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Teraz czwartek – osiedla: „Bańgów”, „Centrum” i „Michałkowice” – teraz czwartek

Zmiana terminu wywozu przedmiotów wielkogabarytowych
Informujemy, że od 20 lipca br. nastąpiła zmiana terminu wywozu przedmiotów wielkogabarytowych z osiedli:

„Bańgów”, „Centrum” i „Michałkowice”.
WSZELKIE ZBĘDNE I ZAGRACAJĄCE MIESZKANIA, BALKONY PRZEDMIOTY WIELKOGABARYTOWE WYWOŻONE BĘDĄ W CZWARTEK.

Uprasza się wszystkich mieszkańców o dostosowanie się do nowego terminu i wystawianie zbędnych rzeczy na krót-
ko przed podanym terminem np. środa wieczór, aby okolice śmietników nie wyglądały jak totalne rupieciarnie.

Jest gdzie 
parkować...

...Jego głównym motywem jest brak 
miejsc. Czy rzeczywiście jest ich tak mało? 
My stawiamy kontrowersyjną tezę, że tak 
nie jest...

- czytaj str. 6
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Docieplanie, 
odnawianie

– str. 17

Jeszcze pograją 
tego lata

– str. 2
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Trybunał  rozpatrzy ł
W pełnym składzie sędziowskim Trybunał Konstytucyjny rozpoznał 15 lipca br. wniosek grupy posłów na Sejm 

dotyczący znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 
Jest to już drugie orzeczenie Trybunału o ustawowych zapisach znowelizowanej 16 czerwca 2007 roku ustawy. W pierw-

szym za niezgodny z Konstytucją RP uznano zapis o przekształceniach mieszkań w odrębną własność.
Na wyrok ten czekano ponad półtora roku od złożenia wniosku a blisko dwa lata po wejściu ustawy w życie. 
Czy opublikowany wyrok spełnia oczekiwania? Częściowo zapewne tak, chociaż pozostaje pewien niedosyt. Do roz-

strzygnięcia TK wrócimy na łamach „MS” w kolejnym wydaniu.

Jego oficjalnego otwarcia dokona-
no 5 sierpnia, więc zapewne tego la-

ta będzie jeszcze niemiłosiernie eks-
ploatowane.

Nowe boisko na „Chemiku” powsta-
ło przy budynkach ul. Walerego Wró-
blewskiego 43, 47, 49 z inicjatywy sa-
mej młodzieży, w miejscu, gdzie oneg-
daj znajdował się plac zabaw – i został 
zlikwidowany. Boisko umożliwi czynne 

spędzanie czasu i rozgrywanie gier ze-
społowych, m.in. zagrać będzie można 

w siatkówkę, koszykówkę. Nawierzch-
nia będzie energochłonna, co zniwe-
luje siłę upadków, a więc i możliwość 
doznania kontuzji.

Niejako przy okazji jego budowy upo-
rządkowany został teren i dzięki temu 
wygospodarowano kilkanaście miejsc 
parkingowych. Gdy byliśmy tam w trakcie 

wykonywania prac, w oknach domów wi-
dać było kilkunastu obserwatorów bacz-
nie przyglądających się temu, co właśnie 
jest wykonywane. Jak nam powiedzia-
no, przechodzący tamtędy kiedyś star-
szy mężczyzna zainteresowany począt-
kiem prac stwierdził dobitnie: To dobrze, 

że i w naszej okolicy coś się dzieje i że 
ulega ona przeobrażeniu. To dobrze, że 
młodzież będzie miała gdzie pograć.

My życzymy grającym jak najmniej 
kontuzji i uszanowania mieszkańców 
okolicznych domów. Słowem, przypo-
minamy, że na boisku kultura też obo-
wiązuje. pes

Otoczenie zyska zdecydowanie.

Jeszcze pograją tego lata
Gdy będziecie Państwo czytać te słowa widoczna na zdjęciach budowa 

nowego boiska na osiedlu „Chemik” będzie zakończona i dzieci oraz 
młodzież rozpoczną już niepodzielne użytkowanie tego miejsca.

Wykonawca i projektant – wyjaśnianie szczegółów.

P a m i ę t a j  o  d o d a t k u  m i e s z k a n i o w y m
Szczegółowe informacje o kryteriach otrzymania dodatku uzyskasz  

w Referacie Dodatków Mieszkaniowych

Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie ul. Michałkowicka 105
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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
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Dziś jest inaczej. Zanim wprowadzi-
my się do nowego mieszkania, wszyst-
ko musi być w nim nowe: okna, pane-
le, gładzie gipsowe, płytki itp. Ale na tym 
nie koniec. Najczęściej nie odpowiadają 

nam powierzchnie znajdujących 
się tam pokoi, więc z dwóch 

pokoi robimy jeden, aby 
mieć wygodny salon lub 

ł ą - czymy pokój z kuch-
nią, by powstał popular-
ny „living room”. Nie ma 
się co dzi- wić, zdecy-
dowana więk- szość bu-
dynków powsta- w a ł a 
w epoce, w której to 
państwo decydowało na 
ilu metrach kwadratowych 
ma żyć jego obywatel, a i in-
ne były standardy użytkowania, 
bo w tej materii również dokonu-
ją się przeobrażenia i mamy do czy-
nienia z modami. Kiedyś nie do po-
myślenia było, by kuchnia była połą-
czona integralnie z innym pomieszcze-
niem. Kuchnia była kuchnią i już. Dzi-
siaj o wielkości nowego, podkreślamy 
- nowego, mieszkania i układzie po-
mieszczeń (poza węzłami kanalizacyj-
nymi) decyduje właściciel mieszkania, 
a praktycznie zasobność jego kieszeni. 
Jednak wykonując prace dostosowaw-

cze mieszkań w starych budynkach do 
własnych wyobrażeń, każdy musi pa-
miętać o kilku ważnych zasadach. In-
aczej przeróbki i przenoszenie ścian 
w mieszkaniu może skończyć się kata-
strofą budowlaną. Zdarza się, że o da-
leko idących zmianach w układzie ja-
kiegoś remontowanego mieszkania in-
formują również zaniepokojeni sąsiedzi 
prowadzących remonty, gdyż obawia-
ją się, że ich zakończenie może dopro-

wadzić do naruszenia elementów kon-
strukcyjnych budynku.

Ściany nośne
Chodzi tutaj przede wszystkim 
o ściany nośne w mieszkaniu. 

W odróżnieniu od ścian działo-
wych podtrzymują one sys-

tem konstrukcyjny budyn-
ku. Jak je odróżnić od 

dzia- łowych? Jednym
z  k r y - teriów jest gru-
bość ścia- ny. Działowe
są wąskie, ich szerokość 
wynosi od 12 do 1 9  c m , 
natomiast nośne m a -
ją zwykle 25 cm i wię-
cej. Nie jest to jednak re-
gułą. Generalnie ściana no-
śna to taka, na której oparte są 
ściany z wyższej kondygnacji lub 
strop. Jej naruszenie czy wyko-
nanie w niej większego otworu wy-
maga zgody Spółdzielni i Wydziału 
Architektury Urzędu Miasta. W tym 
celu należy zwrócić się do SSM z pi-
smem o wyrażenie zgody na wykona-
nie tego typu prac. Zarząd Spółdziel-
ni powołuje wtedy inspektora budow-
lanego, który ocenia, czy takie wybu-
rzenie lub inna forma modernizacji jest 
możliwa i pod jakimi warunkami. Jeże-
li jest to ściana nośna, obowiązkowo 
musi być wykonany projekt technicz-
ny przez uprawnionego architekta, bu-
dowlańca. W piśmie do Spółdzielni na-
leży dołączyć plan techniczny miesz-
kania wraz z jego rzutem. 

Ściana działowa
Ponadto, w blokach z tzw. wielkiej 

płyty ściana działowa jest wykona-
na w takiej samej technologii jak ścia-
na nośna. Ona też stanowi część kon-
strukcyjną budynku i jej wyburzenie 
może spowodować osłabienie kon-
strukcyjne stropu. Postawienie ścian-

ki w innym miejscu niż zakłada projekt 
budynku może też być przyczyną pę-
kania elementów konstrukcyjnych do-
mu, co w przypadku naszych domów 
postawionych na terenach narażonych 

na szkody górnicze ma jeszcze więk-
sze znaczenie.

Przewody kominowe, grzejniki
Podczas remontów należy pamię-

tać, że nie wolno naruszać przewo-
dów kominowych w mieszkaniu. Czę-
sto lokatorzy podczas prowadzonych 
przeróbek likwidują grzejniki, co jest 
niezgodne z przepisami, gdyż zostaje 
zachwiany bilans cieplny w całym bu-
dynku.

Wykonawstwo, hałas i gruz
Prace remontowe wymagające te 

obowiązkowo należy zlecić profesjo-
nalnym wykonawcom, którzy używają 
do tego celu często głośnego sprzę-

tu, co może być bardzo uciążli-
we dla sąsiadów. Musimy więc 

przestrzegać zasad sformu-
łowanych w Regulaminie 

porządku domowego. 
Gruz należy składo-

w a ć w specjalnym po-
jemniku zamówionym 
indywidual- nie w Zakła-
dzie Oczysz- c z a n i a
Miasta.

Stare porzekadło 
Aleksandra Fredry 
„Wolnoć Tomku w swo-
im domku” kiedyś, w pa-
łacach, w czasach, gdy hra-
bia Fredro pisał prześmiewczo 
swoją moralizatorską bajkę może 
i było możliwe, ale dzisiaj, w bu-
dynkach wielomieszkaniowych 
i nie tylko, nie ma i mieć nie może 
zastosowania. Pamiętajmy o tym, 
bo stawką w pracach remontowych 
na większą skalę jest nie tylko ży-
cie nasze i naszych najbliższych, 
lecz wszystkich zamieszkałych 
w danym domu. migs

Rem
ont m

ieszkania? N
ie w

szystko w
olno!

Do niedawna remont mieszkania kojarzył się wszystkim z położeniem no-
wych tapet i pomalowaniem ścian farbą, zwykle na biały lub żółty kolor. 

Gdy ktoś kładł płytki ceramiczne na balkonie lub w łazience, było to już coś.

Naruszenie elementów 
konstrukcyjnych  –  zagraża 

wszystkim zamieszkałym.
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Zachowaj harmonogram Zachowaj harmonogram Zachowaj harmonogram

Lato w pełni, a my już informuje-
my, że niestety, ale ciepło do-

starczane z Elektrociepłowni Cho-
rzów zdrożało i w nadchodzącym 
sezonie grzewczym musimy liczyć 
się z wyższymi opłatami.

Zarząd Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej informuje, że decy-
zją Prezesa Urzędu Regulacji zatwier-
dzono nowe Taryfy dla ciepła dostar-
czanego z Elektrociepłowni Chorzów  
„ELCHO” sp. z o.o. Zgodnie z decyzją 
cena energii cieplnej z tego źródła do-
starczającego ciepło dla potrzeb cen-
tralnego ogrzewania i ciepłej wody użyt-
kowej uległa znacznej podwyżce. Ce-
na netto za moc zamówioną wzrosła 
o 14,11% i wynosi obecnie 4274,18 zł 
za 1 gigawat (było 3745,66 zł/GW) zaś 

cena 1 gigajoula wzrosła o 4,64% 
z 15,95 zł do 16,69 zł/GJ. Nowe ceny 
weszły w życie 1 sierpnia br. 

Uwzględniając tak znaczny wzrost kosz-
tu dostawy ciepła, Zarząd jest zmuszony 
do podwyższenia obowiązujących zaliczek 
dla wszystkich budynków na osiedlu „Wę-
złowiec” z wyjątkiem domów przy ul. Ja-
na Polaczka (zasilanie w ciepło z EC Ka-
towice) o 8%, zaś w stosunku do budyn-
ków rozliczanych z kosztów c.o. i c.w.u. 
na koniec czerwca wzrost o 7,33% wpro-
wadzony został od 1 lipca br.

Dodatkowo w piśmie PEC Katowice 
z 14 lipca br. poinformowano Zarząd, 

że w najbliższym czasie należy spo-
dziewać się również nowej Taryfy dla 
ciepła za przesył energii cieplnej.

W związku z tą zapowiedzią prze-
widywany jest dalszy wzrost (najpóź-
niej od 1. 10. br.) kosztów energii 
cieplnej zużywanej w naszych miesz-
kaniach, szczególnie w pozycji opłata 
stała – dotyczy ciepłej wody.

Informacje o wysokości nowych opłat 
każdy lokator otrzyma indywidualnie.

Przypominamy więc o racjonalnym ko-
rzystaniu z ciepła i ciepłej wody i o sto-
sowaniu się do zasad umożliwiających 
oszczędne gospodarowanie ciepłem 
z uwzględnieniem zachowania prawidło-
wej wentylacji pomieszczeń. W kolej-
nych wydaniach „MS” przedstawimy naj-
ważniejsze z tych prawideł.  pes

Termin Budynek, adres

23. 09. 
Walerego Wróblewskiego 55, 55A;  
Władysława Reymonta 2, 4, 6, 8, 10, 12

24. 09. 
Walerego Wróblewskiego 57, 59;  
Marii Skłodowskiej-Curie 1, 3, 5, 7, 9, 11;  
Niepodległości 57A, B; 59A

25. 09.
Niepodległości 57C, D; 59B, C, D; 61A; 
Marii Skłodowskiej-Curie 13, 15;  
Władysława Reymonta 14, 16, 18, 20

26. 09.
Niepodległości 61B, C, D, E, F; 63C;  
Wł. Reymonta 22, 24, 26, 28, 30

28. 09.

Niepodległości 61G, H; 63A, B;  
Władysława Reymonta 32, 34, 36;  
Karola Szymanowskiego 1, 3, 5;  
Władysława Jagiełły 2A, B, C, D

29. 09.
Grunwaldzka 5A, B, C, D;  
Karola Szymanowskiego 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; 
Leśna 7A, B, C

30. 09. 

Grunwaldzka 5E, F; 6C;  
Karola Szymanowskiego 7,9;  
Władysława Reymonta 38, 40, 42, 44;  
Marii Skłodowskiej-Curie 51, 53, 57, 59

1. 10.
Grunwaldzka 4A; 6A, B;  
Władysława Reymonta 46, 48, 50, 52, 54, 56; 
Marii Skłodowskiej-Curie 25, 27, 29, 31

2. 10. 
Grunwaldzka 4B, C, D;  
M. Skłodowskiej-Curie 33, 35, 37, 39, 43, 45

3. 10.

Walerego Wróblewskiego 26A, B, C; 28A, B; 
30A, B; 32; 
Marii Skłodowskiej-Curie 17, 19, 21, 23, 
47, 49

21. 10. Stawowa 5, 6; Powstańców Śl. 46; 54A

22. 10. Wyzwolenia 6A, B; Powstańców Śl. 54B

23. 10. Wyzwolenia 10A, B; Powstańców Śl. 54C; 

24. 10.
Wyzwolenia 8A, B; Komuny Paryskiej 1; 
Grunwaldzka 3A, B; 7; 9

26. 10.
Wyzwolenia 8C, Stawowa 7;  
Komuny Paryskiej 3 – mieszkania 1-55;  
Grunwaldzka 3C, D, E, F

27. 10.
Komuny Paryskiej 3 – mieszkania 56-110; 
Emilii Plater 21A, B;  
Władysława Jagiełły 11A, B, C

28. 10.
Stawowa 11, 11A; Komuny Paryskiej 5 
– mieszkania 1-55; Wł. Jagiełły 11D; 13C

29. 10.
Walerego Wróblewskiego 69 – mieszkania 1-50; 
Komuny Paryskiej 5 – mieszkania 56-110;  
Wł. Jagiełły 13A, B

30. 10.
W. Wróblewskiego 69 – mieszkania 51-102; 
Komuny Paryskiej 6; 13;  
Wł. Jagiełły 7A, B, C

31. 10.
W. Wróblewskiego 69 – mieszkania 103-154;  
W. Wróblewskiego 73 – mieszkania 1-102; 
Wł. Jagiełły 7D, 9C

2. 11.
W. Wróblewskiego 71 – mieszkania 1-50;  
W. Wróblewskiego 73 – mieszkania 103-154; 
Wł. Jagieły 9A, B

3. 11.
W. Wróblewskiego 71 – mieszk. 51-102;  
Wł. Jagieły 1A, B, C; 3A, B, C

4. 11.
W. Wróblewskiego 71 – mieszkania 103-154;  
Grunwaldzka 2A, B, C, D

Już teraz z myślą o tych, co pla-
nują jakieś wyjazdy na kilka miesię-
cy wcześniej, przedstawiamy har-
monogram odczytów podzielników 
kosztów ogrzewania. Odczyty wy-
konywane będą tylko w godzinach 
popołudniowych, początek ok. 1600. 

Szczegółowe informacje znajdziecie 
Państwo na ogłoszeniach w gablot-
kach i na drzwiach wejściowych do bu-
dynku. Przypominamy, że zgodnie 
z obowiązującym regulaminem roz-
liczeń centralnego ogrzewania prze-
widziano tylko: 

jeden termin odczytu podstawowy 
oraz jeden dodatkowy.

Po tym czasie nie będą organizowa-
ne żadne inne terminy dla osób, któ-
re nie udostępniły mieszkań w obydwu 
wyznaczonych datach. Również rekla-
macje dotyczące rozliczenia ryczałto-
wego z powodu nieobecności lokatora 
nie będą uwzględniane.

