowania hamulca. Po krótkiej rozmo-
wie w tym warsztacie otrzymałem ter-
min do sprawdzenia przedniego pra-
wego hamulca na 7. 05. 2008 r. o godz. 
8:00, ale było mi to obojętne, bo samo-
chód był sprawny. Przy oddaniu samo-
chodu w ww. terminie okazało się, że 
sprawdzenie może nastąpić za co naj-
mniej godzinę(??) i nie ma sensu tak 
długo czekać!! Po 30 minutach poda-
łem telefonicznie numer telefonu, pod 
którym można się ze mną skontakto-

wać i zostałem poinformowany, że sa-
mochód mój już skontrolowano (na-
gle, tak szybko!??). Stwierdzono ma-
łe zapieczenie i podano koszt napra-
wy - 260 zł! Tę sumę potwierdzono 
w rozmowie ze mną 3 razy!! Co nie by-
ło mało, jak na taką drobnostkę. Mimo, 
że powiedziałem, że samochód jest mi 
koniecznie potrzebny, po paru inter-
wencjach otrzymałem go dopiero po 
wielu godzinach!, o godz. 16:45!! Wy-
druku sprawności hamulców, mimo że 
kilkakrotnie o to prosiłem, też nie otrzy-
małem (podobno zepsuła się drukar-
ka!!). Przy płaceniu rachunku okazało 
się, że muszę zapłacić 1254,62 zł, co 
mnie strasznie zaszokowało, bo kwota 
ta była wyższa o 1 tysiąc zł od uzgod-
nionej!! W odpowiedzi na zbyt wygóro-
waną cenę usługi usłyszałem, że o wy-
sokości kosztów wszystkich wymie-
nionych części i roboczogodzin?! (bez 
uzgodnienia ze mną) decydują li tylko 
oni! Na moje protesty i pytania, gdzie 
mogę się odwołać lub złożyć zażale-
nie, poinformowano mnie, że nie na-
leżą do żadnych organizacji, nie po-
siadają żadnej jednostki nadrzędnej 
i nie wiedzą, gdzie mogę się odwołać 
od zbyt kosztownej i nieuzasadnionej 
usługi. Następnego dnia przed godzi-
ną 7:00 zażądałem zwrotu wymienio-
nych części, nie wydano mi ich stwier-
dzając, że w ciągu 2 godzin?? zostały 
złomowane!! Na prośbę o pisemne po-
twierdzenie faktu tak szybkiego złomo-
wania (może jeszcze wartościowych 
części) dostałem oświadczenie, w któ-
rym napisano, że przy odbiorze nie za-
żądałem ich zwrotu?!

W Urzędzie Ochrony Konsumenta 
dowiedziałem się, że płacąc za usłu-
gę zaakceptowałem zakres wymie-
nionych w rachunku czynności i dlate-
go nie mogą mi pomóc. Ponieważ nie 
otrzymałem tych starych wymienio-
nych w samochodzie części, miałem 
wielkie wątpliwości i pojechałem do in-
nego warsztatu, by sprawdzić, czy wy-
miana miała miejsce. Tam dowiedzia-
łem się, że ta kompleksowa wymia-
na była zupełnie zbyteczna i że u nich 
koszt usunięcia tej usterki byłby na 
pewno niższy od 260 zł!!

W prospekcie, który otrzymałem 
w Stacji Obsługi i Kontroli Pojazdów 
„Silesia” 41-106 Siemianowice Śl. 
ul. ks. Jana Kapicy 10 obok super-
marketu „Kaufland” napisano: Nasza 
specjalność to samochody wszystkich 
marek, fachowo, solidnie i uczciwie 

dbamy o ich kondycje, dając Państwu 
gwarancję niskich cen!!! Dla Państwa 
Samochodu zrobimy wszystko to, cze-
go nie robią inni, a nawet więcej!?

A teraz fakty:

W punkcie sprzedaży części zamien-
nych w Bytkowie (około 400 m dalej) 
za zaciski hamulcowe z dwóch stron 
zapłaciłbym 2 x 257 = 514 zł, a w ra-
chunku „Silesia” ta pozycja wynosiła 
2 x 430= 860 zł. Różnica to – 346 zł 
+ rabat.

