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Tam bawią się na całego Niszczą TwojeNa 
stronach:

Nie daj się nabrać, oszukać, okraść

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

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

osiedle im. J. Tuwima ul. Wojciecha Korfantego 14A.

Rosło, rosło i jest  
…boisko w „Bańgowie” 

Zielony Konkurs  
2012

Na wszystkich osiedlach lipiec był miesiącem 
drugiego pokosu trawy w tym roku.

Co zrobili, a co robią

25 sierpnia, sobota – 1400

Sportowa sobótka  
– zapraszamy ponownie!
…Po raz pierwszy w historii na bytkowskim Rynku stanie 

ring z prawdziwego zdarzenia, a między linami zobaczymy 
zawodowców. Wszystko to będzie działo się pod okiem sę-
dziego i promotora bokserskiego – Jana Gieli, który popro-
wadzi walki, opowie i co nie co wyjaśni z zasad tego spor-
tu. Jednak to nie wszystko… - str. 5

- str. 31

- str. 18

- str. 13
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Zadaliśmy sobie to pytanie, bo nikt nic 
nie słyszał i oczywiście nie widział – po-
za oknem rzecz jasna. Jednak ono mó-
wić nie potrafi, więc i nie wskaże spraw-

ców. Podobny dylemat można mieć 
w przypadku kradzieży krzywek rucho-
mych z wind m.in. w osiedlu im. Julia-
na Tuwima. Wymontowanie jednej zaj-

muje nawet 20 minut – czytaj strona 5. 
Te dwa przykłady dobitnie świad-
czą, że jakoś do naszej świadomo-
ści nie potrafi przebić się, dotrzeć pro-
sty fakt: My zapłacimy za te znisz-
czenia, chociaż można by wska-

zać sprawców i ich obciążyć 
kosztami. No, cóż – można by.  
Tak, jak nie ma taryfy ulgowej dla od-

To był nowy domofon.

Niszczą Twoje
Czy bezszelestnie można wyrwać okno? To pytanie postawiliśmy 

sobie z chwilą, gdy dotarła informacja o takim zdarzeniu w bu-
dynku przy ul. ZHP 1. Tam ktoś wyrwał okno w klatce schodowej. Naszym 
zdaniem jest to niemożliwe... ale może się mylimy i takie cuda się zdarzają.

ciąg dalszy na str. 4
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

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

- członkowie Zarządu przyjmują P.T. Mieszkańców na  dyżurze.
Zamierzających przekazać swoje wnioski, uwagi lub złożyć skargę

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.
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nowionych ścian, skrzynek na rekla-
my, drzwi wejściowych, szyb i szy-
bek, dźwigów osobowych, placów za-
baw, ławek, koszy i dziesiątków in-
nych przedmiotów wspólnego użyt-
ku, tak nie powinno jej być do wszyst-
kich tych, którzy dopuszczają się tych 
zniszczeń. N i e  p o w i n n o .

Jest jednak inaczej i społeczne przy-
zwolenie powoduje, że sprawcy się 
rozzuchwalają. Jak tak dalej pójdzie, 
to za jakiś czas, być może i oby nie, 

wnoszone przez nas opłaty wystarczą 
wyłącznie na pokrywanie napraw, nie-
potrzebnych napraw i wykonywanie 
obowiązkowych przeglądów.

A może chcemy mieszkać w prze-
strzeniach pustoszonych przez grup-
ki jakichś wyrostków lub w budynkach, 
które siłą rzeczy zaczną przypomi-
nać slumsy? Powie ktoś: Mamy Poli-
cję, Straż Miejską – niech pilnują, łapią! 
Zgoda – chociaż znowu pojawia się py-
tanie: Skąd wziąć tylu funkcjonariuszy, 
a i tak bez gwarancji, że jak będzie ich 
dużo, to upilnują wszystko. Wystarczy 
przecież, że funkcjonariusz będzie po 
jednej stronie budynku, a z drugiej bę-
dą niszczyć, że aż furczy. A po za tym, 
kto miałby tę armię ludzi utrzymać. Toż 
to nawet strach pomyśleć, jakie musia-
łyby być podatki, by zapewnić pensje 
tym wszystkim mundurowym. Bez na-
szego przeciwdziałania marne szanse 
na znaczący spadek dewastacji.