C z a s  n a  o d c z y t y 

Z Chorzowa 
ciepło droższe
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Kiedy przed laty architekci i urbani-
ści planowali zwarte osiedla, to zakła-
dali, że na 1000 mieszkańców będzie 
potrzeba kilkanaście miejsc postojo-
wych. Od tego czasu wiele się zmie-
niło, a problem z parkowa-
niem pojawił się już z chwi-
lą, gdy motoryzacja, w po-
staci małego Fiata, wkro-
czyła w nasze życie. Te ów-
czesne problemy są jednak 
niczym, gdy spojrzymy te-
raz na nasze drogi i milio-
ny krążących po nich aut, 
gabarytowo znacznie więk-
szych, które wiadomo, kie-
dyś gdzieś stanąć muszą. 
My chcemy, by nasze samo-
chody były zaparkowane jak najbliżej 
miejsca zamieszkania, a najlepiej, by 
były widoczne z okna. Jest to zrozu-
miałe, bo obawiamy się o nasze czte-
ry kółka. Jest to jednak nie do speł-
nienia tym bardziej, że dwa auta w ro-
dzinie nikogo już nie dziwią i nawet 
w bardziej od nas rozwiniętych kra-
jach zapewnienie kilku miejsc postojo-
wych blisko miejsca zamieszkania dla 
jednej rodziny jest niemożliwe. Tam 
gdzieś mieszkańcy budynków wielo-
rodzinnych muszą się pogodzić z tym, 
że co najwyżej jedno miejsce na jed-
no mieszkanie jest realne.

To dążenie do parkowania pod do-
mem powoduje, że wskazujemy miej-
sca naszym zdaniem do zagospoda-
rowania na parking i psioczymy, gdy 
otrzymujemy odmowną odpowiedź. 
A przecież osiedla to nie tylko miejsca 
dla aut. Na ich terenie musi być miej-
sce i na alejki, chodniki, stanowiska 
śmietników, place zabaw i zieleń a, 
i jakieś boisko też by się przydało.

Wątpliwym również jest, byśmy 
chcieli mieszkać w blokach 

otoczonych wyłącznie parkingami
 i przez okno widzieć jedynie auta, 

auta, blok i znowu auta...

Dodajmy do tego, że parkingi mu-
szą sprostać określonym wymaganiom 
Prawa budowlanego, i nie mogą być 
zbyt blisko domów czy placów zabaw, 
że nie może być pod nimi uzbrojenia 
technicznego itd.

Być może w przyszłości, gdy wzro-
śnie zasobność naszych portfeli pro-
blem parkowania zniknie, bo będzie 
można budować parkingi wielopozio-
mowe. Terenów bowiem przybywać nie 
będzie, a jedyną możliwością ekspan-

sji i zapewnienia potrzeb będą pionowe 
budowle obojętnie czy w dół, czy w gó-
rę. To jednak jest melodia przyszłości.

Na „Węzłowcu” najlepiej
Zapewne te słowa obruszą miesz-

kańców tego osiedla, ale statystyka 
nie kłamie. „Węzłowiec” ze wszyst-
kich osiedli SSM dysponuje łącznie 
miejscami garażowymi i postojowymi 
w wielkości 0,86 miejsca na mieszka-
nie. Tak więc do jedności, czyli jedno 
miejsce na jedno mieszkanie niewie-

le brakuje. Jeżeli uwzględni-
my fakt, że nie wszyscy mają 
samochody, to niewykluczo-
ne, iż na tym osiedlu zmotory-
zowane rodziny dysponują już 
obecnie swoim miejscem na 
jedno auto, ale zapewne nie 
bezpośrednio pod domem.

Drugim osiedlem pod wzglę-
dem ilości miejsc parkingo-
wych przypadających na 
mieszkanie jest os. im. J. Tu-
wima, a kolejnymi „Bańgów”, 

„Młodych” tuż za nim „Chemik” i dalej 
„Centrum oraz „Michałkowice” Znacz-
na różnica w nasyceniu na ostatnich 
wymienionych osiedlach wynika z fak-
tu, iż ich zabudowa nie jest tak zwarta 
i kierowcy parkują na np. miejskich uli-
cach, placach. 

Pod względem nasycenia garaża-
mi kolejność jest nieco inna, ale i tak 
w czołówce znajdują się osiedla wy-
mienione na pierwszych miejscach.

Piotr Sowisło 

Powstają nowe garaże.

Jest gdzie parkować...
Problematyka miejsc do parkowania gości zdecydowanie najczęściej w li-

stach i pytaniach Czytelników. Temat ten elektryzuje wszystkich posiada-
czy czterech kółek. Jego głównym motywem jest brak miejsc. Czy rzeczywi-
ście jest ich tak mało? My stawiamy kontrowersyjną tezę, że tak nie jest, mi-
mo iż do pełni szczęścia daleko. Skąd taki wniosek? Zapraszamy do lektury.

Garaże w osiedlach – stan na 31. 03. 2009 r.

Lp Osiedle
Ilość 

mieszkań
Ilość 

mieszkańców
Ilość 

garaży
Ilość garaży/ 
mieszkanie

1 2 3 4 5 6

1 „CHEMIK” 2137 4357 456 0,21
2 „CENTRUM” 1520 3816 205 0,13
3 im. J. TUWIMA 1943 4619 390 0,20
4 „MICHAŁKOWICE” 1785 4371 87 0,05
5 „MŁODYCH” 1901 4698 279 0,15
6 „WĘZŁOWIEC” 2040 5486 540 0,26
7 „BAŃGÓW” 887 2613 41 0,05
8 OGÓŁEM 12213 29960 1998 0,16

Miejsca parkingowe + garaże w osiedlach SSM – stan na 31. 03. 2009 r.

Lp Osiedle Ilość mieszkań Ilość 
mieszkańców

Ilość miejsc 
parkingowych

Ilość 
garaży

Razem 
(5+6)

Ilość
na mieszkanie (6/3)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 „CHEMIK” 2137 4357 481 456 937 0,44
2 „CENTRUM” 1520 3816 228 205 433 0,28
3 im. Juliana TUWIMA 1943 4619 793 390 1183 0,61
4 „MICHAŁKOWICE” 1785 4371 266 87 353 0,20
5 „MŁODYCH” 1901 4698 603 279 882 0,46
6 „WĘZŁOWIEC” 2040 5486 1214 540 1754 0,86
7 „BAŃGÓW” 887 2613 468 41 509 0,57
8 OGÓŁEM 12213 29960 4053 1998 6051 0,50
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„MOJA SPÓŁDZIELNIA”: JAKIE SĄ 
PODSTAWOWE ZADANIA KOMISJI REWIZYJNEJ?

Wiesław GOLA: Komisja Rewizyj-
na Rady Nadzorczej Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej działa w pię-
cioosobowym składzie. Poza mną pra-
cują w niej ponadto: Joanna Barano-
wicz-Pluskwik ,Elżbieta Hołowczak, 
Jan Matyszok oraz wiceprzewodni-
czący RN – Janusz Łach. Rozpoczęli-
śmy swoją działalność zaraz po ukon-
stytuowaniu się nowej Rady w czerw-
cu 2008 roku. Na zebraniach spoty-
kamy się raz w miesiącu, natomiast 
w szczególnych przypadkach zwoły-
wane są częstsze posiedzenia. Nasze 
gremium zajmuje się przede wszyst-
kim analizą dokumentów Spółdziel-
ni dostarczanych nam przez Zarząd 
SSM. Niezależnie, w przypadku, gdy 
zaistnieje taka potrzeba, Komisja na 
zlecenie Rady może wykonywać ba-
dania konkretnych wycinków działal-
ności Spółdzielni. Ponadto, naszym 
zadaniem jest współpraca i rozmowy 
z osobami przeprowadzającymi bada-
nie finansowe oraz lustrację w Spół-
dzielni. Dodam, że każdy z członków 
Komisji reprezentuje swoje osiedle 
mieszkaniowe i dlatego jesteśmy bar-
dzo otwarci na problemy w nich wystę-
pujące. Zawsze szczegółowo omawia-
my uwagi, propozycje, które zgłaszane 
są na osiedlach.

- JAKIEGO RODZAJU SPÓŁDZIELCZE DO-
KUMENTY PAŃSTWO SPRAWDZACIE?

- Przede wszystkim są to materia-
ły związane z działalnością Zarzą-
du. Chciałbym przy tym podkreślić, 
że współpraca z Zarządem układa się 
wzorowo, dostarczane nam dokumen-
ty są przygotowane profesjonalnie, na-
tomiast pracownicy Spółdzielni udzie-
lają nam wyczerpujących informacji. 
Naszym zadaniem jest między inny-
mi sprawdzanie prawidłowości organi-
zowanych w SSM przetargów. Kiedyś 
krążyło wiele niedomówień w tej spra-
wie. W nowej kadencji Zarząd sformu-
łował czytelne i jasne kryteria, które 
podlegają naszej kontroli. Nie ma więc 
miejsca na żadne domysły. W efek-
cie po odbytych przetargach nie od-
notowujemy w tej chwili żadnych od-
wołań przez firmy do nich przystępu-
jące. Uważam, że tworzenie przez Za-
rząd tego typu zasad sprzyja budowa-
niu klimatu zaufania wśród członków 
SSM. Jest to tym bardziej cenne, że 

obecne zmiany w ustawie o spółdziel-
niach mieszkaniowych pozwalają lo-
katorom na wyodrębnianie mieszkań. 
Mając więc wybór pozostania w Spół-
dzielni, chętnie z niego korzystają.

- CO JESZCZE JEST PRZEDMIOTEM ZAIN-
TERESOWANIA KOMISJI REWIZYJNEJ?

- Przeglądamy też wpisy z dyżurów 
Rady Nadzorczej, gdyż jesteśmy za-
interesowani, jaka problematyka naj-
bardziej nurtuje mieszkańców. Okazu-
je się, że aktualnie skarg jest niewiele, 
a głównie są to interwencje dotyczące 
drobnych spraw będących w gestii ad-
ministracji osiedlowych. Ponadto, spół-
dzielcy zgłaszają postulaty związa-
ne ze zwiększeniem przekazywanych 
środków finansowych na wydatki na 
poszczególnych osiedlach, moderniza-
cje dróg, parkingów itp. Należy jednak 
we tym miejscu pamiętać, że budżet 
Spółdzielni, tak jak budżety domowe 
nie jest z gumy i jeżeli wydamy środki 
finansowe na jeden cel, trzeba będzie 
zrezygnować z realizacji innych.

Generalnie, odnoszę wrażenie, że 
większość mieszkańców jest zadowo-
lona z działalności Spółdzielni. Widać 
to również na odbywanych co roku 
zebraniach osiedlowych. Jeszcze kil-
ka lat temu spotykaliśmy na nich dużo 
więcej krytycznie nastawionych osób, 
obecnie ci sami lokatorzy są już bar-
dziej pozytywnie nastawieni do działań 
SSM, a częstym elementem Zebrań są 
pochwały i podziękowania.

- CO WYNIKA Z PRZEPROWADZONEJ 
W OSTATNIM CZASIE LUSTRACJI SPÓŁDZIELNI?

- Nasza Komisja bardzo szczegóło-
wo zapoznała się z opinią lustratora, 
który dokonuje takiej kontroli raz na 
kilka lat. On również pozytywnie ocenił 
działania Zarządu SSM. Ponadto, służ-
by finansowe oraz inne działy chwa-
lono za rzetelność i szybkość działa-

nia. Zgodnie z oświadczeniem lustra-
tora jesteśmy jedną z niewielu w tym 
regionie spółdzielni działających tak 
dobrze. Jednak jest tu mowa nie tylko 
o sferze finansowej, ale dotyczy to tak-
że działalności społecznej, kulturalnej, 
wychowawczej i samorządowej. W ten 
sposób idee spółdzielczości są realizo-
wane w praktyce. Do tej opinii można 
mieć zaufanie, gdyż lustrator sporzą-
dzał ją w oparciu o wielotygodniową 
kontrolę, mając wgląd do bardzo wielu 
różnego rodzaju dokumentów.

- JAK PANA ZDANIEM WYGLĄDA REALI-
ZOWANIE IDEI SAMORZĄDOWEJ W NASZEJ 
SPÓŁDZIELNI?

- Mam wieloletnie doświadczenie 
w działalności społecznej. Byłem już 
członkiem Rady Nadzorczej SSM w ka-
dencji 2000-2004. Pełniłem też funkcję 
radnego Rady Miejskiej oraz delegata 
na Sejmik Wojewódzki. Od początku 
lat 90-tych jestem też członkiem Rady 
Osiedla „Węzłowiec”. Uważam, że Ra-
dy Osiedlowe są bardzo istotnym ele-
mentem działania Spółdzielni kształtu-
jącym poczucie samorządności miesz-
kańców. Organa te ściśle współpracują 
z administracjami przy podziale fundu-
szu remontowego. Na poziomie osie-
dla bowiem najlepiej widzi się proble-
my lokatorów, tutaj też tworzy się kon-
cepcje ich rozwiązania. Uważam, że 
utrzymanie Rad Osiedlowych w no-
wym Statucie SSM miało kapitalne 
znaczenie. Staramy się o tworzenie kli-
matu współpracy pomiędzy Radą Nad-
zorczą i Radami Osiedli. Pierwsza tura 
wspólnych spotkań już się zakończyła. 
Dzięki temu członkowie RN mogli zo-
rientować się w nastrojach panujących 
na osiedlach i zapoznać się z pomy-
słami tych gremiów na lepszy rozwój 
Spółdzielni. Warto zaznaczyć, że na 
każdym osiedlu występuje nieco inna 
problematyka wynikająca z jego usytu-
owania i typu budynków. Inne proble-
my są na osiedlu „Bańgów”, a inne na 
osiedlu „Chemik”.

Budujące jest to, że Rady Osiedli 
mają własne pomysły na tworzenie no-
wych elementów i rozwiązań estetycz-
nych, rekreacyjnych na swoim terenie. 
Na osiedlu „Węzłowiec” jest to na przy-
kład projekt rewitalizacji części osie-
dla, natomiast na „Chemiku” budowa 
boiska do gry w pétanque – boule.

- DZIĘKUJEMY ZA ROZMOWĘ

mig

P o z y t y w n a  o c e n a
Rozmawiamy z Wiesławem Golą, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej

Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
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Co to jest Pétanque? Z pozoru nud-
na i bez emocji gra, potrafi wciągnąć jak 
żadna inna. Jeśli ktoś zapyta cię: „Grasz 
w kulki?” – nie traktuj tego jako żart – 
zostałeś bowiem zaproszony na partię 

pétanque! Jest ona uprawiana od wie-
ków w całej Europie i w wielu krajach na 
świecie. To wspaniała okazja do nawią-
zania mnóstwa interesujących kontak-
tów i znajomości. Ale gra w pétanque, 
zwana także grą w boules (kulki), to 
przede wszystkim niezwykle oryginalny 
i skuteczny sposób na odpoczynek i re-
laks w duchu współzawodnictwa sporto-
wego oraz na wyjście z własnych czte-
rech ścian. Od wielu lat organizowane 
są też Mistrzostwa Świata i Europy w tej 
dyscyplinie sportu, także z udziałem Po-
laków. Kto wie, może za jakiś czas do-
czekamy się siemianowiczan rywalizu-
jących w zawodach najwyższej rangi?

Pomysłodawcą wybudowania boiska 
na terenie SSM jest Jerzy Dinges, rad-
ny Rady Miasta i członek Rady Osiedla 
„Chemik”, który swoją ideą szybko za-
raził Radę Osiedla „Chemik”. Pomysł 
wszystkim się spodobał, więc uzgodnio-
no, że nie ma na co czekać i im szyb-
ciej uda się go zrealizować, tym więcej 
mieszkańcy będą mieć korzyści. – Gra 
jest bardzo prosta, nie wymaga dużego 
wysiłku. Trzeba tylko schylić się po sta-
lową kulkę i rzucić nią jak najbliżej drew-
nianej świnki. Mogą w nią grać wszyscy, 
od kilkuletnich dzieci do osób w pode-
szłym wieku – zapewnia Jerzy Dinges.

Zagraj w kulki
Pétanque – nazwa pochodzi od pro-

wansalskich słów ped tanco (fr. pieds 
tanqués: „stopy razem”) to popularna 
i powszechna gra, do której wykorzy-
stywane są stalowe kule. Począwszy od 
południowej Francji, gra rozprzestrze-
niła się w ostatnich wiekach po świe-
cie i obecnie jest spotykana na wszyst-
kich kontynentach. Wywodzi się praw-
dopodobnie z antycznych gier kulowych 
w czasach, gdy Prowansja była częścią 
Imperium Rzymskiego. Obecną formę 
zyskiwała przez stulecia jako gra regio-

nalna i ludowa. W XIX wieku rozwinę-
ła się w formy zespołowe pod wpływem 
tendencji typowych dla kształtowania 
się zasad nowożytnego sportu.

Kule służące do rzucania wykona-

ne są z metalu, zwykle ze stali, i ma-
ją średnicę 70,5-80 mm. Nie mogą być 
dociążane ołowiem ani nie można ich 
decentrować. Kula docelowa – świnka 
– jest wykonana z drewna, ma średni-
cę 25-35 mm i jest malowana na bia-
ło lub inny kolor. Na poziomie popular-
nym boiskiem może być każdy płaski 
teren o utwardzonej nawierzchni: wiej-
ska uliczka, boczna droga, podwórze, 
placyk miejski, skwer lub alejka w par-
ku itd. Ważniejsze i oficjalne spotkania 
są starannie przygotowane na specjal-
nie wyznaczonych torach długości 15 
i szerokości 4 metrów. W zawodach 
lokalnych, mniejszej skali, dopuszcza 
się minimalną szerokość toru 3 m.

Gra ma charakter indywidualny lub 
drużynowy prowadzona jest w zespo-
łach dwu lub trzyosobowych. W grze 
pojedynczej i podwójnej każdy zawod-
nik ma trzy kule, w grze potrójnej (try-
plety) zawodnicy dysponują dwiema ku-
lami. Rzut monetą decyduje o pierw-
szeństwie rozpoczynania rundy. Zwy-
cięzca losowania wybiera miejsce wy-
konywania rzutów, rysując koło o śred-
nicy 35-50 cm. Koło musi znajdować się 
co najmniej 1 m od najbliższej przeszko-
dy fizycznej, jak drzewo, mur, ławka itd. 
Następnie zwycięzca losowania wyko-
nuje rzut świnką, która musi znajdować 
się w odległości od 6 do 10 m dla senio-
rów oraz odpowiednio 5-9 metrów dla 
juniorów. Świnka nie może upaść w od-
ległości mniejszej niż 1 m od najbliższej 
przeszkody fizycznej. Gracz rzucający 
świnką ma prawo do trzech prób, jeśli 
nie uda mu się umieścić świnki zgodnie 
z przepisami, rzut świnką przechodzi na 
przeciwników, co nie pozbawia pierw-
szeństwa rzutów we właściwej grze. 
Gdy świnka znajdzie się już na właści-
wym miejscu, nie wolno poprawiać ani 
zmieniać terenu boiska. Wolno jedy-

nie wyrównywać zagłębienia powstałe 
w wyniku rzucania kulami. Rzuty są wy-
konywane z pozycji stojącej, przy czym 
obie nogi muszą pozostawać w wyryso-
wanym kręgu. Nie wolno nadepnąć na 
linię koła, a wyjść z niego można dopie-
ro po upadku na boisko rzuconej kuli. 