Sprawdziłem również cenę roboczo-
godziny w innych warsztatach, gdzie 
cena 1 roboczogodziny wynosi 50 zł, 
w serwisach Forda i Audi jest to 70 zł. 
Natomiast w „Silesia” cena ta wynosiła 
90 zł. Ciekawe czy te wygórowane ce-
ny są dla wszystkich, czy tylko dla wy-
branych? Jak widać z rachunku i z po-
wyższych danych warsztat oferują-
cy niskie ceny zrobił wszystko, żeby 
z uzgodnionej ceny 260 zł, podnieść 
niesłusznie na 1260 zł.

Wynika stąd, że wszystkie działania 
w tym warsztacie są doskonale wy-
reżyserowane po to, aby uzyskiwać 
ww. efekty! Czy to ma być koszt za tę-
sknotę za krewnymi, przyjaciółmi i Ślą-
skiem?!!.

Jest to kapitalizm w dzikiej i ordy-
narnej formie – takie ma być jego ob-
licze?! Mój kontakt z „Silesia” wyka-
zał, że wstyd, godziwość i moralność 
są u niektórych w praktyce zastąpione 
bezwstydem, niegodziwością i całko-
witą amoralnością!!!.

Długo będę się zastanawiał, kiedy 
tu znowu powrócić. Zostałem po pro-
stu zraniony! I jako Ślązak z urodzenia 
i jako przybysz z Niemiec. Jak chcecie 
przyciągnąć na nasz kochany Śląsk tu-
rystów z takim traktowaniem?!! Będą 
go z daleka omijać! Choć Ja, jako ro-
dowity Ślązak mam go zawsze w ser-
cu i nawet niegodziwe postępowanie 
niektórych osób nigdy mi go z serca 
nie wyrzuci!

Manfred Wollny
PREZES ZARZĄDU SILESIA 

sp. z o.o.: W odpowiedzi na Państwa 
zapytanie związane z pismem pa-
na Manfreda Wollny informujemy, że 
sprawa ta była poruszana przez tego 
klienta w wielu innych gazetach (…) 

ciąg dalszy ze str. 20

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 24
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W obecnej praktyce MOPS w Sie-
mianowicach Śląskich pomoc 

społeczna nie oznacza tylko rozda-
wania pieniędzy oraz pomocy rze-
czowej. Coraz większy nacisk kła-
dziony jest na konieczność wyka-
zania aktywnego zachowania i rze-
czywistej chęci poprawy swojej sy-
tuacji. Takie podejście jest zgodne 
z metodami działania wypracowa-
nymi przez instytucje pomocy spo-
łecznej rozwiniętych krajów Europy 
Zachodniej.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej systemowe wsparcie jest reali-
zowane poprzez prowadzenie progra-
mów skierowanych do grup odbiorców, 
które różnią się pod względem wy-
stępujących problemów 
i odczuwanych potrzeb. 
Realizowane pr ogramy 
mają przynieść popra-
wę sytuacji osób bez-
robotnych, dotkniętych 
problemami alkoholowy-
mi, rodzin zastępczych 
i usamodzielnianej mło-
dzieży oraz niepełno-
sprawnych, czyli wszyst-
kich mieszkańców, któ-
rzy borykają się ze spe-
cyficznymi problemami.

Spośród kilku realizo-
wanych programów war-
to wspomnieć o kilku 
najważniejszych.

„Pomocna Dłoń” jest 
oparta na pomyśle wy-
korzystania jednej grupy beneficjentów 
w celu pomocy innym. Grupa 15 bez-
robotnych kobiet będzie wykonywa-
ła pracę na rzecz osób starszych i lub 
niepełnosprawnych. Tym sposobem 
zostaną utworzone dodatkowe stano-
wiska pracy, a jednocześnie zostaną 
zaspokojone potrzeby osób wymaga-
jących dodatkowego wsparcia i opieki.

W programie „Czy masz problem?” 
kluczowym elementem jest grupa edu-
kacyjno – wspierająca dla osób dozna-
jących szkód na skutek nadużywania 
alkoholu. Celem programu jest szero-
ko rozumiane wspieranie walki z pro-

blemami alkoholowymi. Dokumentacja 
MOPS i obserwacje pracowników so-
cjalnych prowadzą do wniosku, że pro-
blemy związane z alkoholem występu-

ją w naszym mieście w dużej skali wy-
wierając niekorzystny wpływ na funk-
cjonowanie rodzin. Podstawowym spo-
sobem zmiany tej sytuacji jest eduka-
cja, która pozwala uświadamiać zagro-
żenia wynikające z nadmiernego picia, 
bądź już stwierdzonego uzależnienia.