W rubryce o zniszczeniach nie po-
dajemy wszystkiego. Mnóstwo zde-
molowanych drobiazgów nie trafia na 
łamy, bo miesięcznik zamieniłby się 
w jeden wielki wykaz zniszczeń. Jed-
nak ilość tego, co trafia na strony jest 
i tak ogromna i porażająca.

Wszystkie te pozycje – rzecz jasna 
łącznie z niewymienionymi – to „li-
tania” wydatków. Za każdym z tych 
przedmiotów, upstrzoną ścianą, wy-

rwaną klamką, wybitą szybą i jakąś in-
ną „duperelą” kryją się niemałe pie-
niądze – nasze pieniądze wpłacane 
w opłatach za mieszkanie.

Wielokrotnie pisaliśmy, że z kropli 
powstaje rzeka, by przeobrazić się 
w morze, ocean. Podobnie jest z na-

szymi pieniędzmi. Z groszy składają 
się złotówki by przekształcić się w set-
ki, tysiące, setki tysięcy. Szkoda tyl-
ko, że te tysiące złotych wyrzucane są 
bezpowrotnie na likwidację zbędnych 
zniszczeń.

2000 złotych czeka
Przypominamy, że non stop aktu-

alna jest oferta Zarządu nagradza-
nia kwotą 2000 złotych za skuteczne 
wskazanie sprawców dewastacji. Sku-
teczne, to znaczy zakończone albo 
wyrokiem sądu, albo ugodą ze spraw-
cą, który zobowiąże się do naprawy 
zniszczeń i pokrycia wszelkich kosz-
tów swego wybryku. Zarząd SSM cze-
ka na Państwa zgłoszenia, bo nie za-
mierza odpuścić niszczącym wspól-
ne mienie. Warto zastanowić się nad 
ofertą, 2 tysiące piechotą nie chodzi. 
Jeżeli ktoś zamierza przekazać ta-
kie informacje to należy składać je pi-
semnie, bądź telefoniczne w Dziale 
GZM, tel. 32 6091-405. Dyskrecja za-
pewniona.

Tak więc nagroda czeka, a my wróć-
my do szarej codzienności, bo minio-
ny miesiąc nie chciał być łaskawszy 
i przyniósł kolejne porcje zniszczeń, 
które dopisane zostaną do coraz to 

grubszej księgi zbędnych wydatków.
A na osiedlach zanotowano:

„Chemik”
- ul. Walerego Wróblewskiego 55 

– „wymalowano” ściany z tyłu budynku.
„Bańgów”

- ul. Marii Skłodowskiej-Curie 
– bohomazami upstrzono ogrodzenie 
śmietnika.

„MŁODYCH”
- ul. Walerego Wróblewskiego 6 

– wybito szybki w drzwiach wejścio-
wych,

- ul. ZHP 1 – w klatce schodowej wy-
rwano okno pomiędzy piętrami,

- ul. Niepodległości 28 – wybito 
szybki w drzwiach wejściowych.

„TUWIMA”
- ul. Okrężna 15 – skradziono 

skrzynkę na reklamy,
- ul. Wojciecha Korfantego 1B – od 

uderzenia pękły szyby: w drzwiach 
wejściowych i w drzwiach do windy na 
VI piętrze,

- ul. Wojciecha Korfantego 2B 
– zdewastowano domofon, zbito szyb-
kę z nazwiskami,

- ul. Wojciecha Korfantego 10C 
– wybito szybkę w drzwiach windy na 
III piętrze,

- ul. Hermana Wróbla 2E – zde-
wastowano nowo założoną skrzynkę 
głównego przyłącza gazu, zniszczo-
no kosz na śmieci oraz skrzynkę na 
reklamy,

- ul. Hermana Wróbla 8A – skra-
dziono krzywkę ruchomą.

„WĘZŁOWIEC”
- ul. Władysława Jagiełły 27D – po-

łamano skrzynkę na reklamy,
- ul. Władysława Łokietka 16A 

– włamano się do piwnicy i garażu.
Piotr Sowisło

ciąg dalszy ze str. 2

Niszczą Twoje
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Obie kradzieże miały miejsce w osiedlu imienia Julia-
na Tuwima. Najpierw w piątek, 29 czerwca br. skradzio-
no krzywki z wind, tym samym je czasowo unieruchamia-
jąc, z budynków przy ulicy Okrężnej 1 oraz 15. Równo 
dwa tygodnie później „poszła” krzyw-
ka z dźwigu osobowego budynku przy 
ulicy Hermana Wróbla 8A. Złodziejo-
wi (złodziejom) ta sztuka, z niewiado-
mych przyczyn, nie udała się w win-
dzie przy Wojciecha Korfantego 4A. 
Być może ktoś ich spłoszył? Jeże-
li tak to gratulujemy komuś posta-
wy. Pozostaje jednak pytanie: Wró-
ci/wrócą?