Charakter lotu i taktyka rzutów jest 
dowolna i obejmuje w swym nazewnic-
twie kilka technik:

1) plomber (ubijać ziemię) – rzut te-
go typu polega na wysokim locie ku-
li w powietrzu, co gwarantuje stosun-
kowo dużą precyzję rzutu – kula, spa-
dając niemal pionowo, zatrzymuje się 
prawie w miejscu i nie toczy się na 
trudno przewidywalną odległość;

2) rouler (toczyć się) – toczenie kuli 
wzdłuż boiska z niskiego położenia; 

3) pointer (punktować, kłuć) – polega 
na rzucaniu kuli na kulę przeciwnika;

4) boule portee (kula dosiężna) – po-
lega na rzucie kuli tak, by znalazła się 
ona jak najbliżej świnki. Rzut wykonywa-
ny jest łukiem w lekkim pochyleniu z rę-
ką wyprostowaną do przodu i z dłonią 
obejmującą kulę na wysokości oczu; 

5) tir lub tirer (strzelać) polega na 
wycelowaniu własną kulą w kulę prze-
ciwnika znajdującą się najbliżej świnki 
w taki sposób, aby ją odrzucić, a swo-
ją kulę umieścić na jej miejscu. Jest to 
najbardziej widowiskowy element gry, 
a jego precyzyjne wykonanie nosi na-
zwę carreau (karo) i przynosi grają-
cym i kibicującym szczególną satys-
fakcję i aplauz.

W grach drużynowych dobór zawodni-
ków jest taki, że zespół posiada specjali-
stów w zakresie poszczególnych typów 
rzutów. W danej rundzie rzutów punkty 
zdobywa tylko jedna drużyna, której ku-
la lub kule znajdują się bliżej świnki niż 
kule przeciwnika. Mecz rozgrywany jest 
do 13 (bywa w lokalnych tradycjach do 
11, 15, 18 a nawet 21) punktów, które 
są sumowane z kolejno rozgrywanych 
rund. W kolejnych rundach rzut świn-
ką przysługuje drużynie, które zdobyła 
punkty poprzednio. Gry prowadzi oficjal-
nie jeden sędzia, którego orzeczenia są 
jedyne i niepodważalne.

Planszę instruktażową do gry w péta-
nque – boule publikujemy obok.

A może czas na klipę?
Gra w boule – w nieco innej formie – 

była onegdaj rozpowszechniona na Ślą-
sku, ale jakoś odeszła w zapomnienie. 
Może przy tej okazji warto przypomnieć 
sobie o innej niezwykle swego czasu 
popularnej i pasjonującej podwórkowej 
grze, czyli grze w klipę? Służymy pod-
powiedzią. migsp

Kulanie do świnki ,  
czyl i  profesjonalny 

boulesdrom

Czy słyszałeś kiedyś o grze w pétanque? Jeżeli jeszcze nie, to na pewno 
warto zapamiętać tę nazwę, gdyż staje się ona coraz bardziej popular-

na. A na osiedlu „Chemik”, tuż przy Rynku Bytkowskim powstało specjal-
ne boisko do gry w pétanque. Pierwsze w naszym mieście, jedno z nielicz-
nych jeszcze na Śląsku, na stałe już wpisało się w krajobraz tego osiedla.
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SIEMIANOWICKA SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA
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Cały rejestr obejmujący wszel-
kie chyba z możliwych dewastacji li-
czy kilkanaście pozycji. Znalazło się 
wśród nich i takie zdarzenie... jak za-
pchanie zsypu. Chociaż trudno za-
liczyć go do dewastacji, to 
jednak ze względu kuriozal-
ność i brak przewidywania 
spokojnie można i ten przy-
padek dopisać do listy, tym 
bardziej, że w konsekwencji 
musiano wykuć kawał ścia-
ny, by dostać się do rury 
zsypowej i ją udrożnić. Lato 
w pełni i możemy sobie tyl-
ko wyobrazić, jakie zapaszki 
dochodziły ze zsypu zapcha-
nego szybko psującymi się 
resztkami. Czymś, co spo-
wodowało konieczność tak 
brutalnej i siłowej ingerencji 
był ołówek, ale nie taki zwykły, tylko 
gigant. To on zaklinował się w rurze, 
a dalej... to śmieci już tylko nad nim 
przybywało.

A dzieci płaczą
Ciekawe komu na złość robią ci, któ-

rzy upatrzyli sobie place zabaw ja-
ko teren wykazania się swą siłą. To, 
że ją pokazują, dowodzi, że z rozum-
kiem gorzej u nich niż u Kubusia Pu-
chatka, co przyznawał, że jest misiem 
o bardzo małym rozumku. Szkoda, że 
„siłacze” nie widzą dzieciaków zawie-
dzionych, ba, zrozpaczonych często, 
że ich ulubiona huśtawka nie nada-
je się do użycia, bo ktoś zerwał sie-
dzisko, ktoś pourywał łańcuchy etc. 
Szkoda, bo może chociaż na moment 
by się zreflektowali i zauważyli, że na 
złość robią przede wszystkim dzie-
ciom, a w drugiej kolejności dorosłym 
płacącym za te naprawy.

Samozamykacze, podpalenia
Niepokojącym jest znaczny wzrost 

zniszczeń samozamykaczy, jak i utrzy-
mująca się tendencja wyrywania czuj-
ników ruchu mających z założenia 
zmniejszyć zużycie energii elektrycz-
nej – czytaj zmniejszyć nasze opłaty.

Odrębną sprawą są przypadki drob-
nych podpaleń. One – a tego nie wia-
domo nigdy kiedy – grożą poważniej-

szymi konsekwencjami z zagrożeniem 
życia włącznie.

My, przekazując te informacje, zasta-
nawiamy się, kiedy zamieszkali w spół-
dzielczych domach wystąpią zdecydo-

wanie i odważnie przeciwko wszelkie 
autoramentu psujom, bo ich działal-
ność nie odbywa się w próżni.

Przecież nie jest możliwym,
by nikt niczego nie widział

i niczego nie słyszał.
Na razie nadal panuje niezrozumiała 

solidarność z takimi osobami.
Zdanie o nicniewidzeniu i niesłysze-

niu można postawić na końcu każdego 
z wyszczególnionych zdarzeń – czytaj 
comiesięczna wyliczanka. Jest ich tro-
chę, więc może jest tak, że my się dzi-
wimy, a tymczasem mamy do czynie-
nia z tajemniczą chorobą rzucającą się 
i na wzrok i słuch? Może więc lekarze 
winni zająć się jej leczeniem, bo przy-
biera formę epidemii? Na pewno le-
karstwem byłaby częstsza obecność 
służb odpowiedzialnych za zachowa-
nie porządku, ale nasze zasoby nie są 
jedynymi w mieście, więc bez nasze-
go zaangażowania nie doczekamy się 
szybkiego wyeliminowania lub zmniej-
szenia tego zjawiska.

A na osiedlach zanotowano:
„BAŃGÓW”

- ul. Marii Skłodowskiej-Curie 63 
– zepsuto samozamykacz. 

„CENTRUM
- ul. Spokojna 3B i Michałkowic-

ka 17 – wyrwano kasety domofonowe;

- ul. Hutnicza 3 – „pomalowano” ele-
wację.

„CHEMIK”
- ul. Walerego Wróblewskiego 47 

– złamano klamkę i wybito szybkę 
w drzwiach wejściowych;

- ul. Niepodległości 59 – zdewasto-
wano nowy śmietnik.

„MICHAŁKOWICE”
- ul. generała Władysława 

Sikorskiego 2 – uszkodzono 
płytę acekolową na elewacji;

- ul. Pocztowa 13 – zde-
wastowano drzwi wejściowe 
oraz samozamykacz.

„MŁODYCH”
- ul. Skrzeka i Wójcika 6A 

i 6B – na X piętrze (w przej-
ściu) podpalono drzwi z pio-
nu elektrycznego;

- ul. Skrzeka i Wójcika 6A 
– na III piętrze urwano czuj-
nik ruchu oświetlenia klatki 
schodowej;

- ul. Skrzeka i Wójcika 5A, 6A, 
Niepodległości 32 – wybito szybki 
w drzwiach wejściowych;

- ul. Szarych Szeregów 1 – na V pię-
trze spalone rurki okablowania sieci in-
ternetowej;

- ul. Niepodległości – na garażach 
napisy;

- Aleja Młodych 1-2 i 3-7 – na placu 
zabaw złamano deskę w ławce;

- ul. ZHP 6 – pomiędzy IX a X pię-
trem zapchano zsyp. ADM wykuła 
dziurę w murze do komory zsypowej, 
ponieważ dozorcy nie mogli udroż-
nić zsypu. Po wykuciu dziury w kanale 
zsypowym znaleziono tzw. zaczarowa-
ny ołówek (olbrzymi).

im. Juliana TUWIMA
- ul. Wojciecha Korfantego 2B 

– wybito szybę w klatce schodowej 
między 7, a 8 piętrem;

- ul. W. Korfantego 3B – urwano sa-
mozamykacz;

- ul. Hermana Wróbla 7D – wybito 
szybkę w drzwiach wejściowych;

- ul. H. Wróbla – przy placu zabaw 
zdewastowano kosz na śmieci;

- ul. H. Wróbla 6C – wyrwano gałkę 
w drzwiach wejściowych.

„WĘZŁOWIEC”
- ul. Władysława Jagiełły 29D 

– zniszczono skrzynkę na reklamy.

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

O ł ó w e k  g i g a n t  i  i n n e  d e w a s t a c j e

 Komu przeszkadzała huśtawka?

Nie bądź obojętny - za likwidowanie dewastacji TY też płacisz!!!

Rozwiązał się worek z dewastacjami. Takiej ich ilości nie notowaliśmy od 
dawna. Czyżby w czasie deszczu dzieci, i nie tylko one, się nudziły i nie mia-

ły co ze sobą począć? Pewne jest, że ta „nuda” będzie nas kosztowała sporo.
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ciąg dalszy na str. 12

Przekształcanie mieszkań
- Czy można wykupić mieszkanie 

na własność za „złotówkę” w budynku 
przy ul. Okrężnej 5? Na jakim etapie 
są sprawy związane z regulacją grun-
tów tej nieruchomości? Słyszałam, że 
tylko do końca roku jest to możliwe, 
więc stąd moje pytanie – mówi lokator-
ka z osiedla „Tuwima”

D. S. (Imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: W budynku przy 

ul. Okrężnej 5 sprawa przekształca-
nia mieszkań na odrębną własność 
jest praktycznie zakończona. Do-

tychczas z „dobrodziejstw” ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych 
z 14. 06. 2007 r. skorzystało w tym 
bloku 11 członków. Wszystkie wnio-
ski mieszkańców z ul. Okrężnej 5 
złożone do Spółdzielni zostały po-
zytywnie załatwione. Zgodnie z wy-
rokiem Trybunału Konstytucyjnego 
z 15 grudnia 2008 r. możliwość prze-
kształcania mieszkań za przysłowio-
wą złotówkę istnieje tylko do koń-
ca 2009 roku. Osoby zainteresowa-
ne tym przekształceniem powinny 
zatem pospieszyć się ze złożeniem 
odpowiedniego wniosku.

Wymiana okien
- Niedawno słyszałam od jednej zna-

jomej osoby, że nadal można wymie-
nić, prawie za darmo, okna w swoim 
mieszkaniu. Spółdzielnia dokonuje ta-
kiego zwrotu finansowego, że w nie-
których przypadkach lokator niemalże 
nic nie dopłaca. Jak to wygląda w prak-
tyce – zastanawia się inna mieszkanka 
z osiedla „Tuwima”

G. D.
(Imię i nazwisko do wiad. red.)

ZARZĄD SSM: Wymiana okien 
w mieszkaniach lokatorów nastę-
puje na podstawie odpowiedniego 
wniosku zainteresowanego członka 
oraz decyzji komisji potwierdzającej 
jej konieczność. Po wymianie doko-
nanej przez lokatora na podstawie 
przedstawionego rachunku i spisa-
nego protokołu odbioru, Spółdziel-
nia rozlicza koszty, dokonując zwro-
tu poniesionych nakładów finanso-
wych w zryczałtowanej wysokości 
245 zł/mkw. Kwota ta jest niezależ-
na od wielkości kosztów poniesio-
nych przez spółdzielcę. Nadmienia-

W pierwszy dzień, pierwszego wrze-
śniowego weekendu na Rynek Byt-
kowski zawitają znane gwiazdy pol-

skiej estrady. Będzie tu koncertował 
Andrzej Rybiński, który najpierw wy-
stępował w zespole „Dwa plus Je-
den”, a później w grupie „Andrzej i Eli-
za”. Jest autorem wielu przebojów na 
stałe wpisanych do leksykonu polskiej 
muzyki rozrywkowej. Na pewno więc 
usłyszymy na żywo takie przeboje, jak: 
Nie liczę godzin i lat, Pocieszanka czy 
Za każdą cenę.

Nie mniej atrakcyjnie zapowiada się 
zaplanowany na godzinę 2015 występ 
Ireny Jarockiej. To jedna z najwięk-
szych gwiazd polskiej muzyki rozryw-
kowej minionych lat! Aby wymienić 
wszystkie wylansowane przez nią prze-

boje, musielibyśmy znacznie zwięk-
szyć objętość tej krótkiej zapowiedzi. 
Można przypuszczać, że jej najbar-

dziej znana piosenka: Kawiarenki wy-
jątkowo zabrzmi w scenerii Rynku, wo-
kół którego sporo takich miejsc. Już te-
raz można ze stuprocentową pewno-
ścią stwierdzić, że miejsca na Rynku 
będzie jak na lekarstwo. 

Przedstawione dwie propozycje wo-
kalne to tylko niektóre atrakcje, jakie 
wspólnym staraniem Rad Osiedli „Wę-
złowiec”, „Chemik”, „Tuwima” i „Mło-
dych” oraz Stowarzyszenia Przyjaciół 
Bytkowa przygotowano na Święto Byt-
kowa. O innych niespodziankach napi-
szemy w następnym wydaniu „MS”. W 
imieniu organizatorów już dziś zapra-
szamy. migs

Dwa turnieje
U progu lata na osiedlowych obiektach sportowych SSM przeprowadzo-

no dwa turnieje piłkarskie. Obydwa rozegrano na boisku ze sztuczną 
nawierzchnią położonym na terenie osiedla „Węzłowiec”

Już dziś warto zarezerwować sobie czas w pierwszą powakacyjną sobo-
tę, gdyż na 5 września zaplanowano tegoroczne Święto Bytkowa.

W pierwszym „Piłka Nożna w Na-
szym Mieście 2009” uczestniczyło 

osiem zespołów. Po eliminacjach do 
rundy finałowej przeszły cztery dru-
żyny. W pasjonującej walce o trzecie 
miejsce „Niebiescy” pokonali „Spawa-
czy” 3:2. W finale zmierzyły się „Beto-
ny” i „Blue Team”. Gole Rafała Siko-
ry z „Blue Team” oraz Adama Nogiel-
skiego z „Betonów” doprowadziły do 
remisu, a w efekcie do rzutów karnych, 
w których lepsi okazali się zawodnicy 
„Blue Team”.

Z kolei w drugim turnieju „Piłka Nożna 
w Naszym Osiedlu 2009” (chłopcy 11 do 
12 lat), przeprowadzonym pod patrona-
tem Prezydenta Miasta Jacka Guzego, 
w meczu o 3 miejsce drużyna „BMW” 

pokonała „Myśliwych” 7:0. Natomiast w 
meczu finałowym zmierzyły się zespoły 

FC „Trója” z „Małymi 
Diabłami”. Po zacię-
tym pojedynku „Ma-
łe Diabły” zwyciężyły 
5:1. Królem strzelców 
i zarazem najlepszym 
zawodnikiem turnieju 
tej grupy wiekowej zo-
stał Marek Franz – 
„Małe Diabły”.

Ostateczna klasyfi-
kacja turnieju wg za-
jętych miejsc:

I – „Małe Diabły”
II – FC „Trója”

III – „BMW”
IV – „Myśliwi”

Organizatorami turniejów byli 
m.in.:

- Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa,

- Urząd Miasta Siemianowice Śląskie,
- Miejskie Towarzystwo Krzewienia 

Kultury Fizycznej,
- TKKF „Rytm”.

Organizatorzy dziękują wszystkim 
uczestnikom za udział w obydwu 
rozgrywkach i sportową rywaliza-
cję. Szczególne podziękowania kie-
rują do Rady Osiedla „Węzłowiec” 
za przygotowanie boiska do przepro-
wadzenia spotkań.  pes

Święto Bytkowa pełne gwiazd
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ciąg dalszy ze str. 11
my jednak, iż częściowy zwrot po-
niesionych nakładów nie następu-
je od razu. W zależności od wyso-
kości środków finansowych, jakimi 
dysponuje na ten cel administracja, 
okres oczekiwania na zwrot może 
wynosić kilka lat. mig

Jeden plac zabaw, 
to zdecydowanie za mało

W zeszłym roku przy blokach  
27-31 został odremontowany plac za-
baw w górnej części osiedla „Węzło-
wiec”. Nie została jednak zrobiona no-
wa piaskownica. Jak pytałam w tam-
tym roku, to podobno brakło już fundu-
szy. Minął rok, a piaskownicy jak nie 
było, tak nie ma.

To coś, co tam stoi i nazywane jest 
piaskownicą, to po prostu wywołuje 
śmiech, rozmiarami nadaje się tylko 
dla 2 dzieci, bo jak wejdzie ich więcej, 
to zaczynają się o siebie potykać. Pia-
sku też w niej nie ma takiego jak na in-
nych placach.