Dla usamodzielnianych wychowanków 
rodzin zastępczych powstał program 
„Przedsiębiorczy Motyl”, który uzyskał 

z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej dofinansowanie w kwocie 30. 000 
złotych. Natomiast Prezydent Miasta 
przekazał lokal z przeznaczeniem na 
utworzenie mieszkania chronionego.

Cele programu to: reintegracja spo-
łeczna wychowanków, przygotowanie 
ich do samodzielnego życia, uczenie 
rozsądnego gospodarowania i organi-
zowania sobie czasu wolnego, co ma 
prowadzić do uniknięcia zjawiska bez-
domności, a także wyrównania szans 
startu w dorosłe życie.

Duże nadzieje wiązane są z Europej-
skim Funduszem Społecznym. W tym 

roku Ośrodek przygotował i złożył pro-
jekt „UWIERZ W SIEBIE” dotyczący 
aktywnej integracji społecznej, eduka-
cyjnej i zdrowotnej. Niebawem ten Pro-
jekt otrzyma dofinansowanie w kwo-
cie ok. miliona złotych. MOPS ma za-
miar jeszcze w tym roku podejmować 
działania w celu uzyskania dofinanso-
wania dla innych przedsięwzięć zgod-
nych z Programem Operacyjnym „Ka-
pitał Ludzki”.

W ministerialnym otwartym konkur-
sie ofert został złożony projekt „Brat-
nia dusza – systemowa integracja 
społeczna osób z zaburzeniami psy-
chicznymi i ich najbliższego oto-
czenia”. W jego ramach ma powstać 
spójny system wsparcia osób z zabu-

rzeniami psychicznymi, ich 
rodzin oraz środowiska są-
siedzkiego. Powstały sys-
tem umożliwi im pełniej-
sze zaspokojenie potrzeb, 
dzięki wykorzystaniu in-
strumentów nowocześnie 
pojmowanej integracji spo-
łecznej. W ten sposób bę-
dzie można przezwycię-
żać trudne sytuacje życio-
we, które są w szczegól-
ności efektem wykluczenia 
społecznego. Projekt ma 
systemowy charakter, po-
nieważ aktywne w obsza-
rze oparcia społecznego 
instytucje i formy pomocy 
będą ze sobą powiązane 
siecią współpracy.

Dotychczasowe działania, podej-
mowane wysiłki są doceniane, cze-
go wyrazem jest przyznanie Ośrodko-
wi srebrnego medalu w kategorii „Pra-
codawca Nieprzedsiębiorca” w kon-
kursie „Lodołamacze 2008”. Medal 
jest nagrodą za szczególną wrażli-
wość społeczną i odpowiedzialną po-
litykę personalną uwzględniającą po-
trzeby osób niepełnosprawnych. Ta-
kie wyróżnienie jest przede wszyst-
kim dodatkową motywacją do podej-
mowania nowych przedsięwzięć słu-
żących klientom MOPS w Siemianowi-
cach Śląskich.

Pomagać 
nowocześnie

Zostań  
matką zastępczą

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Ślą-
skich poszukuje kandydatów (małżeństwa lub osoby samot-
ne) do pełnienia funkcji niespokrewnionej z dzieckiem rodzi-
ny zastępczej.

Oczekujemy na zgłoszenia osób, którym nie jest obojętny los 
dzieci pozbawionych należytej opieki i którzy w pracy z dziećmi 
widzą swoje powołanie.

Jeżeli zainteresowała Cię ta forma pomocy skrzywdzonemu 
dziecku i chcesz uzyskać dodatkowe informacje koniecznie za-
dzwoń lub przyjdź do naszego Ośrodka:

Siemianowice Śląskie ul. Szkolna 17, pokój nr 38 (l p.),  
tel. 032 765-62-38, w godzinach od 8.00 - 14.00 od poniedział-
ku do piątku.

Na wszelkie pytania odpowie pani Joanna Śliwa.
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a także zgłoszona w formie skargi do 
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji 
Handlowej w Katowicach.

Faktycznie Pan Manfred Wollny 
korzystał z usług naszej stacji ser-
wisowej w dniu 7 maja 2008 r od-
dając do naprawy swój samochód 
Ford Eskort – rok produkcji 1995. 
Po stwierdzeniu zaistniałych w pojeź-
dzie usterek, klientowi przedstawiono 
telefonicznie szczegółowy kosztorys 
zarówno części, jak i robocizny i klient 
ten kosztorys zaakceptował!

Dla wiadomości Redakcji i Czytelni-
ków – Klient zostawia samochód i po 
rozpoznaniu usterek naprawa odby-
wa się dopiero po całkowitej akcepta-
cji kosztorysu, często w formie rozmo-
wy telefonicznej. Zdarza się, że klient 
mając wątpliwości zarówno: co do 
przedstawionej ceny, jak i zasadno-
ści wymiany poszczególnych czę-
ści dokonuje osobistego przeglądu 
swojego pojazdu i ma możliwość 
akceptacji przedstawionego kosz-
torysu oraz zakresu naprawy. Mo-
że też dostarczyć własne części i ma-
teriały eksploatacyjne do dokonania 
naprawy, płacąc w tym przypadku tyl-
ko za robociznę. Ma też pełne prawo 

do zrezygnowania z niektórych pozycji 
kosztorysowych.

Każda naprawa pojazdu w naszej 
stacji jest szczegółowo dokumento-
wana: przyjęcie pojazdu, szczegóło-
wy kosztorys, czas na prawy, wyda-
nie pojazdu Klientowi. W karcie zle-
cenia posiadamy adnotację, że przy-
bliżony koszt naprawy wynosi 1260 zł, 
natomiast po zakończeniu naprawy 
została wystawiona faktura nr 819 na 
kwotę 1254,62 zł. Klient przy odbio-
rze samochodu nie zgłosił jakichkol-
wiek pretensji.

Sprawa tej skargi była przedmiotem 
szczegółowej kontroli sporządzonej 
przez Wojewódzki Inspektorat Inspek-
cji Handlowej w naszej firmie w dniach 
24-25 czerwca 2008, podczas której 
delegowanym inspektorom przekaza-
liśmy całą dokumentację tej naprawy 
łącznie z fakturami zakupu wszystkich 
użytych części, protokołem przekaza-
nia przytoczonych w piśmie zacisków 
i przy okazji została skontrolowana ca-
ła systematyka pracy i jej dokumento-

wania naszej firmy podczas świadcze-
nia usług motoryzacyjnych.

W dniu 25 czerwca został sporzą-
dzony protokół kontroli – 5 stron, któ-
ry nie zawiera ani jednego zarzutu za-
równo wobec pracy naszego serwisu, 
jak i w przedmiotowej sprawie. Proto-
kół kontroli możemy przedstawić Sza-
nownej Redakcji.

Pragniemy w tym miejscu zapew-
nić Szanownych Czytelników, że usłu-
gi naszej stacji są kierowane przede 
wszystkim do Nich, mieszkańców Sie-
mianowic Śląskich, zarówno właści-
ciel, jak i większość pracowników na-
szej firmy są mieszkańcami tego mia-
sta i zawsze staramy się jak najlepiej 
wykonywać swoją pracę, kierując się 
dobrem i bezpieczeństwem naszych 
Klientów.

W przedmiotowej sprawie skargi Pa-
na Manfreda Wollny nie możemy sobie 
nic zarzucić i pozostaje nam tylko wy-
razić ubolewanie z niesłusznie, naszym 
zdaniem, przytaczanych oskarżeń.

Pozostając do Państwa dyspozy-
cji, przesyłamy wyrazy uszanowa-
nia Państwu, jak i Czytelnikom „Mo-
jej Spółdzielni”

Witold Węcławski,
prezes Zarządu Silesia sp. z o.o.

ciąg dalszy ze str. 22

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.00 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 032-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

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

Komunikat policji

Zaginął – ktokolwiek widział, ktokolwiek wie?
10. lipca 2007 r. wyszedł z domu i nie wrócił Józef 

Mieszczak lat 70, zam. Siemianowice Śląskie ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie 11/7.

Rysopis: Wzrost 185 cm, waga 100 kg, krępej budowy 
ciała, włosy ciemny blond z łysiną, oczy brązowe, twarz 
okrągła, uzębienie pełne.

Ubrany: koszula i spodnie koloru stalowego, buty brą-
zowe. Posiada rozrusznik serca. W chwili zaginięcia nosił 
okulary fotochromowe.

W razie posiadania jakiejkolwiek wiedzy na temat miejsca przebywania 
zaginionego prosimy o pilny kontakt z siemianowicką komendą policji. Tel. 
(032) 3596-255, (032) 3596-201, (032)-3596-202, (032) 3596-289 lub z najbliż-
szą jednostką policji.

Oto wyniki innych rozegranych na 
półkoloniach konkursów.

Skakanka:
I – Klaudia Michalska,
II – Wioletta Męczeńska,
III – Sandra Więckiewicz.

Duża skakanka
– dzieci starsze:

I – Sandra Więckiewicz,
II – Mateusz Szymański,
III – Ola Koziołek.