Poza tym, dlaczego ten teren nie 
może zostać ogrodzony jak wszystkie 
inne place zabaw???!!!

W tym miejscu też bawią się dzieci, 
a przez środek placu cały czas ktoś 
przechodzi, biegają psy, a nawet wła-
ściciele przechodzą przez ten teren 
z pieskami.

Czy ta część osiedla jest w czymś 
gorsza od innych? Tutaj lokatorzy też 
płacą za czynsz tak jak inni, a jednak 
w tej części bardzo mało się robi.

Na tyle bloków, co tu stoi, jeden plac 
zabaw to zdecydowanie za mało.

Czy nie mógłby powstać jeszcze 
jeden np. w okolicy bloków nr 33-
-41? Jest tam teren, który mógłby zo-
stać zagospodarowany, a i dla rodzi-
ców byłoby lepiej, gdyby mogli widzieć 
z okien swoje bawiące się dzieci.

Bo jak na razie, to między blokami 
właśnie 33-41 dzieci bawią się, biega-
jąc po ulicy, a nie każdy rodzic pozwa-
la na odejście swojemu dziecko spod 
swoich okien.

Pozdrawiam – Agata C.
(dane tylko do wiad. red.)

ZARZĄD SSM: Jak uważnie Pani 
przeczyta chociażby tę korespon-
dencję, to zauważy Pani, że miesz-
kańcy innych osiedli uważają, że 
na „Węzłowcu” place zabaw są, co 
krok. Tak już jest, że każdy dowo-

dzi, iż gdzieś czegoś jest więcej, 
a u nas nie ma, że gdzieś się robi, 
a u nas nie.

Plac zabaw przy budynkach 
Władysława Jagiełły 27-31 jesz-
cze w tym miesiącu zostanie 
ogrodzony, jak i zgodnie z Pani 
życzeniem będzie tam powiększo-
na piaskownica. Przy okazji infor-
mujemy, że dzięki staraniom Za-
rządu na ogrodzenie tego placu 
zabaw udało się uzyskać dofinan-
sowanie z Towarzystwa Ubezpie-
czeniowego UNIQUA. Na sfinali-
zowanie zadania podpisano umo-
wę w lipcu br.

Bardzo dyskusyjna jest kwestia 
lokalizacji kolejnych placów zabaw, 
gdyż przepisy Prawa budowlane-
go określają minimalną odległość, 
jaka musi być zachowana od dro-
gi lub parkingu, na co najmniej 10 
metrów. 

Mając ten zapis na względzie, 
a także podziemne uzbrojenie tere-
nu, nie widzimy możliwości wyko-
nania kolejnych piaskownic.

Podziękowania dla TU UNIQUA
Korzystając z okazji, Zarząd SSM 
tą drogą składa podziękowania 

TU UNIQUA za włączenie się 
w działania profilaktyczne, których 

celem jest bezpieczeństwo 
naszych pociech.

Urzędnicy oraz Radni: 
Dość eksperymentów

Drugi siemianowicki eksperyment 
dla pieszych użytkowników dróg.

Kiedy na ul. 27. Stycznia zrobio-
no parking kosztem chodnika, nigdzie 
nie interweniowałem. Jednak w mia-
rę szybko, o dziwo, miasto przywró-
ciło sprawę do normy. Gdy dwa dni 
później zaczęto stawiać barierki na 
przejściu dla pieszych przy wiaduk-
cie, to po raz drugi sprawa mnie zbul-
wersowała. Nasi Radni zapomnieli, że 
dla pieszych trasa: ulica 27. Stycznia 
w stronę rogatek, chodnik wzdłuż ko-
lei (Sienkiewicza), dalej po schodach 
i przejście przez jezdnię przy wiaduk-
cie, oraz dalej przez planty – jest je-
dynym krótkim i głównym traktem pie-

szym, który łączy starą dzielnicę Sie-
mianowic z dzielnicą Laurahütte, osie-
dlami Tuwima i Korfantego. Również 
przejście przez jezdnię przy wiadukcie 
łączy dzielnicę Hugo ze wspomnianą 
dzielnicą i osiedlami. Codziennie prze-
chodzi tam tysiące pieszych niemają-
cych samochodów, o czym zapomnieli 
nasi Włodarze Miasta. Dlatego zamy-
kanie tego przejścia i zmuszanie pie-
szych do chodzenia co najmniej dwie-
ście metrów do nowego przejścia przy 
budowanym rondzie (na pl. Skargi) 
jest chorym pomysłem i nieprzemyśla-
nym. Jest to bardzo duże utrudnienie 
dla osób starszych, matek z wózka-
mi, również i dla mnie, gdyż przecho-
dzę tym przejściem przez jezdnię na-
wet cztery razy dziennie.

W czasie krótkich rozmów zbulwer-
sowanych przechodniów z pracowni-
kami kopiącymi na przejściu dołki pod 
barierki zapytałem, kto wydał im taką 

decyzję. Wtedy odpowiedzieli: „... oni 
nie są od decyzji, a barierki mają za-
łożyć, po czym w Urzędzie Miasta bę-
dą debatować jeszcze na ten temat”. 
Czy po raz drugi w siemianowickim 
Urzędzie Miasta robią eksperymen-
ty na pieszych? Co znaczy – tylko 
na razie, a potem będą debatować? 
Chyba, co niektórzy urzędnicy za-
pomnieli, jak się chodzi po mieście, 
są przyzwyczajeni tylko do samo-
chodu. Przeszkadzają przejścia dla 
pieszych, chodniki, byleby tylko wszę-
dzie szybko dojechać i byle było dużo 
parkingów (kosztem pieszych), aby za 
dużo nie chodzić. Jak wielu, stanow-
czo sprzeciwiam się takiemu działa-
niu. Najpierw trzeba coś dobrze prze-
myśleć i brać pod uwagę wszystkich 
użytkowników dróg!

Przecież można było na ul. 27. Stycz-
nia przesunąć w stronę parku kwiet-
nik i krzewy, zrobić w tym miejscu no-
wy oświetlony chodnik, jak przysta-
ło na jedną z głównych ulic Siemiano-
wic i wybudować parking, a nie robić 

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 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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szopki kosztem pieszych. Jeśli chodzi 
o omawiane przejście przez jezdnię 
przy wiadukcie, jest możliwość posta-
wienia tam dla bezpieczeństwa przy-
najmniej pulsujących pomarańczowych 
świateł. Ogólnie kierowcy wiedzą, że to 
miasto i muszą być przejścia dla pie-
szych, to nie droga szybkiego ruchu.

Z drugiej strony wiaduktu jest do-
kładnie taka sama sytuacja. Jeśli ktoś 
uważa, że przejście blisko wiaduktu 
jest niebezpieczne, choć w tym miej-
scu istnieje ono od 1971 roku, to dla-
czego z drugiej strony wiaduktu nie-
dawno przesunięto przejście właśnie 
od skrzyżowania w stronę wiaduktu? 
Tam też z wiaduktu bardzo szybko 
zjeżdżają samochody. Czyżby było to 
podyktowane bezpieczeństwem pie-
szych? Dlaczego na wiadukcie nie ma 
ograniczenia prędkości?

G. B.
PS Imię, nazwisko i e-mail tylko dla 

redakcji – piszę to również do redak-
cji „MS”, aby zajęła się sprawą i przed-
stawiła problem w naszym periodyku, 
gdyż dotyczy to także mieszkańców 
spółdzielczych bloków na osiedlach 
i w centrum miasta.

Imię, nazwisko i e-mail w Urzędzie 
Miasta tylko dla osób wydających nie-

przemyślane, pochopne decyzje.
Od redakcji: Pana uwagi przeka-

zujemy za pośrednictwem „MS” Wy-
działowi Gospodarki Urzędu Miasta. 
Mamy nadzieję, że zostaną wnikli-
wie rozpatrzone, a odpowiedź będzie 
przekazana do opublikowania.

Traktujcie poważnie 
moje propozycje

Witam
Nawiązując do odpowiedzi na e-ma-

il: Postępujący zanik miejsc
Liczyłem na zdecydowane i konkret-

ne działania w kierunku rozbudowania 
lub utworzenia nowych miejsc parkin-
gowych. Niestety, nie przypadły one 
państwu do gustu. Przesłane prze-
ze mnie lokalizacje były propozycja-
mi, które można było rozważyć, a mo-
że tylko nieco zmodyfikować lub też 
zmienić lokalizację. Poza tym nie zo-

stała udzielona odpowiedź, jaka jest 
możliwość poszerzenia jezdni pomię-
dzy blokami Jagiełły 11-13 i usytu-
owania parkingu wzdłuż bloku Jagieł-
ły 13. W chwili obecnej, pomimo wą-

skiej jezdni, niektórzy kierowcy rado-
śnie parkują wzdłuż krawędzi jezd-
ni, powodując zagrożenie uszkodze-
nia własnego lub ich pojazdu. Żadne 
znaki zakazu postoju nie robią na nich 
wrażenia. Proszę mi wierzyć, że jeżeli 
będą miejsca parkingowe, nikomu na-
wet nie przyjdzie do głowy parkować 
w takich miejscach lub przy wjeździe 
do śmietnika albo na trawniku. Roz-
wiązaniem tego problemu mogą być 
tylko parkingi, a nie żadne znaki czy 
też barierki wzdłuż krawężników Sa-
mochód nie jest materacem, z którego 
można spuścić powietrze, wziąć pod 
pachę i iść do domu. Musi mieć miej-
sce do zaparkowania. Po wnikliwej 
obserwacji stwierdzam, że znalazłem 
teren pod budowę kilku miejsc par-
kingowych. Jest to o tyle dobre miej-
sce, że znajduje się na terenie jeszcze 
niezagospodarowanego terenu wokół 
nowego budynku mieszkalnego. Tak 
więc nie będą ponoszone dodatkowe 
koszty budowy. Liczę, że tym razem 
moja propozycja będzie poważnie po-
traktowana.

Plik w załączniku
Proszę o niepublikowanie moich da-

nych osobowych.
Pozdrawiam – Jacek R.

ZARZĄD SSM: Zarząd Spółdziel-
ni zawsze poważnie traktuje nad-
syłane czy składane w innej formie 
wszystkie propozycje mieszkańców 
budynków SSM. Dobitnie świadczy 
o tym odpowiedź, jakiej udzieliliśmy 
Panu w „MS” nr 5/2009. To, że nie 
przypadła ona Panu do gustu, to 
już inna sprawa.

Rozpatrując Pana kolejną propo-
zycję, w oparciu o nadesłany szkic 
z przykrością stwierdzamy, iż jest 

ona nie do przyjęcia, gdyż zlokalizo-
wanie parkingu po stronie zachod-
niej budynku przy Grunwaldzkiej 18 
spowodowałoby likwidację jedyne-
go miejsca, na którym administracja 
osiedla „Węzłowiec” zamierza urzą-
dzić tereny zielone. Proszę zwró-
cić uwagę, że budynek ten z 3 stron 
otoczony został parkingami i droga-
mi dojazdowymi do garaży znajdu-
jących się w kondygnacji „0”.

Ławka powodem 
problemów

Witam
Jestem bardzo wdzięczna Spół-

dzielni za fenomenalny pomysł po-
stawienia ławki przed budynkiem na 
ul. Przyjaźni przy czerwonym kiosku. 
Jest ona wspaniałym miejscem spo-
tkań różnorodnej chamowni, która mo-
że w spokoju urozmaicać sobie go-
dziny ciemności głośnymi rozmowa-
mi, wulgarnym pokrzykiwaniem, śmie-
chem, a nawet klaskaniem. Proszę się 
w przyszłości zastanowić, czy warto 
bezpośrednio przed blokami stawiać 
podobne urządzenia, gdyż w trakcie 
dnia niewiele osób z nich korzysta, 
za to w nocy pojawia się spory tłu-
mek, który nawet obsiada krawężnik. 
Czy przed blokiem panów Redaktorów 
i członków Zarządu także są umiesz-
czane podobne urządzenia? Jeżeli 
tak, to proszę zaprosić do siebie we-
sołe towarzystwo, które zaczęło od-
wiedzać tę okolicę Przyjaźni od mo-
mentu postawienia ławki. Jeżeli bę-
dzie Państwu przeszkadzać we śnie, 
możecie Państwo zadzwonić na po-
licję (bo jak się domyślam, taka bę-
dzie standardowa odpowiedź – oba-
wiam się, że nocą policja ma jednak 
bardziej ważne i odpowiedzialne za-
dania, niż rozganianie rozbawionych 
życiem osobników. 

Pozdrawiam,
Czytelniczka z ul. Przyjaźni

Proszę o zachowanie danych do 
wiadomości Redakcji.

ZARZĄD SSM: W związku z budo-
wą nowej kanalizacji w trakcie prac 

ciąg dalszy na str. 14

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

Teraz czwartek – osiedla: „Bańgów”, „Centrum” i „Michałkowice” – teraz czwartek

Zmiana terminu wywozu przedmiotów wielkogabarytowych
Informujemy, że od 20 lipca br. nastąpiła zmiana terminu wywozu przedmiotów wielkogabarytowych z osiedli:

„Bańgów”, „Centrum” i „Michałkowice”.
WSZELKIE ZBĘDNE I ZAGRACAJĄCE MIESZKANIA, BALKONY PRZEDMIOTY WIELKOGABARYTOWE WYWOŻONE BĘDĄ W CZWARTEK.

Uprasza się wszystkich mieszkańców o dostosowanie się do nowego terminu i wystawianie zbędnych rzeczy na krót-
ko przed podanym terminem np. środa wieczór, aby okolice śmietników nie wyglądały jak totalne rupieciarnie.
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zlikwidowano cztery ławki. Po za-
kończeniu robót wykonawca zobo-
wiązany do przywrócenia terenu 
do poprzedniego stanu, w tym uzu-
pełnienia brakujących ławek, do-
starczył je. 3 ławki zamontowano 
w okolicach placu zabaw, natomiast 
1 na wyraźne życzenie kilku miesz-
kańców z budynku ul. Przyjaźni 34 
po uzgodnieniu z Radą Osiedla za-
budowano w tym właśnie miejscu.

Jak zawsze urządzenie takie staje 
się miejscem przesiadywania mło-
dzieży, która niestety nie zawsze 
zachowuje się kulturalnie.

Administracja osiedla „Michałko-
wice” dokona natychmiast likwidacji 
ławki, jeżeli takie będzie zdecydowa-
ne życzenie innych mieszkańców. 

Nikt nie odpowiada 
na e-maile

Szanowane Redakcjo
Na stronie 3 gazety „Moja Spółdziel-

nia” są podawane adresy e-mail admi-
nistracji osiedli. Mam jednak poważ-
ne wątpliwości, czy wiadomości z po-
danych skrzynek ktokolwiek odbiera. 
Na dowód przesyłam koresponden-
cję z „moją” administracją, w ramach 
której upraszałem o wymianę pęknię-
tej szybki w drzwiach wejściowych do 
budynku. Sprawa ciągnie się już po-
nad pół roku, na moje ostatnie przypo-
mnienia nikt już nie odpowiada.

Proszę o pomoc.
Pozdrawiam

Marcin B. (do wiadomości SSM)
ZARZĄD SSM: Z przesłanego za-

łącznika wynika, że administra-
cja udzieliła Panu odpowiedzi, któ-
ra Panu nie przypadła do gustu. Za-
rząd potwierdza przesłaną już raz 
Panu odpowiedź, że pęknięta szy-
ba nie stanowi zagrożenia, gdyż po-
dobnie jak szyby samochodowe 
jest ona hartowana i w chwili stłu-
czenia rozsypuje się na drobne ka-
wałki. Nie ma więc możliwości, by 
szyba wypadła i jej ostre kawałki 
mogły kogokolwiek zranić.

Mając jednak na względzie kwe-
stie estetyki, Zarząd zobowiązał ad-
ministrację osiedla „Węzłowiec” do 
natychmiastowej wymiany pękniętej 
szyby. Z chwilą dotarcia „MS” do 
rąk mieszkańców nowa szyba bę-
dzie już wstawiona.

Jednocześnie zwróciliśmy uwagę 
kierownikowi osiedla na obowiązek 

natychmiastowego udzielania od-
powiedzi na nadsyłane przez miesz-
kańców e-maile.

Trawa, huśtawki
Witam!!!

Piszę z powodu problemu, który jest 
na naszych trawnikach. Skoszona tra-
wa leży już tyle dni, że w domach nie 
da się wytrzymać z tego smrodu. Nikt, 
niestety, się tym problemem nie in-
teresuje, więc mam nadzieję, że ten 
list coś da, bo znajoma dzwoniła do 
administracji i stwierdzono, że „niby” 
sprzątnięto starą trawę, a jest wręcz 
przeciwnie. Więc bardzo proszę o zro-
bienie czegoś z tym problemem.

A druga sprawa to kwestia piaskow-
nicy. Żadne dziecko nie może się 
w niej bawić, ponieważ śmierdzi tam 
strasznie. Psy i koty to jest główny 
problem. Może ogrodzenie, które jest 
na placu zabaw obok szkoły nr 2, coś 
da. A ulepszenie tego placu zabaw bę-
dzie najlepszym wyjściem, bo dzieci 
teraz na tak skąpym placyku przy uli-
cy Wyzwolenia 6 i 8 nie mają zbyt do-
brej zabawy.

Witam!!!
Na początku czerwca pisałam do 

Państwa z prośbą o huśtawki dla ma-
łych dzieci przy ulicy Wyzwolenia 6 
i 8. Jak na razie nie doczekały się ich 
dzieci, a wakacje i dobra pogoda mi-
jają. Niebawem będzie jesień, a po-
tem zima i wtedy dzieci nie będą mia-
ły w ogóle żadnej zabawy na placu 
zabaw. Bardzo bym prosiła o jakąkol-
wiek informację: czy takie huśtawki 
w ogóle powstaną? Czy to była tylko 
pusta obietnica? Bo obiecywać moż-
na wiele, a czynów nie widać...