Duża skakanka
– dzieci młodsze:

I – Aga Pluskwik,
II – Karolina Gradek.

Rzut do kosza – młodsi:
I – Bartek Bijak,
II – Lena Rybarczyk,
III – Kamil Świetlik.

Rzut do kosza – starsi:
I – Kamil Chmura,
II – Iza Matysik,
III – Sandra Więckiewicz.

Hula hop – dziewczęta młodsze:
I – Dominika Tyrlik,
II – Karolina Gradek,
III – Aga Pluskwik.

Hula hop
– dziewczęta starsze:

I – Iza Matysik,
II – Marysia Kozłowska,
III – Betina Chrost.

Rysowanie na asfalcie
- wyróżnienia:

Weronika Sikora, Aga Pluskwik, 
Ania Wojtal, Adrian Czekaj.

Kręgle:
Anna Wojtal, Bartek Bijak, Wojtek 

Matysik, Mateusz Jakobczyk. mig

„Chemik”  
zaprasza na 
półkolonie

ciąg dalszy ze str. 15
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Lato serwuje nam bardzo zmien-
ną pogodę - od upałów rodem z Sa-
hary, po jesienne szarugi. Te kapry-
sy aury na szczęście nie odbijają się 
na dostępności tanich warzyw i owo-
ców, więc wykorzystajmy ich obfi-
tość i zdecydowanie wprowadźmy je 

do domowego menu oraz poekspe-
rymentujmy przy tej okazji. A nuż, 
stworzymy jakieś ciekawe i nowa-
torskie, a przede wszystkim smacz-
ne danie?

Zapiekanka z porów
Białe części porów – 1 kg – ugotować 

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

Pomidory zapiekane 
z papryką

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

Kalafior inaczej
Ugotować duży kalafior z dodatkiem 

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

Coś na deser
3 banany zmiksować z 1/2 l. schło-

dzonego pasteryzowanego mleka 
z dodatkiem 1 – 2 łyżek cukru. Poda-
wać z kostkami lodu.

Przepis można zmodyfikować i za-
miast bananów użyć innych łatwo się 
miksujących owoców – proporcje wg 
uznania i zamierzenia co do osiągnię-
cia odpowiedniej konsystencji.

Różnie to z panem 
Baranem bywa. Je-
śli mu zależy, potrafi 
dobrze, racjonalnie 

zorganizować pracę w swoim zespo-
le. Innym razem nic mu jakoś nie wy-
chodzi. Może dlatego, że większość 
Baranów najbardziej lubi działać sa-
motnie i spontanicznie.

Ludzie pracujący 
w zespole Byka na 
ogół na niego nie 
narzekają. Umie tak 

zorganizować pracę, że nikt nie jest 
zbytnio przeciążony. Biada jednak te-
mu, kto chciałby się wyłamać. Nie mo-
że w tedy liczyć na pobłażliwość ze 
strony Byka.

Większość ludzi, 
którzy urodzili się 
pod tym znakiem, 
źle się czuje w ra-

mach nawet dobrej organizacji pracy. 
Nie znoszą, gdy ktoś nimi rządzi, uwa-
żają, że wszystko potrafią zrobić le-
piej. Naprawdę dobrze czują się wte-
dy, gdy mogą działać samodzielnie.

Pan Rak, jeśli kie-
ruje zespołem, du-
żą wagę przykłada 
do dobrej organiza-

cji pracy. Nie zawsze jednak mu się to 
udaje. Podwładni mają wtedy do nie-
go pretensje, które stara się bagateli-
zować. Jeśli trafi na kogoś, kto mu po-
może, efekty są szybko widoczne.

Lew działa zawsze 
z rozmachem, ma 
szeroki gest, nie jest 
zbyt drobiazgowy. Je-

śli uda mu się wprowadzić swoje po-
mysły w życie, ludzie, którzy mu w tym 
pomogli, mogą liczyć na jego uznanie 
i premię. Inna rzecz, że często działa 
jakby na wyrost.

Pod znakiem Pan-
ny rodzą się zazwy-
czaj dobrzy organi-
zatorzy. Potrafią or-

ganizować pracę na zasadach logiki, 
przy niewielkich kosztach. Jeśli podle-
gasz Pannie, możesz też liczyć na to, 
że będziesz sprawiedliwie traktowany.

Wagi są zazwyczaj 
lubiane w zespo-
łach, z którymi pra-
cują. Są sympatycz-

ne, nie wymagają tego, co niereal-
ne. Bywają jednak leniwe, nie lubią 
zbyt wiele czasu poświęcać organiza-
cji pracy, nie znoszą planowania.

Skorpion potra-
fi świetnie zorgani-
zować pracę swego 
zespołu, jest jednak 

bardzo podejrzliwy i łatwo zniechęca 
się do ludzi. Jeśli ktoś pracuje w ze-
spole Skorpiona, niech będzie pewny, 
że nic nie ujdzie uwadze szefa.

Pan Strzelec 
wszystko, czego się 
podejmie, wykonuje 
solidnie i tego same-
go oczekuje od lu-

dzi ze swego zespołu. Ponieważ jest 
pracowity, lubi działać poprzez własny 
przykład. Uważa, że dobra organiza-
cja to połowa sukcesu.

Ludzie z zespołu 
Koziorożca często 
go nie rozumieją. Ma 
on na uwadze reali-

zacje dalekosiężne, do których dąży 
małymi kroczkami, ale konsekwentnie. 
Często dopiero po czasie pracownicy 
orientują się, do czego zmierzał.

Organizacja pracy 
własnej i zespołowej 
nie jest mocną stro-
ną Ryb. Zbyt często 

zmieniają zdanie i decyzje, co dezor-
ganizuje zespół i wprowadza do pracy 
bałagan. Dążą do tego, aby wszystko 
odbywało się przy niskich nakładach.

Z Wodnikiem pra-
cuje się przyjemnie. 
Jest on życzliwy lu-
dziom i pomocny. 

Czasem organizując pracę zespołu, 
zapomina, że nie wszyscy dysponują 
taką wiedzą i umiejętnościami jak on, 
tak że trudno dotrzymać mu kroku. 

Czy jesteś dobrym 
organizatorem?
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Sala szkolna: 8. Dziel-

nica Siemianowic Śl. Jej pierwsze hi-
storyczne datowanie przypada na 
1298 rok; 9. Po Śląsku: kostka do gry; 
10. Krewniaczka kaktusa raz kwitną-
ca; 11. Otwór, którym lawa wydoby-
wa się z wulkanu; 12. Ogół czasopism; 
13. Paski do przytraczania; 14. Uża-
lanie się; 16. Droga bita; 19. Odezwa; 
20. Podstawa, punkt oparcia; 21. Ko-
rzyść, pożytek; 22. Ciekły tłuszcz z ryb; 
23. W zeszycie do matematyki; 28. Nie-
jedna w talii; 31. Wielkie drzwi, brama; 
32. Zalecanie się; 33. Spadek notowań 
na giełdzie; 34. Rózgi; 35. Część no-
śna spadochronu; 36. Pracuje pod wo-
dą; 37. Prymitywny młyn.

PIONOWO: 1. Wyskok, eksces; 
2. Odmiana motocykla; 3. Czwarta 
część garnca; 4. Miłośnik czegoś, zwo-
lennik; 5. Początek ustępu w tekście; 
6. Aktorzy grający w jednym przed-
stawieniu; 7. Sprzymierzeniec, sojusz-
nik; 14. Dziadek w gwarze śląskiej; 
15. Ten, kto odrzuca istnienie Boga; 
17. Mała rabata; 18. Zewnętrzny wy-
gląd przedmiotu; 24. Jeden ze stawów 
w Siemianowicach Śl. miejsce rozrodu 
różnych płazów jak ropuchy, kumaki 
i rzekotki; 25. Suchy, urywany dźwięk; 
26. Technika barwienia tkanin; 27. Za-
rys kształtów postaci lub przedmiotu; 
28. Kajuta, niewielkie pomieszczenie; 
29. Elementy sprężynujące zawiesze-
nia pojazdu; 30. Rybka akwariowa.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 13 dadzą rozwiąza-

nie krzyżówki, które prosimy przesyłać 
do dnia 20 VIII 2008 r. - na adres SSM, 
ul. Boh. Westerplatte 20 z dopiskiem 
Redakcja „Moja Spółdzielnia” – krzy-
żówka nr 8/2008. Nagrody za rozwią-
zaną krzyżówkę nr 7/2008 z hasłem 
– Cieszmy się latem, otrzymują: I na-
groda – Henryk PIETRUSZKA, zam. 
ul. Niepodległości 30; II nagroda – Bo-
żena POJDA, zam. Wojciecha Korfan-

tego 2 A; III nagroda – Seweryn PLU-
CIŃSKI, zam. ul. W. Korfantego 9 C.