Pozdrawiam 
Małgorzata Perz

ZARZĄD SSM: Uprzejmie infor-
mujemy, ze Zarząd SSM nie składa 
pustych obietnic ani nie publikuje 
na łamach „MS” niesprawdzonych 
czy też nieprawdziwych informacji. 
Sprawa huśtawki nie została ani za-
pomniana, ani pominięta, a już na 
pewno nie została odłożona ad ac-

ta. Administracja osiedla niezwłocz-
nie po pierwszej opublikowanej od-
powiedzi na Pani e-mail złożyła za-
mówienie w firmie „Saternus” i, jak 
wiemy, huśtawka zostanie dostar-
czona na początku sierpnia i na-
tychmiast zabudowana ku zadowo-
leniu najmłodszych. Jesteśmy prze-
konani, że już w najbliższym czasie 
dzieci będą mogły korzystać z tego 
urządzenia. Życzymy im tylko, by 
pogoda dopisała.

Kwestia ogrodzenia tego pla-
cu zabaw, jak i trzech pozostałych 
na osiedlu „Michałkowice”, zosta-
nie załatwiona w 2010 roku przy za-
pewnieniu niezbędnych środków 
w przyszłorocznym planie remon-
towym.

Zapewniamy Panią, że to również 
nie jest pusta obietnica.

Problem zbyt długo zalegającej 
skoszonej trawy spowodowany był 
głównie załamaniem się pogody – 
uporczywe deszcze. Niemniej zobo-
wiązano usługodawcę do unikania 
w przyszłości takich sytuacji.

Parking Kolejowa 
– może inna lokalizacja...

Dzień dobry
Prosiłabym o ponowne przemyśle-

nie pomysłu budowy parkingu przy 
ul. Kolejowej 4 i 6 w rejonie torów ko-
lejowych. Po pierwsze, zostanie znisz-
czony teren zielony naszego osiedla, 
w miejscu kilku ładnych drzew i traw-
nika powstanie droga dojazdowa. Po 
drugie umiejscowienie parkingu w bli-
skim sąsiedztwie torów, po których 
o różnych porach dnia i nocy kręci się 
„towarzystwo” z ul. Fabrycznej, przy-
bliża ryzyko włamań, zniszczeń, kra-
dzieży paliwa z samochodów, itp. Na-
wet ogrodzenie i lepsze oświetlenie 
tego terenu niewiele pomoże, gdyż 
widok na to miejsce skutecznie zasła-
niają budynki, a jak wiemy Policja ro-
bi rundkę tylko dookoła sklepu Carre-
four! Dużo łatwiej byłoby zaadapto-
wać na parking teren między bloka-
mi 1 i 3, gdzie mamy już wyasfaltowa-
ną drogę dojazdową. Wystarczyłoby 
zabrać trochę trawnika i położyć kost-
kę brukową w miejsce ubitej ziemi, na 
której i tak nic od dawna nie rośnie, 
bo od dawna parkują tam samocho-
dy! Czy Spółdzielnia nie powinna my-

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 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

ciąg dalszy ze str. 13

ciąg dalszy na str. 20
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Ta forma letniego wypoczynku zda-
je egzamin na piątkę z plusem. Jej 
uczestnicy – w wieku od 8 do 14 lat 
– w ciągu dnia chodzą na wyciecz-
ki, spacery i bawią się z rówieśnikami, 
a po południu wracają do domu. Wśród 

nich są tacy, którzy nie chcą wyjeż-
dżać latem bez opieki rodziców na ko-
lonie oraz tacy, którzy z różnych przy-
czyn spędzą całe wakacje... w domu.

Półkolonie to też dobre rozwiąza-
nie dla rodziców, którzy są spokoj-
niejsi, gdy ich dzieci mają zapewnio-
ną bardzo dobrą opiekę. Cześć z nich 
zresztą codziennie odprowadza swo-
je pociechy i przygląda się, jak razem 
w grupie się bawią.

- W imieniu wielu rodziców chciałam 
podziękować kierownictwu DK „Che-
mik” i wychowawcom za wspaniałą 
opiekę i zagospodarowanie czasu wol-
nego dzieci. Od kilku lat w zajęciach 
uczestniczy moja starsza córka, obec-
nie chętnie tutaj przychodzi moja druga 
pociecha – stwierdziła jedna z matek.

Program półkolonii układany jest 
w tak, aby nikt się nie nudził. Dzieci 

mogą liczyć na udział w różnych kon-
kursach, grach, quizach, w planach 
jest zorganizowanie dyskoteki. W każ-
dym tygodniu wychowawcy przygo-
towują jeszcze coś ekstra: wycieczkę 
autokarową w góry.

- Jestem już drugi raz na półkolo-
niach. Mamy zapewnioną tutaj bardzo 
dobrą opiekę i bezpieczeństwo w cza-
sie wycieczek. Najbardziej lubię cho-
dzić na basen na Pszczelniku, raz na-
wet „spaliłem” sobie plecy na słońcu – 
powiedział 10-letni Adrian Miłek.

Kierownictwo DK „Chemik” stara się 
zorganizować jak najwięcej wspólnych 
wyjść poza ośrodek. Sprzyja temu sło-
neczna aura, która właściwie od po-

czątku towarzyszy kolonistom. Dzie-
ci chodzą więc na basen na Pszczelni-
ku, na spacery do Wojewódzkiego Par-
ku Kultury i Wypoczynku oraz do Skan-
senu, gdzie spotykają się na wspólnej 
zabawie z innymi rówieśnikami. Od kil-
ku lat w letnich zajęciach uczestniczy 
12-letnia Karolina Fraszka. – To już 
moje chyba czwarte półkolonie. Chęt-
nie uczestniczę w różnych grach i za-
bawach. W konkursie hula-hop zajęłam 
nawet pierwsze miejsce. Będę tu przy-
chodzić przez całe wakacje z przerwą 
na wyjazd z moją rodziną – stwierdzi-
ła dziewczynka. Z kolei 9-letniej Wik-
torii Piechaczek najbardziej podobają 
się całodniowe wycieczki. Jeden z wy-
jazdów Wiktoria podsumowała tak: – 
Mimo, że aura nam niezbyt sprzyjała, 
miło wspominam wycieczkę do Wisły. 
Próbowałam zamoczyć nogi w rzece, 
ale okazało się, że woda była lodowa-

ta. Padający deszcz sprawił, że byliśmy 
cali przemoknięci. Na szczęście w dro-
dze powrotnej do domu ubrania zdąży-
ły wyschnąć. Ale i tak było fajnie.

Organizatorzy maja też plan dla dzie-
ci na niepogodę. Wtedy mogą one li-
czyć na program organizowany na 
miejscu przez wychowawczynie, stu-
dentki pedagogiki.

- Mamy dla dzieci przygotowane mnó-
stwo gier, zabaw, turniejów, które po-
znaliśmy w ramach praktyk na uczelni. 
Chętnie je tutaj wykorzystujemy, gdyż 
dzieci uwielbiają czas spędzany w gru-
pie w aktywny sposób – zapewniła 
Magdalena Makulska, jedna z wycho-

wawczyń. Prawdziwym weteranem pół-
kolonii w „Chemiku” jest Jacek Wolna-
rek, który od prawie 10 lat uczestniczy 
tutaj w zajęciach. Obecnie jako uczeń 
gimnazjum pomaga wychowawczyniom 
w opiece nad młodszymi dziećmi. – Ce-
nię sobie tutaj atmosferę wspólnej za-
bawy. Lubię też pracować z dziećmi, 
co roku przychodzą tu nowe osoby, jest 
więc okazja zawarcia nowych znajomo-
ści. Jak na razie nie mamy większych 
problemów wychowawczych. Gdy bę-
dę pełnoletni, zrobię kurs wychowaw-
cy i chętnie będę prowadził tu wszystkie 
zajęcia – stwierdził młody praktykant.

Dokładnie tyle potrwają tegoroczne półkolonie, które w tym roku dla po-
nad 50 uczestników zorganizował Dom Kultury „Chemik”. Zajęcia roz-

poczęły się już 29 czerwca br. i zgromadziły, w pierwszym dniu akcji, po-
nad 60 dzieci zamieszkujących w różnych dzielnicach miasta, nie tylko na 
osiedlach SSM.

D z i e w i ę ć  t y g o d n i 
w s p ó l n e j  z a b a w y

Hula-hop na nogach
- Nikola Skalska,
- Ola Florjańska,
- Roksana Bracka.

Hula-hop na szyi
- Karolina Brewka,
- Justyna Ciesielska.

Tenis stołowy
Dzieci młodsze:

- Dawid Moszel,
- Bartek Bijak,
- Agata Kiera,
- Ola Florjańska.

Dzieci starsze:
- Dawid Baran,
- Wojtek Matysik.

Wrzucanie piłki do kosza
- Bartek Bijak,

- Adriana Sówka i Wojtek Matysik,
- Paweł Gwóźdź i Karolina Fraszka.

Skakanie przez sznur
- Bartek Bijak – 103 skoki,
- Paweł Gwóźdź – 83 skoki.

Odbijanie paletką
piłeczki pingpongowej

- Kamil Filipczak – 200 razy,
- Paweł Gwóźdź – 200 razy,
- Adriana Sówka – 81 razy,
- Michał Kotowski – 59 razy. 

ciąg dalszy na str. 16

Gra w piłkarzyki budzi emocje.
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Gdy masz już dość letnich upa-
łów lub przeciwnie na dworze 

deszcz i niepewna aura, przyjdź do 
„RENOMY”. Tam jest zawsze pogo-
da dla chętnych do aktywnego wy-
poczynku.

Bowlingowe tory, bilard, pił-
karzyki, dart, klimatyzowana 
sala i chłodne napoje w kafej-
ce to tylko niektóre atuty te-
go miejsca. A najważniejszy 
z nich to z pewnością zniżka 
dla dzieci i młodzieży szkol-
nej w godzinach od 1100 do 
1700 poza weekendem. Naj-
więcej chętnych jest zaraz po 
otwarciu lokalu. Wtedy w „RE-
NOMIE” gwarno i pełno emo-
cji dochodzących z bowlingo-
wego toru. Natomiast, jeśli wolisz od-
poczywać w bardziej spokojnej atmos-
ferze, lepiej wybrać popołudniowe go-
dziny, wtedy młodzież zwykle robi so-
bie przerwę na obiad. 

Ze zniżek na torze korzystają rów-
nież całe rodziny. Można bowiem spo-
tkać tam wielu rodziców rywalizujących 
o tytuł mistrza ze swoimi pociechami. 
Ta gra tylko z pozoru wydaje się trud-
na. Wystarczy „tylko” rzucić prosto ku-

lą, a ona właściwie sama pomknie po 
bowlingowym torze, by na jego końcu 
strącić kręgle. Jeśli nie uda się to za 
pierwszym razem, masz do dyspozy-
cji jeszcze drugi rzut. Zwykle wszyscy 
rzucają kulą z użyciem dużej siły, ale 
nie zawsze jest to najlepszy sposób na 
zwycięstwo. Przekonała się o tym 4-
-letnia Zuzia, która przyszła tu ze swo-
ją starszą siostrą Moniką i jej znajo-
mymi. W ciągu jednej gry udało się jej 

zdobyć kilka punktów rzucając, a wła-
ściwie kulając kulę po torze. Jej siostra 
Monika oraz znajomi: Wiktoria, Pa-
weł i Denis w te wakacje nie są tu po 
raz pierwszy. – Chętnie zaglądamy do 
„RENOMY”, gdyż mieszkamy na pobli-

skich osiedlach. Dla młodzie-
ży to fajny sposób na spędze-
nie czasu. Najlepiej z nas gra 
Monika – powiedzieli. 

Ale bowling to oferta nie tyl-
ko dla dzieci, młodzieży i ro-
dziny. To przede wszystkim 
rozrywka, z której korzysta-
ją młodzi ludzie. Dla nich to 
odskocznia od pracy czy je-
den ze sprawdzonych spo-
sobów na spędzenie wolne-
go czasu. Przypomnijmy, że 

uczniowie mogą korzystać z torów 
za 20 złotych, za okazaniem ważnej 
legitymacji, do końca wakacji. War-
to przyjść ze znajomymi, wtedy koszt 
gry rozkłada się na wszystkich uczest-
ników.

A gdy lato się skończy, ruszą kolejne 
turnieje, więc wszystkim tym, którzy do 
bowlingu podchodzą w bardziej profe-
sjonalny sposób, radzimy dbać o for-
mę i nie robić sobie wakacji od „RE-

Inne dzieci powiedziały nam:
Nikola Skalska – 10 lat: O półkolo-

niach dowiedziałam się od mojej bab-
ci, ale chętnie się zapisałam, gdyż już 
w ubiegłym roku przychodziłam tu na 

zajęcia. Lubię pływać w basenie, więc 
cieszę się z wycieczek na Pszczelnik. 
Uczestniczyłam też w konkursie hula-
-hop i rzeźby na piasku, w którym za-
jęłam drugie miejsce.

Wojciech Matusik – 14 lat: Fajna at-
mosfera, fajne wycieczki i sympatycz-

ni koledzy. W zajęciach będę uczestni-
czył przez całe wakacje.

Aby program półkolonii był jak naj-
bardziej atrakcyjny, jego organizato-
rzy proponują swoim podopiecznym 
udział w różnych imprezach odbywa-

jących się w mieście i w okolicy. Bę-
dą też organizować zajęcia w Skan-
senie, do którego chodzą raz w tygo-
dniu. Gromadzi się tam kilkaset dzieci 
z półkolonii odbywających się w pobli-
skich miastach. Kierownictwo „Chemi-
ka” będzie wtedy mogło liczyć na po-

moc zaprzyjaźnionych organizacji: Klu-
bu Łączności oraz ZM TKKF. – Przez 
całe wakacje planujemy zwiedzać róż-
ne placówki kulturalne i historyczne 
w mieście, aby dzieci mogły jak naj-
więcej dowiedzieć się o swoim miej-
scu zamieszkania. Będą też spotkania 
z policją i strażą pożarną. Do dyspozy-
cji dzieci jesteśmy przez całe wakacje, 
więc zapraszam wszystkie dzieci dys-
ponujące wolnym czasem do naszego 
ośrodka – powiedział Zbigniew Krup-
ski, szef DK „Chemik”.

Część dzieci pozostanie na półkolo-
niach przez kilka tygodni, później wyje-
dzie z rodzicami na wspólne wakacje. 
Kierownictwo DK „Chemik” na bieżąco 
przyjmuje nowych uczestników, wła-
ściwie w każdy poniedziałek do grupy 
dołączają kolejne młode osoby. War-
to więc być w stałym kontakcie z kie-
rownictwem ośrodka, któremu zależy 
na tym, aby wszyscy chętni mogli sko-
rzystać z tej formy wypoczynku. Nato-
miast po południu drzwi „Chemika” są 
otwarte dla starszej młodzieży, która 
może codziennie do godziny 1800 za-
grać w tenisa stołowego i bilard. 

Oto wyniki najciekawszych konkur-
sów odbytych na półkoloniach wg ko-
lejności zajętych miejsc publikujemy 
w tekście.

 mig

D z i e w i ę ć  t y g o d n i 
w s p ó l n e j  z a b a w y

ciąg dalszy ze str. 15

Nasza grupa fajna jest.

W „Renomie” 
latem również 

gwarno

Kiedy ja przegonię siostrę? 
– myśli zapewne Zuzia.
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Z tego rozwiązania są zadowoleni 
mieszkańcy, gdyż wiadomo, że te pra-
ce wpłyną korzystnie na końcowy wy-

nik cieplny uzyskany w tych budyn-
kach na zakończenie sezonu grzew-
czego. Redukcja kosztów ogrzewa-
nia to nie tylko jedyna korzyść płynąca 
z wykonania tych robót. Re-
nowacja zniszczonej elewacji 
i zwiększenie odporności na 
czynniki atmosferyczne to ko-
lejne argumenty dla wszyst-
kich zwolenników dociepleń. 
Z roku na rok systematycz-
nie ich zresztą w naszej Spół-
dzielni przybywa. Wszyscy 
zdają sobie sprawę, że ter-
momodernizacja to kosztow-
ny wydatek, który jednak sto-
sunkowo szybko procentuje. 
Mówią o tym chociażby bilan-
se cieplne sporządzane co roku przez 
Zarząd Spółdzielni, z których wynika, 

że w naszej Spółdzielni zużywa się co-
raz mniej ciepła. Widać więc, że środki 
finansowe zainwestowane w docieple-

nia przekładają się na bardziej przyja-
zne naszej kieszeni rachunki za cen-
tralne ogrzewanie.

Ponadto, ich skutkiem „ubocznym” 
jest także bardzo pożądana zmiana 
wizerunku domów. Ocieplone budynki 
wyglądają jak nowe, co wpływa na wy-

gląd osiedli mieszkaniowych. W efek-
cie spółdzielcze bloki korzystnie wy-

różniają się na tle pozostałych zaso-
bów mieszkaniowych w naszym mie-
ście. Dodajmy, że budzi to niekiedy za-

zdrość przypadkowo przechodzących 
obok nich przechodniów.

W sumie tegoroczny harmonogram do-
cieplania budynków obejmuje ich kilkana-
ście. Na części z nich prace są już zakoń-
czone, inne są w trakcie, kolejne jeszcze 
czekają na realizację. Na dużych budyn-
kach często jest to kontynuacja robót roz-
poczętych w ubiegłych latach, gdyż po-

wierzchnia do docieplenia jest tak duża, 
że projekt realizacyjny rozłożono na kilka 
etapów. Do końca sezonu remontowego 
pozostało jeszcze wiele tygodni, co da-

je gwarancję, że plan termomo-
dernizacji będzie wykonany.

Harmonogram dociepleń
budynków na ten rok 

przewiduje
ocieplenie domów:

- os. im. Juliana Tuwima: 
Okrężna 6, 8, 15;

- os. „Węzłowiec”: Włady-
sława Jagiełły 1, 7 i Grun-
waldzka 2;

- os. „Michałkowice”: Przy-
jaźni 38-42, ul. Emilii Pla-
ter 21;

- os. „Chemik”: Walerego Wróblew-
skiego 59, 39-41;

- os. „Młodych”: Al. Młodych 14-15 
i ZHP 3-6.

mig

Doc iep lane,  odnawiane
Sprzyjające warunki atmosferyczne, jakie panują tego lata, spowodowa-

ły, że na osiedlach mieszkaniowych Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej stale widać ekipy zajmujące się dociepleniami budynków. Pra-
ce te są kontynuacją zatwierdzonego kilka lat temu przez Radę Nadzorczą 
SSM planu modernizacji spółdzielczych domów. Można się spodziewać, że 
zajmujący się tymi robotami będą je wykonywać do późnej jesieni.

ul. Walerego Wróblewskiego 39-41 ul. Emili Plater 21

ul. Władysława Jagiełły 1

al. Młodych 10 - 15ul. Komuny Paryskiej 1
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Michałkowicka 23 – jeden z najbardziej 
ukwieconych budynków.

Władysława Jagiełły 3

Wojciecha Korfantego 1 Wojciecha Korfantego 17

Zielony Konkurs 2009 - czytaj str. 31

Do nich należy modernizacja parterów 
budynków polegająca na położeniu pły-
tek podłogowych i klinkierowych na ścia-
nach bocznych. Oprócz tego montowane 
są oświetleniowe czujniki ruchu. Część 
klatek schodowych jest obję-
ta również pracami malarskimi. 
Administracje porządkują przy 
tej okazji sieć teletechniczną 
w budynkach. Niektóre z tych 
prac juz zakończono, inne są w 
toku a jeszcze inne rozpoczną 
się w najbliższym czasie

Na os. im. Juliana Tuwima 
prace te w tym roku wykona-
no w budynkach przy: ul. Woj-
ciecha Korfantego 1A, B, C; 
4A i B; 9A, B, C oraz ul. Her-
mana Wróbla 7A, B, C, D. Te-
goroczny plan remontów te-
go osiedla z większych robót 
przewiduje jeszcze remont ka-
pitalny dachów budynków przy 
ul. Leśnej 7 i ul. H. Wróbla 7A i B. Po-
nadto, wkrótce rozpocznie się remont 
chodników przy ul. H. Wróbla 12-14.

Z kolei na os. „Węzłowiec” estetyza-
cji klatek schodowych poddano wej-

ścia i partery budynków przy ulicach: 
Grunwaldzka 2A, B, C, D, Władysła-
wa Jagiełły 1A, B, C; Jana Polaczka 
4A, B, C i 7A, B, C, D. Natomiast przy 
Władysława Jagiełły 41 wykonano no-

we daszki z poliwęglanu i zamontowa-
no nowe oznakowanie z numerem bu-
dynku i nazwą ulicy.

Natomiast na os. „Młodych” odnawia-
niem klatek schodowych objęto m.in. 

al. Młodych 10 do 15, Franciszka Zu-
brzyckiego 1, 2, 3, Szarych Szere-
gów 1, Walerego Wróblewskiego 2-4 
i 8, Boh. Westerplatte 4-6; Szarych 
Szeregów 1.

Wszystko wskazuje na to, że defini-
tywnie skończyło się gniazdowanie go-

łębi w otworach kominów wen-
tylacyjnych nowych budynków 
przy Władysława Łokietka. 
Tam bowiem zamontowano 
specjalne siatki zabezpiecza-
jące – uniemożliwiają założe-
nie gniazd.

Miejmy nadzieję, że odno-
wione budynki posłużą miesz-
kańcom w nienaruszonym wy-
glądzie jak najdłużej i nie sta-
ną się obiektem zaintereso-
wania okolicznych grafficia-
rzy tudzież wszelkiej maści 
wandali.

Niezależnie od tych prac na 
wszystkich osiedlach w prze-
rwach „między kroplami desz-

czu” – czytaj kolejnymi ulewami – ko-
szono trawę i wykonywano dziesiątki 
prac, dla których najbardziej wskazana 
jest letnia aura.

 migs

Ostatnie tygodnie sprzyjają wykonywaniu robót związanych z poprawą 
estetyki i tym samym komfortu zamieszkania na osiedlach.

są oświetleniowe czujniki ruchu. Część 
klatek schodowych jest obję-
ta również pracami malarskimi. 
Administracje porządkują przy 

Władysława Jagiełły 41 wykonano no- tywnie skończyło się gniazdowanie go-
łębi w otworach kominów wen-
tylacyjnych nowych budynków 
przy 

To robi wrażenie
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śleć o oszczędzaniu i rozsądnym wy-
datkowaniu pieniędzy? Po co ponosić 
koszty wycinania drzew i budowy dro-
gi, skoro można wykorzystać i ulep-
szyć to, co już jest?

Pozdrawiam
Agata, ul. Kolejowa 1C

ZARZĄD SSM: Uwagę Pani co do 
lokalizacji parkingu przy ul. Kole-
jowej traktujemy jako kolejny głos 
w dyskusji. Ze swej strony infor-
mujemy, że naszym zdaniem loka-
lizacja parkingu przy torach kole-
jowych jest najbardziej optymalna 
dla rozwiązania zgłaszanego przez 
mieszkańców problemu z parkowa-
niem pojazdów w tym rejonie. Dla 
zabezpieczenia samochodów przed 
wspomnianym przez Panią „towa-
rzystwem” wystarczyłoby od strony 
torów wykonać ogrodzenie.

Zlokalizowanie parkingu mię-
dzy blokami 1 i 3 nie jest możliwe 
z uwagi na przepisy Prawa budow-
lanego, które obligują do odległo-
ści od budynków. „Gęstość” zabu-
dowy nie pozwala na zachowanie 
tych norm.

Budynki 
przy Świerczewskiego: 
Czy o nas zapomniano?
Droga Redakcjo
W ostatnich numerach „Mojej Spół-

dzielni” przeczytałam kilka artykułów 
na temat tego, jakie remonty zosta-
ły wykonane na osiedlach i innych do-
mach należących do SSM. Na stro-
nie gazetki są natomiast plany najbliż-
szych remontów. Istotnie na osiedlu 
Zgrzebnioka, Węzłowcu oraz Korfan-
tego wykonano wiele prac (tam aku-
rat mamy rodzinę, więc mogliśmy to 
naocznie stwierdzić). Aż serce rośnie 
(i nie jest to ironia): czujki na koryta-
rzach, nowe windy, na dole korytarze 
pięknie wykafelkowane, na Zgrzebnio-
ka wymienione okna na korytarzu.

Ja natomiast jestem mieszkanką blo-
ku przy Świerczewskiego 50a i z przy-
krością muszę stwierdzić, że o nas nie 
znalazłam ani słowa zarówno w tym, 

co zrobiono (bo niestety ostatnie ma-
lowanie to już kilka lat, a ociepla-

nie też), ale co ważniejsze, ani sło-
wa o naszych blokach w planach ja-
kichkolwiek remontów, tak jakbyśmy 
przestali należeć do SSM. A przecież 
to zaledwie 3 bloki i to w samym cen-
trum miasta, na przystankach, na któ-
re zjeżdżają się ludzie ze wszystkich 
stron, więc jesteśmy niemal pierw-
szą wizytówką SSM. Za chwilę zosta-
nie skończony rynek na byłych plan-
tach, więc jeszcze więcej ludzi będzie 
się tu przewijać. Czy mamy w najbliż-
szym czasie szansę na cokolwiek, 
może przynajmniej czujki na koryta-
rzach, które przede wszystkim pozwo-
liłyby zaoszczędzić energię, ponie-
waż w pochmurne dni lub zimą i jesie-
nią światło na korytarzu pali się cza-
sem cały dzień, bo jest ciemno. Nie 
wspomnę już o oknach na korytarzu, 
które jest trudno utrzymać w czysto-
ści nawet przy najlepszych chęciach, 
ponieważ są po prostu tak ciężkie, że 
ja pokusiłam się tylko raz o umycie na 
moim piętrze i niestety omal nie prze-
wróciłam się z drabiną, bo nie byłam 
w stanie go utrzymać. A jak one wy-
glądają z zewnątrz tyle lat niemyte, to 
nietrudno sobie wyobrazić.

Mam nadzieję, że SSM przypomni 
sobie o nas (a może pamięta, tylko 
nasz czas jeszcze nie nadszedł) i do-
czekamy się również prac, które po-
prawią nasz wygląd, a także pozwolą 
nam na większą oszczędność. Oczy-
wiście zauważam to, co jest zadba-
ne, np. teren wokół bloków, czystość, 
chyba, że sami lokatorzy zaśmiecą, 
co niestety zdarza się nadal często, 
ale przydałyby się nowsze rozwiąza-
nia w samych budynkach. 

Pozdrawiam, Mieszkanka bloku 
przy Świerczewskiego 50A.

ZARZĄD SSM: Bardzo dziękujemy 
za nadesłane miłe słowa dotyczące 
wielu działań, jakie Spółdzielnia po-

dejmuje na wszystkich osiedlach.
W planach remontowo-moderniza-

cyjnych administracja osiedla „Cen-
trum” przewidziała także budynki 
przy ul. Karola Świerczewskiego 46, 
48, 50. Jeszcze w bieżącym kwartale 
wykonane zostaną roboty polegają-
ce na modernizacji oświetlenia (za-
instalowane zostaną „czujki”) oraz 
instalacji domofonowej. W przy-
szłym roku ADM przewiduje malo-
wanie klatek schodowych budyn-
ku przy Świerczewskiego 50 wraz 
z modernizacją wejścia i parteru. 
Pozostałe dwa domy objęte zostaną 
tymi pracami w latach 2011-2012.

Ponadto, planujemy wykonanie 
zadaszeń balkonów 10. pięter w ce-
lu zabezpieczenia przed zalewa-
niem wodą opadową. Także w roku 
przyszłym przewidujemy pogrubie-
nie docieplenia ścian szczytowych 
od strony zachodniej wszystkich 
trzech budynków.

Zapewniamy Panią, że te budyn-
ki spółdzielcze traktujemy w taki 
sam sposób jak pozostałe, jednak-
że zrozumiałym jest (winno być), 
że wszystkich prac wszędzie na raz 
wykonać się nie da. Prosimy o wy-
rozumiałość i cierpliwość. 

Problem dachu... 
ul. Alfonsa Zgrzebnioka 43

Witam
Zwracam się do Państwa z prośbą 

o pomoc... Chodzi o dach w budyn-
ku, w którym mieszkam. Mieszkam 
na ostatnim piętrze i nie ukrywam, 
iż sprawa cieknącego dachu jest dla 
mnie nurtująca. Dodatkowo po wczo-
rajszej ulewie sufit zaczął przeciekać 
w miejscach, w których wcześniej nie 
przeciekał! Pojawiły się nowe uszko-
dzenia. Od razu wziąłem do ręki apa-
rat i uwieczniłem te przecieki. Foto 
w załączeniu.

Po zobaczeniu zdjęć można by za-
pytać: dlaczego są takie przecieki? 
Mianowicie dlatego, że stan dachu 
jest katastrofalny. Korzystając z wizyty 
pracownika Spółdzielni, miałem oka-

ciąg dalszy na str. 22

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

Teraz czwartek – osiedla: „Bańgów”, „Centrum” i „Michałkowice” – teraz czwartek

Zmiana terminu wywozu przedmiotów wielkogabarytowych
Informujemy, że od 20 lipca br. nastąpiła zmiana terminu wywozu przedmiotów wielkogabarytowych z osiedli:

„Bańgów”, „Centrum” i „Michałkowice”.
WSZELKIE ZBĘDNE I ZAGRACAJĄCE MIESZKANIA, BALKONY PRZEDMIOTY WIELKOGABARYTOWE WYWOŻONE BĘDĄ W CZWARTEK.

Uprasza się wszystkich mieszkańców o dostosowanie się do nowego terminu i wystawianie zbędnych rzeczy na krót-
ko przed podanym terminem np. środa wieczór, aby okolice śmietników nie wyglądały jak totalne rupieciarnie.

ciąg dalszy ze str. 14
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zję być na dachu i także sfotografo-
wać te ruiny. Foto także w załączeniu.

Proszę o pomoc, bo nie wiem, do 
kogo się zwrócić z tym problemem. 
Dodatkowo, ciekawi mnie fakt, iż dach 
w budynku naprzeciw mojego bloku, 
tj. Zgrzebnioka 29 jest remontowany 
praktycznie corocznie. Z tego co pa-
miętam, w zeszłym roku dach tego bu-
dynku został gruntownie wyremonto-

wany. Jakież było moje zaskoczenie, 
kiedy w tym roku znów zobaczyłem 
ekipę remontową na tym samym da-
chu... Jedna różnica. W tym roku dach 
został wyremontowany jeszcze grun-
towniej – razem z wszelkimi okuciami, 
wykończeniami itp. itd., nowe blachy, 
wymurowane kominy.

Dlaczego jest taka sytuacja? I jak 
ostatecznie i konstruktywnie rozwią-
zać problem dachu w budynku Zgrzeb-
nioka 43? A problem z pewnością jest 
DUŻY. Prosimy o pomoc.

Marzeniem moim i mojej żony (i jak 
mniemam również pozostałych loka-
torów mojego bloku) jest, aby dach 
nad naszym mieszkaniem został wy-
remontowany równie gruntownie i do-
kładnie (a nie tylko połatany i potero-
wany) jak na wspomnianym wcześniej 
budynku, mimo iż jesteśmy tylko zwy-
kłymi członkami spółdzielni...

Pozdrawiam, Krzysztof.
ZARZĄD SSM: Dziękujemy za na-

desłane zdjęcia obrazujące stan po-
krycia dachowego, a także bałagan 
na dachu (elementy tynku z komi-
nów) i informujemy, że Zarząd SSM 
zobowiązał administrację osiedla 
„Chemik” do niezwłocznego prze-
prowadzenia remontu kapitalnego 
dachu wraz z kominami. Prace te 
winny być wykonane jeszcze w tym 

kwartale. W imieniu ADM osiedla 
przepraszamy Pana i całą Pana ro-
dzinę, a także wszystkich mieszkań-

ców budynku za problemy wynikłe 
ze złego stanu technicznego poszy-
cia dachu.

A co z dziećmi?
Witam

Mieszkam na osiedlu. „Chemik”. 
Chciałabym poruszyć pewien temat, 
a mianowicie: mamy piękny Rynek 
Bytkowski, gdzie wielu ludziom prze-
szkadzają dzieci, np. Panu Nowako-
wi, który wypowiedział się w ostatnim 

numerze gazetki odnośnie dzieci, któ-
re dewastują Rynek – cytuję: „Rynek 
Bytkowski nie może przemienić się 
w plac zabaw, gdzie dzieci mogą bie-
gać, skakać po wszystkich jego ele-
mentach”.

Ta wypowiedź jest żałosna Panie 
Nowak! Zamiast pisać bzdury, trzeba 
troszkę pomyśleć (a to nie boli).

Gdzie nasze pociechy mogą się ba-
wić? Jest jeden plac zabaw koło krę-
gielni RENOMY, gdzie przychodzą 
dzieci z ulic, Wróblewskiego, Zgrzeb-
nioka i Niepodległości. Matki stoją 
w kolejce, aby dziecko mogło się po-
huśtać. Czy 4 huśtawki, to trochę nie 
za mało na tak duże osiedle? Polikwi-
dowano place zabaw, bo nie spełniały 
wymogów – rozumiem. Ale dlaczego 
w tych miejscach nie zrobiono choć-
by 2 huśtawek, tylko porobiono skal-
niaki i posadzono kwiaty. Na osiedlu 
„Węzłowiec” co dom to plac zabaw, 
a u nas na osiedlu nie ma miejsca?

Proszę o opublikowanie tego e-ma-
ila w następnym wydaniu gazetki. 
Zgadzam się na publikację moich da-
nych.

Z poważaniem
Anna Łagocka, ul. Wóblewskiego 69
ZARZĄD SSM: W żadnym wy-

padku nie możemy podzielić Pa-
ni wypowiedzi krytykującej uwa-
gi Pana Arkadiusza Nowaka do-
tyczące zachowań dzieci na Ryn-
ku Bytkowskim. Jest czymś oczy-
wistym, że Rynek nie jest placem 
zabaw dla dzieci, a znajdująca się 
tam fontanna i inne urządzenia nie 
służą do zabawy. Nikt nie zabra-
nia przebywania dzieciom na Ryn-
ku, niemniej ich zachowania mu-
szą być zgodne z obowiązującym 
w tym miejscu regulaminem i mu-

szą uwzględniać fakt, że miejsce 
to służy także osobom starszym, 
mamom z dziećmi w wózkach itd. 
Dlatego apelujemy do rodziców 
o utemperowanie niektórych za-
chowań swoich milusińskich. Uwa-
żamy także, że krzywdząca jest Pa-
ni uwaga o stosunku Czytelnika do 

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 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

ciąg dalszy na str. 24

ciąg dalszy ze str. 20
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dzieci, gdyż Arkadiusz Nowak, jako 
długoletni członek Rady Nadzor-
czej i jej wiceprzewodniczący, nie-
jednokrotnie był gorącym orędow-
nikiem powstawania nowych pla-
ców zabaw i stąd na pewno – jeste-
śmy o tym przekonani – dzieci mu 
nie przeszkadzają. Natomiast, jak 
zapewne wielu innym mieszkań-
com, przeszkadzają pewne zacho-
wania dzieci i młodzieży zauważal-
ne nie tylko w tym rejonie.

Zapewniamy Panią również, że 
sprawa placów zabaw jest jednym 
z podstawowych zagadnień, jakimi 
zajmują się Rada Nadzorcza i Rady 
Osiedla.

Informujemy Panią także, że 
w 2010 roku zostanie wykonany ko-
lejny plac zabaw – nie tylko dwie 
huśtawki – w następnej części osie-
dla, tj. między ulicami Alfonsa 
Zgrzebnioka i Niepodległości. Dzie-
ci będą mogły się tam wyhasać za-
miast czynić to na Rynku.

Na koniec jeszcze jedno – pro-
szę poczytać wcześniejsze e-maile, 
by samej zweryfikować zdanie o na-
faszerowaniu osiedla „Węzłowiec” 
czy jakiegoś innego placami zabaw.

Boisko na Chemiku
Dzień dobry!