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do działu 
GZM po odbiór nagród. Nagrodę głów-
ną, kolację dla 2 osób – ufundowa-
ła Restauracja „TELE CATERING”, 
ul. K. Świerczewskiego 31. Fundatorem 
pozostałych nagród jest Siemianowic-
ka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

  
Górnik wlecioł do szybu w kopalni, 
przerażeni kamraci nachylajom się 
nad dziurom i wołajom:
- Francik... żyjesz?!
- Żyja - odpowiado Francik.
- Mosz złomano noga?
- Nii...
- To może rynka?
- Niii...

- To czemu niy wyłazisz?!
- Bo, jeszcze lecaaa... 

  
- Antek! Co ty tak źle wyglondosz?
- Człowieku dziwisz się? Tako robota! 
Cołki dziyń na kolanach!
- A długo tam już robisz?
- No, w poniedziałek mom zacząć. 

  
- Francek skond mosz nowe koło (rower)?
- Ach wiesz, byłech z Mariką na kom-
pielisku. Kompali my sie, potem cało-
wali my sie, potem my sie  juzaś kom-
pali, a potem... Marika pedziała: „A te-
roz se Francik weź to na co mosz 

ochota”. No to mie nie trza dwa razy 
godać. Łaps za koło i już moje. 

  
- Piekorzu, mocie suche żymły?
- Mom synku, mom.
- To dobrze wom tak, mogliście je 
sprzedać jak boły świyże! 

  
Roz jechała jedna baba banom do 
Chorzowa. Konduktorka pyto jom: Kaj 
jedziecie?
- Do Chorzowa - pado baba.
- Do Starego? - pyto konduktorka, no 
bo to i Stary Chorzów jest.
- Niy! - pado baba - do Emy prać. 
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Przypominamy, że na adres: gzm@ssm.siemianowice.com
można nadsyłać pocztą elektroniczną BEZPOŚREDNIE UWAGI, PROBLEMY

dotyczące działu GZM

pani Marii z ul. Korfantego 14. Od wie-
lu lat dba o swój balkon i na pewno za-
sługuje na uznanie – mówi jej sąsiad-
ka z tego samego bloku.

My czekamy na dalsze Państwa 
sygnały i zgłoszenia najładniejszych 
ogródków przydomowych i balko-
nów. Podzielcie się z nami Waszy-
mi obserwacjami dotyczącymi wy-

glądu terenów zielonych. Napiszemy 
o tym w „MS”, a najciekawsze miej-
sca sfotografujemy, przygotowując 
letnią kronikę Spółdzielni.

Przy okazji musimy sprostować, 
że w ostatnim numerze „MS” poka-
zaliśmy ukwiecone balkony budynku 
przy ul. Alfreda Zgrzebnioka 49 na 
os. „Chemik”, który nie jest budyn-
kiem SSM, na co szybko zwrócili uwa-

gę nasi Czytelnicy. Miło nam jednak 
odnotować, że ukwiecanie balkonów 
nie jest tylko domeną zamieszkałych 
w zasobach SSM, że przyjemność 
z uprawiania kwiatków czerpią miesz-

kańcy innych zasobów na osiedlach.
Serdecznie im gratulujemy, bo ich pra-

ca także wpływa na całościowy wygląd 
najbliższego miejsca zamieszkania i by-

wa powodem zazdrości innych - brawo.
Żałujemy tylko, że nie możemy ich 

objąć naszym, przeprowadzanym już 
od 14 lat, Zielonym Konkursem organi-
zowanym przez władze SSM i redak-
cję „MS” dla spółdzielców. mig

Przydomowy ogródek - ul. Komuny Paryskiej 13

Rady dla początkujących
- przypomnienie dla

doświadczonych.
A gdy mamy już zasadzone na-

sze ulubione kwiaty i rośliny ozdob-
ne, warto pamiętać o kilku wskazów-
kach dotyczących ich pielęgnacji.

Do podlewania powinno się stosować 
odstaną wodę wlaną dzień wcześniej 
do konewki. Zimna „kranówka” wywołu-
je u roślin szok termiczny, więc należy 
je podlewać wczesnym rankiem lub póź-
nym wieczorem, nigdy podczas upału 
w godzinach popołudniowych. Wysuszo-
ną ziemię nawadniamy etapami, wów-
czas woda zostanie dobrze wchłonięta.

Rośliny silnie zasilamy nawozami, 
aby kwitnienie nie straciło na sile. Po-
nieważ nawozy o przedłużonym dzia-
łaniu nie wystarczają na cały uprawo-
wy sezon, od lipca zasilanie powinno 
być ponawiane.

Regularne usuwanie przekwitłych 
kwiatów sprawia, że rośliny ładniej wy-
glądają, lepiej kwitną i zdrowo się roz-
wijają. Jeżeli stare kwiaty nie dadzą się 
wyskubać, należy je delikatnie uszczk-
nąć. Aby nie obłamały się pędy, łodygi 
kwiatowe najlepiej odciąć nożyczkami.

Dołóżmy też starań, aby szkodniki 
nie miały łatwego życia. Wiadomo na 
przykład, że mszyce rzadziej występu-
ją na roślinach zadbanych i dobrze od-
żywionych. Wszelkie szkodniki nale-
ży niszczyć zaraz po zauważeniu ich 
obecności. (za: Kwiaty w domu)

Ukwiecone balkony, ogródki wizytówką osiedli
ciąg dalszy ze str. 28

Ul. Wojciecha Korfantego 14

Plac Skrzeka i Wójcika 13



Te kilka metrów przylegających zwy-
kle do największego pokoju, przez kil-
ka miesięcy w roku może stanowić 
miejsce wypoczynku, szczególnie dla 
tych, którzy mieszkają w blokach i nie 
mają własnej działki.

Sierpień to czas kwitnienia większo-
ści roślin balkonowych, które w tym 

okresie wymagają wyjątkowej pielę-
gnacji. By pięknie kwitły, cieszyły swo-
ją urodą oczy domowników, by mo-
gli usiąść w ich otoczeniu i zapomnieć 
na moment o otaczającym zgiełku mia-
sta, warto dla tych chwil włożyć w ich 
uprawę trochę pracy. Nie bez zna-
czenia jest to, że opieka nad kwiata-

mi daje mnóstwo satysfakcji i wycisza.
A gdy ukwiecone balkony mienią się 

pełnią swoich barw, trwa cicha rywali-
zacja między ich właścicielami – który 

z nich ma ładniej ustrojony, który zwra-
ca uwagę większej liczby przechod-
niów? Czy większy efekt dają pelar-
gonie, surfinie, aksamitki, a może 
petunie? Na pewno jest to rzecz gu-
stu, ale kto pójdzie na spacer pomię-
dzy osiedlowe budynki, łatwo zauwa-
ży, że w tym roku na balkonach królu-
ją pelargonie. Może nic w tym dziwne-
go, gdyż pelargonie, zarówno rabato-
we, jak i bluszczolistne, są wytrzymałe 
na silne nasłonecznie i upały. Konkuru-
ją pod tym względem z wciąż modnymi 
petuniami i surfiniami. Są bardziej od 
nich uniwersalne, znoszą suszę i wy-
sokie temperatury, co zwłaszcza pod-
czas tegorocznego lata ma wyjątkowe 
znaczenie. Jaskrawe kolory tej ozdob-
nej rośliny upiększają barwnymi plama-
mi nawet najbardziej szare budynki.

Warto odnotować, że miłośnicy kwia-
tów są otwarci na modne trendy. Do 
nich należy łączenie kilku gatunków 
roślin, co daje niepowtarzalny efekt. 
Szczególnie wdzięczne są właśnie 
pelargonie, które ubogacone o inne, 
zwłaszcza różnego rodzaju żółte kwia-
ty, tworzą zupełnie nową jakość na 
balkonie. Chociaż ukwiecony balkon 
to duże poświęcenie finansowe i cza-
sowe, to każdy pasjonat potwierdzi, że 
poniesione nakłady szybko się zwraca-
ją. Nagrody w postaci pięknie kwitną-
cych roślin nic chyba nie może zastą-
pić. Nie bez znaczenia jest też uznanie 
sąsiadów chętnie podziwiających efekt 
kilkutygodniowej pracy.

- Chciałam zwrócić uwagę na pięk-
nie ukwiecony balkon mojej sąsiadki, 

ciąg dalszy na str. 27

Ukwiecone balkony, ogródki wizytówką osiedli
Balkon powoli przestaje być graciarnią, gdzie latem trzymamy rower, 

a zimą choinkę. Coraz częściej ustawiamy na nim skrzynki i doniczki 
pełne kwiatów. Nic dziwnego, w końcu każdy z nas chce mieszkać ładnie 
i przyjemnie. A balkon to też przedłużenie mieszkania, łącznik między wnę-
trzem a otaczającą nas przyrodą.

ul.Walerego Wróblewskiego 61
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