W styczniu przedstawili Państwo 
„Plan robót remontowo-konserwacyj-
nych SSM na rok 2009”, którego jed-
nym z punktów było „Opracowanie 
koncepcji i dokumentacji technicznej 
rewitalizacji boiska sportowego, likwi-
dacja trybun” z terminem wykonania 
na I kwartał. Czy mógłbym prosić o ko-
mentarz dotyczący realizacji tego za-
dania?

Dziękuję i pozdrawiam.
Mieszkaniec

ZARZĄD SSM: Koncepcja rewita-
lizacji terenu zdegradowanego bo-
iska przy ul. Niepodległości 57-59 
zgodnie z założonym planem na bie-
żący rok została opracowana i za-
opiniowana przez Radę Osiedla 
„Chemik”.

Obecnie przygotowywany jest pro-
jekt techniczny przedsięwzięcia 
uwzględniający wyniki swoistego re-
ferendum przeprowadzonego wśród 

mieszkańców tego rejonu. Na oma-
wianym terenie zlokalizowany zosta-
nie parking, plac zabaw oraz skwer 
rekreacyjno-rozrywkowy.

Realizacja zadania przewidziana 
jest na 2010 rok.

Czyj to samochód? 
granatowa: Alfa Romeo SI 148... 
czerwony: Fiat Punto SI 042...
Zwracam się do Państwa w imieniu 

wszystkich posiadaczy samochodów 
na osiedlu Węzłowiec. Problem został 
już wcześniej poruszony na łamach 
gazetki osiedlowej numer 7 br.

Problem dotyczy tzw. bezpańskich 
samochodów, które stoją zepsute i nie-
potrzebnie zajmują miejsce na osiedlo-
wych parkingach, a jak wiadomo, jest 
coraz trudniej zaparkować samochód, 
zwłaszcza wieczorową porą.

Dotyczy to głównie dwóch samocho-
dów, które od kilku dobrych miesięcy 
stoją w tym samym miejscu i ewident-
nie nie nadają się w tym momencie do 
ruchu. Są to między innymi: granato-
wy samochód marki Alfa Romeo o nu-
merze rejestracyjnym SI 148... stojący 
na głównej drodze dojazdowej do osie-
dla przed blokiem nr 41 na ulicy Jagieł-
ły, który nie posiada powietrza w opo-
nach oraz czerwony samochód marki 
Fiat Punto o numerze rejestracyjnym 
SI 042..., stojący na dużym parkingu 
przy bloku nr 39, który ma ściągniętą 
maskę i jest przykry tylko płótnem.

Dlatego też prosimy Administrację 
o zainteresowanie się problemem i po 
określeniu nazwiska posiadacza po-
jazdu o niezwłoczne zwrócenie się do 
niego w celu usunięcia samochodu.

Z poważaniem
Mieszkaniec,

ul. Władysława Jagiełły

ZARZĄD SSM: Dziękujemy za na-
desłaną informację o samochodach, 
których stan techniczny pozostawia 
wiele do życzenia a długotrwale zaj-
mujących miejsca parkingowe. Ad-
ministracja osiedla podejmie ener-
giczne działania w celu ustalenia 
właścicieli pojazdów i zobowiąże ich 
do usunięcia samochodów zgodnie 
z Regulaminem porządku domowego.

Cztery sprawy z okolic 
Wyzwolenia

Dzień dobry
Dziś chciałam poruszyć kilka spraw.
1. Pierwsza dotyczy oświetlenia ko-

rytarza przy wyjściu z bloku 10b przy 
ul. Wyzwolenia. Zgłaszałam to już kil-
ka jak nie kilkanaście razy i do tej po-
ry nic się nie zmieniło – światła jak nie 
było, tak nie ma.

2. Druga sprawa dotyczy zamka 
w drzwiach wejściowych: drzwi się do-
mykają, ale nie blokują, co skutkuje 
tym, że do klatki, w której mieszkam, 
wejść może każdy. Niejednokrotnie wi-
działam biegających po schodach ma-
łolatów. Dodam, że ten problem też 
zgłaszałam i zamek nadal nie jest na-
prawiony.

3. Trzecia dotyczy miejsc parkin-
gowych… których niestety nie ma!!! 
W miejscu gdzie w tej chwili jest traw-
nik, na tyłach bloku 10A i 10B, w roku 
2009 miał powstać parking z prawdzi-
wego zdarzenia. Zdaję sobie sprawę, 
że rok 2009 nadal trwa, ale wątpię, by 
coś się w tej kwestii zmieniło.

Przy okazji chciałabym zaznaczyć, 
że na ww. trawniku, w zacienionym 
miejscu pod drzewami, regularnie par-
kują pracownicy firmy PUMAR, co 
skutkuje brakiem miejsc dla mieszkań-
ców bloku. Proszę o interwencję w tej 
sprawię, tym bardziej, że firma PU-
MAR zwiększyła swój parking, prze-
znaczając dodatkowe miejsca dla swo-
ich pracowników. 

A „Dziki parking” przed blokiem 
nr 10B, jak go określiła Pani w admini-
stracji, twierdząc, że zrobili go miesz-
kańcy na własną rękę, zajęty jest czę-

ciąg dalszy ze str. 22

ciąg dalszy na str. 26

Teraz czwartek – osiedla: „Bańgów”, „Centrum” i „Michałkowice” – teraz czwartek

Zmiana terminu wywozu przedmiotów wielkogabarytowych
Informujemy, że od 20 lipca br. nastąpiła zmiana terminu wywozu przedmiotów wielkogabarytowych z osiedli:

„Bańgów”, „Centrum” i „Michałkowice”.
WSZELKIE ZBĘDNE I ZAGRACAJĄCE MIESZKANIA, BALKONY PRZEDMIOTY WIELKOGABARYTOWE WYWOŻONE BĘDĄ W CZWARTEK.

Uprasza się wszystkich mieszkańców o dostosowanie się do nowego terminu i wystawianie zbędnych rzeczy na krót-
ko przed podanym terminem np. środa wieczór, aby okolice śmietników nie wyglądały jak totalne rupieciarnie.
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sto przez samochody mieszkańców 
bloku nr 12.

4. Czwarta dotyczy zarośniętej łąki, 
która znajduje się vis a vis garaży oraz 
z boku bloku przy ul. Wyzwolenia nr 
12. Nie wiem, do kogo należy ten te-
ren, jednakże nieskoszona trawa sku-
tecznie ogranicza widoczność wszyst-
kim tym, którzy skręcają z ul Wyzwole-
nia w ślepą ulicę prowadzącą do firmy 
PUMAR i na parking strzeżony.

Proszę o zachowanie dyskrecji, jeże-
li chodzi o dane osobowe. Proszę ich 
nie ujawniać.

Pozdrawiam – Monika 
ZARZĄD SSM: Administracja osie-

dla „Michałkowice” niezwłocznie 
podejmie kroki w celu zapewnie-
nia skutecznego działania oświe-
tlenia przy wejściu do klatki scho-
dowej a także wykona po raz ko-
lejny w tym roku naprawę zamka 
w drzwiach. Niestety, przyczyną nie-
sprawności zamka jest ustawiczne 
dewastowanie go.

Informujemy także, iż ADM we 
współpracy z Urzędem Miasta przy-
gotowała już projekt techniczny re-
alizacji dwóch zatok parkingowych 
przy drodze dojazdowej do PUMA-
RU. Dzięki tym działaniom powstaną 
22 dodatkowe miejsca parkingowe.

Kwestia zarośniętej łąki przy bloku 
nr 12 nie leży w gestii ADM „Michał-
kowice”, gdyż teren ten należy do 
SM „FABUD”. Administracja zwró-
ci się do właściciela z interwencją 
o podjęcie stosownych działań.

Grają głośno
Szanowni Państwo

Interesuje mnie: kto i na jakich warun-
kach wydał zezwolenie na działalność 
lokalu rozrywkowego na osiedlu „Węzło-
wiec” (za garażami przy ul. Jagiełły 15).

Będąc mieszkańcem osiedla – blok 
oddalony ok. 500 m od lokalu – czuję 
się, jakbym mieszkał koło spelunki.

W piątkowe i sobotnie wieczory nie 
można spokojnie usiąść przy otwartym 
oknie (porozmawiać, oglądać TV, o spa-
niu nie wspomnę), bo wszystko zagłusza-
ją dźwięki (wiadomo, że jeszcze do tego 
zniekształcone) z lokalu. Głośne granie 
trwa po godzinie 22 nawet do 24!!!

Skargę kieruję też do UM i Straży 
Miejskiej.

Mieszkaniec Węzłowca

ZARZĄD SSM: Opisany lokal 
funkcjonuje w tym miejscu od 1 
czerwca 2006 r. i jak dotychczas nie 

było żadnych skarg na prowadzoną 
tam działalność. Niemniej właści-
ciel lokalu, jak każdy użytkownik, 
zobowiązany jest do przestrzegania 
ciszy nocnej.

Rada Osiedla „Węzłowiec” wraz 
z administracją przeprowadzą roz-
mowę z właścicielem i wyjaśnią 
Pana interwencję oraz pouczą 
o obowiązujących przepisach 
o zachowaniu ciszy nocnej.

Ile będzie kosztować 
mieszkanie na Hermana 

Wróbla?
Szanowni Państwo
Zwracam się za Waszym pośred-

nictwem z pytaniem dotyczącym za-
łożeń inwestycyjnych SSM na rok 
2009. Otóż w „Mojej Spółdzielni” 6/
2009 napisaliście, że w planach in-
westycyjnych zakładacie budowę 18 
mieszkań przy ulicy Hermana Wró-
bla. Moje pytanie dotyczy kalkulacji 
kosztów nabycia takiego mieszka-
nia. Przykładowo, gdybym chciał na-
być mieszkanie do około 50 m2, to 
jaki byłby szacowany koszt wkładu 
własnego i jaka byłaby wysokość ra-
ty wraz z odsetkami? Jaki jest prze-
widywany, przybliżony czynsz, któ-
ry będzie obowiązywał ww. miesz-
kaniu. W Spółdzielni nie potrafiono 
mi udzielić dokładnej odpowiedzi na 
te pytania.

Z poważaniem Piotr Krawczyk
ZARZĄD SSM: Przygotowanie do-

kumentacji technicznej budowy ni-
skich domów przy ul. Hermana Wró-
bla jest na ukończeniu. Roboty win-
ny się rozpocząć na przełomie III i IV 
kwartału br. Aktualnie możemy je-
dynie określić przybliżony koszt bu-
dowy, który wynosi ok. 3900 zł/m2. 
Tym samym koszt mieszkania o po-
wierzchni ok. 50 m2 wyniesie 195 
tys. zł. Wymagana wpłata własna 
to 40%, tj. ok. 78 tys. zł. Pozosta-
ła kwota ok. 117 tys. zł sfinansowa-
na byłaby z kredytu zaciągniętego 
przez SSM.

Nie możemy podać wysokości raty 
kredytu wraz z odsetkami, gdyż nie 
znamy wysokości odsetek kredytu 
w chwili, gdy SSM zawierać będzie 
umowy kredytowe. Według aktual-
nych danych rata kredytu wraz z od-
setkami wynosiłaby ok. 1100 zł mie-
sięcznie. Wysokość czynszu w tym 
budynku jest jednakowa dla miesz-
kań w całej Spółdzielni, zaś wy-
sokość opłat za media: woda, cie-
pło zależna jest od zużycia i stawek 
ustalonych przez dostawców.

Liczymy, że przedstawiona Panu 
informacja jest wyczerpująca i nie 
zniechęci Pana do uczestnictwa 
w budowie tych mieszkań.

ul. Pocztowa 14
Co zrobić  

ze starszą Panią?
Szanowna Redakcjo

Bardzo dużo piszecie o utrzymaniu 
porządku i dbaniu o otoczenie, gdzie 
mieszkamy. Dlatego zwracam się do 
Was o pomoc lub poradę, co mam zro-
bić! Mieszkam na parterze w budyn-
ku przy ul. Pocztowej 14 w Michałko-
wicach, moja sąsiadka zrobiła sobie 
przed oknem teren do dokarmiania go-
łębi. Jest lato i bardzo gorąco, a Pa-
ni z piętra wyrzuca wszystkie resztki 
jedzenia: skórki chleba, skóry wędlin, 
resztki owoców itp. po prostu wszystkie 
odpady żywnościowe. Nie mogę otwo-
rzyć okien, ponieważ wpadają osy, tłu-
ste muchy, które wraz z gołębiami ży-
wią się tymi resztkami. Nie mówię 
już o spacerujących mrówkach, które 
wchodzą do mieszkania oraz o parape-
tach upiększonych przez odchody i od-
pady spadające nie zawsze tam, gdzie 
ta Pani rzuca. Niestety, rozmowa z są-
siadką niczego nie zmieniła, a w ADM 
Michałkowice powiedziano mi, że mam 
dzwonić na Straż Miejską. Ale czy to 
wypada? Ta Pani jest już w bardzo za-
awansowanym wieku. Proszę o pomoc 
lub radę: co mam zrobić?

Na dowód tego stanu rzeczy przesy-
łam kilka zdjęć wykonanych w różnych 
dniach z mojego okna.

PS Dodam, że szczury, z którymi 
walczy Spółdzielnia, też mają co jeść.

Z poważaniem J. M.
Od redakcji: Faktycznie, przedsta-

wiony przez Pana problem do łatwych 
nie należy i doceniamy Pana wątpli-
wości wynikające z szacunku, jakim 

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 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

ciąg dalszy ze str. 24
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należy otaczać osoby starsze. Ma-
my nadzieję, że Pani lubiąca ptasz-
ki po przeczytaniu tych kilkunastu Pa-
na zdań zrozumie, że dokarmianie go-
łębi stanowi uciążliwość dla innych. 
Przypominamy mieszkance, że dokar-
mianie gołębi chlebem skazuje te pta-
ki na męczarnie. Proponujemy Panu, 
by powiadomić najbliższych tej Pani, 
a być może oni wpłyną na jej zacho-
wanie. Ponadto, sugerujemy udanie 
się do Rady Osiedla, by ta przepro-
wadziła rozmowę z sąsiadką. Oczywi-
ście, można też poprosić o interwen-
cję Straż Miejską, ale poczekajmy na 
bieg wydarzeń.

Od czego jest policja?
Witam serdecznie!

Chciałam poruszyć temat zakłócania 
spokoju na „Chemiku”. Otóż mieszkam 
tutaj od niedawna i przyznam szcze-
rze, że była to piękna i spokojna okoli-
ca, jednak odkąd otwarto po remoncie 
sklep osiedlowy „Żabka” nastały cią-
głe awantury i burdy pod blokami. No-
torycznie pod blokami, na boisku scho-
dzą się „pewne typki” wieczorami, któ-
re całą grupą bawią się świetnie, nie-
stety, kosztem mieszkańców. Zaopa-
trują się w alkohol w tutejszej „Żabce”, 
a następnie piją, a potem rozbijają bu-
telki na boisku, śmiecą, rzucają pusz-
kami no i oczywiście są bardzo głośno, 
przeszkadzając ludziom spokojnie wy-
począć wieczorem, a potem spać spo-
kojnie. Biedny pan dozorca z panią 
ciągle rano zaczynają od sprzątania 
boiska, które wygląda okropnie, pomi-
jając fakt, że bawią się na nim dzieci, 
grają w piłkę, mając pod stopami po-
rozbijane szkło. Dla mnie jest to szo-
kujące. Czy naprawdę nie można z ni-
mi nic zrobić? A od czego jest tutejsza 
policja? Od tego, żeby przyjechać po 
długim czasie oczekiwania, po którym 
już ich nie ma, bo hałasują nieco dalej, 
ale oni już tego nie słyszą, bo szkoda 
z samochodu wyjść!!! Czy nie można 
po prostu zamontować gdzieś kamer 
w pobliżu boiska? Wtedy szybko był-
by problem załatwiony. Chyba zdrowie 
mieszkańców jest ważniejsze od tych 

wandali, którzy się nikogo nie boją.
A teraz kolejna sprawa.
Otóż, zapoznałam się z regulaminem 

tutejszej spółdzielni odnośnie życia 
w bloku. I szczerze powiem, że śmie-
szy mnie on. Oczywiście, stosuję się 

do tego, iż po godzinie 19-tej nie mogę 
już hałasować, tzn. np. trzepać dywa-
nu, przy głośnym np. wierceniu w ścia-
nach mam wywieszać kartkę, aby loka-
torzy wiedzieli o tym, no a oczywiście 
o 22 już cisza nocna. Stosowałam się 
do tego do dziś, ale miarka się przebra-
ła. Jestem człowiekiem, a nie zwierzę-
ciem i rozumiem, że nie mieszkam tutaj 
sama, ale chyba WSZYSCY bez wyjąt-
ku mają obowiązek stosowania się do 
tegoż regulaminu. Otóż, w nocy z 4 na 
5 lipca ktoś w pobliskim bloku (domy-
ślam się, że grupka, która najpierw wa-
riuje na boisku) urządził sobie niezłą 
imprezkę, nie dając szans spać miesz-
kańcom nie tylko tamtego bloku, ale też 
pobliskich. Muzyka grała tak głośno, że 
nie dało się spać i nie tylko do godzi-
ny 22... lecz do białego rana!!! Oczywi-
ście po godzinie 2 ktoś wezwał policję, 
która owszem, pofatygowała się podje-
chać swoim radiowozem, jednak funk-
cjonariusze postali pod blokiem i odje-
chali, a impreza nadal trwała. Po 6 ra-
no jeden z imprezowiczów postanowił 
na balkonie świętować i krzyczał tak 
głośno, ile tylko miał sił w sobie. Były 
to również wulgarne słowa. Oni śmieją 
się z policji, bo doskonale wiedzą, że 
policja im nic nie zrobi. To jakiś absurd, 
aby policja nic nie mogła zrobić. A od 
czego oni w końcu są? Czy nie moż-
na było wyłączyć natrętnym lokatorom 
prądu? Albo wywarzyć drzwi czy też 
wejść przez balkon? Czegoś tutaj nie 
rozumiem. To na normalnych lokato-
rów nakłada się obowiązek ciszy noc-
nej o 22 itd., a tacy mogą robić, co im 
się tylko rzewnie podoba?

Zróbcie najpierw z nimi porządek, 
a dopiero potem piszcie regulamin, bo 

skoro oni mogą wszystko, to nie wi-
dzę sensu stosować się do jakichkol-
wiek obowiązków nakładanych na lo-
katorów przez SSM. Zróbcie z tym po-
rządek, bo to już nie pierwszy raz, 
a ludzie chcą spać spokojnie. Myślę, 
że na pewno da się zrobić z tym ca-
łym bałaganem porządek, tylko trzeba 
chcieć!!!! I radzę się pospieszyć, gdyż 
opinia o tym niegdyś spokojnym za-
kątku się rozchodzi i za niedługo każ-
dy zacznie omijać to miejsce, które za-
mienia się w miejsce schadzek waria-
tów, ponieważ inaczej ich się nie da 
nazwać.

Od takich sytuacji chyba w końcu 
jest policja i straż miejska. Do artykułu 

dołączam zdjęcia, na których dosko-
nale widać pozostałości po wieczornej 

schadzce tychże opisanych „typów”. 
Pozdrawiam!

ZARZĄD SSM: W pełni podzielamy 
pogląd i oburzenie, iż takie zacho-
wania nie powinny mieć miejsca, 
a Regulamin winien być przestrze-
gany przez wszystkich. Cieszy nas, 
że Pani stosuje się do Regulami-
nu. Nie sądzimy, by dobrym pomy-
słem była zapowiedź o jego nieprze-
strzeganiu, bo tym samym niczym 
Pani nie będzie się różnić od tych, 
których Pani piętnuje i za chwilę sa-
ma znajdzie się na cenzurowanym. 
Oczywiście, można podjąć pewne 
kroki, ale wszystko musi odbyć się 
zgodnie z literą prawa. Na począ-
tek proponujemy sporządzenie pi-
sma do administracji i Rady Osiedla 
podpisanego przez innych zamiesz-
kałych, którym dokucza to towarzy-
stwo rozrabiające po nocy w jednym 
z domów, a także pismo w sprawie 
„Żabki”. Właścicielowi „Żabki” mo-
żemy przypomnieć, że koncesja na 
alkohol nie jest wydawana na wie-
ki i przy ustawicznych skargach mo-
że być problem z jej odnowieniem. 
Pani e-mail polecamy kierownictwu 
Komendy Miejskiej Policji w Siemia-
nowicach Śl., by przyjrzało się bli-
żej całości opisanej sytuacji w tym 
rejonie miasta i wyciągnęło stosow-
ne wnioski.

Teraz czwartek – osiedla: „Bańgów”, „Centrum” i „Michałkowice” – teraz czwartek

Zmiana terminu wywozu przedmiotów wielkogabarytowych
Informujemy, że od 20 lipca br. nastąpiła zmiana terminu wywozu przedmiotów wielkogabarytowych z osiedli:

„Bańgów”, „Centrum” i „Michałkowice”.
WSZELKIE ZBĘDNE I ZAGRACAJĄCE MIESZKANIA, BALKONY PRZEDMIOTY WIELKOGABARYTOWE WYWOŻONE BĘDĄ W CZWARTEK.

Uprasza się wszystkich mieszkańców o dostosowanie się do nowego terminu i wystawianie zbędnych rzeczy na krót-
ko przed podanym terminem np. środa wieczór, aby okolice śmietników nie wyglądały jak totalne rupieciarnie.
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Kwas chlebowy – 25 dag żytnie-
go razowego chleba, 1/2 dag droż-
dży, 1 cytryna lub kwasek cytryno-
wy, 20-25 dag cukru, 4 l wody, rodzyn-

ki. Chleb wysuszyć, zalać wrzącą wo-
dą, zostawić na kilka godzin. Gdy płyn 
przestygnie, przecedzić, dodać cukier, 
rozpuszczone w cukrze drożdże, sok 

z cytryny lub kwasek cytrynowy. Zo-
stawić na 24 godziny. Zlać do butelek, 
dodać po kilka rodzynek, zakorkować 
i wynieść na 3 dni w chłodne miejsce.

Chłodnik z botwinką i mięsem – ko-
ści (cielęce mogą być wołowe), spo-
ry pęczek włoszczyzny, 25 dag botwin-
ki, 1/2 l wody, 1/4 l śmietany, 2 jajka, cu-
kier, 2 łyżki mąki, 1/4 l kwasu burako-
wego, 1 zielony ogórek, 20 dag pieczo-
nego mięsa (może być drób), 1–2 ząb-
ki czosnku, łyżka posiekanego koper-
ku, sól i cukier. Umyte kości zalać zim-
ną wodą, gotować, dodając pod koniec 
sól i opłukaną włoszczyznę. Ugotować. 
Umytą botwinkę pokrajać drobno i ugo-
tować pod przykryciem w niewielkiej ilo-
ści wody, zakwaszonej sokiem z cytry-
ny lub kwaskiem. Ugotować jajka i po-
krajać je w talarki lub kostkę. Ogórek 
obrać ze skórki, pokrajać w cieniutkie 
plasterki, a upieczone mięso w kostkę. 
Wywar przecedzić, połączyć z botwin-
ką. Zagotować. Dodać kwas burakowy 
i doprowadzić do wrzenia – ale nie go-
tować. Zaciągnąć śmietaną, przypra-
wić czosnkiem roztartym z solą i cu-
krem. Dodatki – jajka, mięso, ogórek – 
włożyć do wazy albo miseczek, dodać 
ostudzoną botwinkę. Posypać posieka-
nym koperkiem. Wstawić do lodówki lub 
zimnej piwnicy.

Chłodnik z kwaśnego mleka – 
6 szklanek zsiadłego mleka, kilka 
młodych buraków, 3 szklanki wody, 
szklanka śmietany, 4 jajka, 1 świeży 
ogórek, szczypior, koperek, rzodkiew-
ki, natka pietruszki, kwasek cytrynowy, 
sól, pieprz. Obrane i drobno pokraja-
ne buraki razem z łodygami, ugotować 
w zakwaszonej kwaskiem wodzie, wy-
studzić. Ugotować na twardo jajka. Po-
siekać drobno zieleninę. Rzodkiewkę 
zetrzeć grubo na tarce, ogórek pokra-
jać w ćwierćkrążki. Dobrze schłodzo-
ne mleko roztrzepać ze śmietaną, trze-
paczką. Dodać buraki, pozostałe wa-
rzywa i pokrajane jajka. Przyprawić so-
lą i pieprzem. Podawać z pieczywem 
lub gotowaną kaszą gryczaną.

Tak, i to bardzo. We-
sołe towarzystwo, 
może to być męska 
kompania, niewy-

bredne żarty, trochę alkoholu oto ży-
wioł Barana. Żeby wypić piwko lub po-
być z kolegami, pan Baran często wy-
myka się z domu, co zazwyczaj nie 
podoba się jego żonie.

Pan Byk jest pod 
tym względem zu-
pełnym przeciwień-
stwem Barana. Naj-

lepiej czuje się u siebie w domu i wo-
li zaprosić gości, niż gdzieś tam poje-
chać. Gospodarzem jest gościnnym, 
ale na imprezy nie wydaje zbyt dużo 
pieniędzy.

Jeśli urodziłeś się 
pod tym znakiem, 
wyróżnia Cię zmien-
ność nastrojów. Raz 

czujesz się dobrze w wesołym towa-
rzystwie, innym razem unikasz ludzi, 
co nawet może trochę dziwić Twoich 
przyjaciół. Natomiast panie spod Bliź-
niąt lubią przebywać poza domem. 

Większość Raków 
ma usposobienie ra-
czej samotnicze, naj-
lepiej czują się u sie-

bie w domu albo wśród ludzi im zna-
nych, życzliwych. Duże imprezy, tłok, 
gwar, męczą ich i nużą. Nie znoszą 
przesadnej wesołości, niewybrednych 
dowcipów.

Prawie każdy Lew jest 
człowiekiem bardzo 
towarzyskim i z natu-
ry wesołym. Lubi ludzi 

i jeśli chodzi o zabawę, nie jest zbyt 
wybredny. Najlepiej czuje się w ta-
kim gronie, gdzie może popisywać się 
swoją elokwencją, gdzie inni słuchają 
go z zainteresowaniem.

Gdyby ktoś zapytał 
Pannę, czy lubi się 
bawić, z pewnością 
powiedziałaby, że 

owszem, ale ma tyle pracy, że na im-
prezowanie nie starcza jej czasu. Nie 
jest to w pełni prawdziwe. Ludzie spod 
tego znaku lubią pracować, działać, 
ale też i poszaleć.

U Wag wszystko jest 
wyważone. Potra-
fią odpowiedni czas 
przeznaczyć na za-

bawę i odpowiedni czas na pracę. Są 
wymagające i gustują w towarzystwie 
ludzi na poziomie. Chętnie bywają 
w kinie, teatrze, operze.

Skorpion jest dobrym 
i wesołym kompa-
nem, ale nawet po 
alkoholu zawsze ma 

się na baczności, nie ufa ludziom na-
wet zaprzyjaźnionym i rzadko w cza-
sie zabawy pozwala sobie na swobo-
dę i spontaniczność.

Jeśli urodziłeś się ja-
ko Strzelec, pociąga-
ją  Cię imprezy spor-
towe, wycieczki, bi-

waki. W ogóle sytuacje, kiedy możesz 
czuć się swobodnie i pewnie. Do te-
go, żeby dobrze się bawić, większości 
Strzelców niepotrzebny jest alkohol.

Koziorożec rzadko 
uczestniczy w impre-
zach, przyjęciach, 
nie bywa też zbyt 

często w teatrach czy kinach, bowiem 
brakuje mu na to pieniędzy, chociaż 
dobrze zarabia. Odkłada je na realiza-
cję jakiegoś przedsięwzięcia.

Dobrze wychowani, 
swobodni, elokwentni 
ludzie spod tego zna-
ku są mile widziani 

na imprezach towarzyskich. Szkopuł 
w tym, że nie zawsze przyjmują za-
proszenia, a bywa, że czasem obiecu-
ją swój udział, a potem wycofują się.

Ludzie, którzy uro-
dzili się pod znakiem 
Wodnika są zazwy-
czaj lubiani i często 

zapraszani przez przyjaciół. Najlepiej 
czują się wśród ludzi kulturalnych, na 
poziomie, takich, którzy mają coś cie-
kawego do powiedzenia.

Czy lubisz 
się bawić?
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Zbyt; 8. Łożysko rzeki; 

9. Załoga łodzi wioślarskiej; 10. Muzyk 
wykonujący muzykę rap; 11. Drewnia-
na forma, na której szewc robi obu-
wie; 12. Atrament w gwarze śląskiej; 
13. Kolor środkowego pasa flagi Sie-
mianowic Śląskich; 14. Łuk utworzo-
ny przez rzekę; 16. Sala szkolna; 19. 
Materiał dekarski; 20. Środki dopingu-
jące w sporcie; 21. Szansa powodze-
nia; 22. Trauma; 23. Beczka niewiel-
kich rozmiarów; 28. Machina oblężni-
cza; 31. Czasem wyskoczy z paleni-
ska; 32. Coś na deser; 33. Podręcz-
ny zeszyt; 34. Kanna, największa spo-
śród antylop; 35. Ryba z pielęgnico-
watych; 36. Muza poezji miłosnej; 37. 
Ogłaszany syreną.

PIONOWO: 1. Praca; 2. Przedsię-
wzięcie, którego wynik jest niezna-
ny; 3. Rogi zwierzyny płowej; 4. Skle-
pienie zamknięte w kształcie czaszy; 
5. Zewnętrzna, wysunięta do przodu 
część budowli; 6. Potrzask, zasadzka; 
7. Gra; 14. Uiszczenie należności, za 
coś; 15. Komar po Śląsku; 17. Czyta-
nie; 18. Ubiór wieśniaka z herbu Sie-
mianowic Śląskich; 24. Siostra matki; 
25. Drzewo z wierzbowatych; 26. Na-
pisana głoska; 27. Omasta; 28. Ro-
wer z dwoma siodełkami; 29. Starszy 
flisak; 30. Mądry, doświadczony star-
szy człowiek.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 9 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-

łać do 20. VIII. 2009 r. - na adres SSM, 
ul. Boh. Westerplatte 20 z dopiskiem 
Redakcja „Moja Spółdzielnia” - krzy-
żówka nr 8/2009. Nagrody za roz-
wiązaną krzyżówkę nr 7/2009 z ha-
słem – Lato cieszy nas, otrzymują: Zyta  
BARCHAŃSKA, zam. ul. J. Polaczka 8A; 
Michał WIECZOREK, zam. ul. Nie-
podległości 32; Maria SKRZYPCZYK, 

zam. ul. W. Wróblewskiego 8. Zwycięz-
com gratulujemy i zapraszamy (z do-
wodem osobistym) do działu GZM 
po odbiór nagród. Nagroda główna – 
niespodzianka – ufundowana przez 
Sukces s.c., Siemianowice Śl., ul. W. 
Wróblewskiego 67. Fundatorem po-
zostałych nagród jest Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa.
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Po badaniu starsza pani zwraca się 

do lekarza:
- Jakie kolosalne postępy zrobiła me-

dycyna! Gdy byłam młoda, musiałam 
się przed badaniem rozebrać. A teraz 
wystarczy, że pokażę język!

  
Mąż wraca późno do domu. Żona już 

leży w łóżku, więc mąż szybko się roz-
biera i przytula się do niej. 

Żona:

- Nie zaczynaj dzisiaj. Boli mnie głowa.
- Zmówiłyście się dzisiaj, czy co, do 

jasnej niespodziewanej?
  

Statek badawczy kolejny miesiąc pły-
wa po oceanie. Załoga po cichu zaczy-
na popijać z tęsknoty za lądem. Kapi-
tan postanowił przerwać te bezeceń-
stwa i zebrał całą załogę na pokładzie:

- W związku z zaobserwowanymi 
przypadkami pijaństwa na pokładzie, 
zobowiązuję wszystkich do wyrzuce-
nia całych zapasów wódki do morza!

Na pokładzie zaległa grobowa cisza. 
I nagle gdzieś, z tylnych rzędów, rozle-
ga się radosny głos:

- Kapitan ma rację! To hańba! Bez 
dwóch zdań należy cały zapas alkoho-
lu wyrzucić za burtę!

Załoga zszokowana. Po chwili odzy-
wa się bosman:

- Hej, wy tam z tylnych rzędów! Czy 
ktoś udzielił głosu nurkom? 

  
Trzyma baca teściową za włosy na 

Giewoncie nad przepaścią i w te sło-
wa powiada:

- Mój pradziad swojom teściowom łuto-
pił. Mój dziad swojom teściowom udusił. 
Mój łojciec swojom teściowom ciupagu-
skom zadźgoł. A jo cie puscom wolno. 
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Przypominamy, że na adres: gzm@ssm.siemianowice.com
można nadsyłać pocztą elektroniczną BEZPOŚREDNIE UWAGI, PROBLEMY

dotyczące działu GZM

Ba, zaobserwować także można bal-
kony zagospodarowane i wyposażone 
w stoliki, foteliki, parasole przeciwsło-

neczne. Nic dziwnego, w końcu każdy 
z nas chce mieszkać ładnie i przyjem-
nie. A balkon to przecież przedłużenie 
mieszkania, łącznik między wnętrzem 
a otaczającą nas przyrodą. Te kilka me-
trów przylegających zwykle do najwięk-
szego pokoju, przez kilka miesięcy w ro-
ku może stanowić miejsce wypoczynku, 
szczególnie dla tych, którzy mieszkają 
w blokach i nie mają własnej działki.

Sierpień to czas kwitnienia większo-
ści roślin balkonowych w tym okresie 
wymagających wyjątkowej pielęgnacji. 
By pięknie kwitły i cieszyły swoją urodą 
oczy domowników, tak by mogli usiąść 
w ich otoczeniu i zapomnieć na mo-
ment o otaczającym ich zgiełku mia-
sta, warto włożyć w ich uprawę trochę 
pracy. Nie bez znaczenia jest również 
to, że opieka nad kwiatami daje mnó-
stwo satysfakcji. 

A gdy ukwiecone balkony mienią się 
pełnią swoich barw, trwa cicha rywali-
zacja między ich właścicielami – który 
z nich jest ładniej ustrojony, który zwra-
ca uwagę większej liczby przechod-
niów? Czy większy efekt dają pelargo-
nie, surfinie, aksamitki, czy może pe-
tunie? Na pewno jest to rzecz gustu, 
ale kto wybierze się 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 i bluszczolistne, są wytrzymałe na 

silne nasłonecznie i upały. Konkurują 
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 upiększą barwnymi plama-
mi nawet najbardziej szare budynki.

Niedawno otrzymaliśmy zgłoszenie 
do Zielonego Konkursu balkonu pa-
ni Osolińskiej-Pawlik z ul. Wojciecha 
Korfantego 14, które przekazała nam 

Maria Dymnicka oraz zdjęcie balkonu 
pani Lucyny Żurek zamieszkałej przy 
ul. Korfantego 2B.

Czekamy na Państwa dalsze sygnały 
i zgłoszenia najładniejszych ogródków 
przydomowych i balkonów. Podzielcie 

się z nami Waszymi obserwacjami do-
tyczącymi wyglądu terenów zielonych. 
Napiszemy o tym w „MS”, a najciekaw-
sze miejsca sfotografujemy, przygoto-
wując letnią kronikę osiedli.

Pamiętajmy, czasu już niewiele, bo 
wkrótce piękno letnich kwiatów będzie 
musiało ustąpić kolorom jesieni. migs
Zdjęcia balkonów i przydomowych 

ogródków - patrz też str. 18

Balkon coraz częściej przestaje pełnić rolę lamusa, gdzie latem trzyma-
my rower, a zimą choinkę. Stąd też systematycznie przybywa miejsc, 

w których widzimy poustawiane skrzynki i doniczki pełne kwiatów.

ul. W. Korfantego  2 B,  balkon Pani Lucyny Żurek Balkon Pani Osolińskiej-Pawlik  –  W. Korfantego 14

Zielony Konkurs 2009

L e t n i a  k r o n i k a  o s i e d l i
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Nie bądź głąbem i nie trzep dywanów na balkonie!!!  

P o d  To b ą  m i e s z k a j ą  i n n i

s-717/8-09