Krzywka ruchoma odpowiedzialna 
jest nie tylko za zatrzymywanie się 
windy. Dba ona także za prawidłowe 
otwieranie drzwi szybowych – jest to 
więc kwestia bezpieczeństwa. Histo-
ria zna przypadki, kiedy po otwarciu 
drzwi, osoba wchodziła „na pewnia-
ka” do kabiny dźwigu, której, jak się 
okazywało nie było na piętrze i wpa-
dała do szybu.

Takie kradzieże – dewastacje, nie-
rozerwalnie związane są z utrudnie-
niami, z jakimi lokatorom, szczegól-
nie tym nieco starszym lub matkom 
z wózkami, nie mówiąc już o osobach niepełnosprawnych, 
przychodzi się później borykać. Wniesienie wózka lub cięż-

kich siatek z zakupami na IX piętro, staje się dla nich nie 
lada wyzwaniem. 

Następna sprawa dotyczy strat, jakie z tytułu bezkarności 
złodzieja ponoszą mieszkańcy. Krzywka ruchoma kosztuje 

około 1500 złotych, a do tego docho-
dzi jeszcze robocizna. 

Apelujemy wraz z administracjami 
do mieszkańców, by widząc osoby 
grzebiące przy windzie nie bali się re-
agować, bo zwykłe pytanie – zaintere-
sowanie, dla złodzieja robi się niewy-
godne. Jeśli jednak nie chcemy bez-
pośrednio zwracać się do „fachow-
ca”, możemy wykonać szybki telefon 
do administracji. Ta jest dobrze zo-
rientowana, co dzieje się w osiedlu, 
wie o wszystkich prowadzonych robo-
tach. Tym bardziej, że wymontowanie 
tej metalowej części dźwigu, jak mówił 
nam w jednej z rozmów Rafał Niegot 
z firmy „ELEKTRO-DŹWIG”, może za-
jąć nawet 20 minut!

Przypomnijmy, że problem z liczny-
mi kradzieżami krzywek ruchomych 
pojawił się już w zeszłym roku. Wtedy 
to ucierpiały dźwigi osobowe nie tylko 
w os. im. Juliana Tuwima, ale także te 
w niektórych budynkach osiedli „Wę-

złowiec”, „Młodych” oraz „Centrum”. Oby to było wszystko, 
więc – więcej czujności. Rafał Grzywocz

Po raz pierwszy w historii na bytkow-
skim Rynku stanie ring z prawdziwe-
go zdarzenia, a między linami zo-
baczymy zawodowców. Wszyst-
ko to będzie działo się pod okiem 
sędziego i promotora bokserskie-
go – Jana Gieli, który poprowa-
dzi walki, opowie i co nie co wyja-
śni z zasad tego sportu. Jednak to 
nie wszystko. Poza ringiem, w cią-
gu kilku godzin odbędą się poka-
zy taekwondo, hokeja na trawie 
i wyciskania sztangi leżąc. Każ-
dy będzie miał okazję zapoznać 
się z zasadami gry w boule i samemu 
spróbować sił w rozgrywce. Siemiano-
wicki oddział Ligi Obrony Kraju z ko-
lei przygotował wystawę historyczną 

sprzętu krótkofalarskiego. Z LOK-iem 
także „zapolujemy na lisa” – o co cho-

dzi, sami się Państwo na miejscu 
przekonacie. 

Niewykluczone, że tego dnia na Rynku 
Bytkowskim pojawią się nasi wspaniali 

i utytułowani sportowcy – jeden z najwy-
bitniejszych polskich bokserów w histo-
rii – Marian Kasprzyk – mistrz olimpij-
ski z Tokio z 1964 roku i brązowy meda-
lista z Rzymu cztery lata wcześniej, za-
paśnik Roman Bierła – wicemistrz olim-

pijski z Moskwy 1980, także dwu-
krotny olimpijczyk, zapaśnik oraz 
trener Stanisław Krzesiński, a tak-
że inni znamienici goście. Będzie 
z kim i o czym rozmawiać. Jeszcze 
w olimpijskiej atmosferze. Oby tylko 
pogoda dopisała, bo tak sportowo 
w Bytkowie, jak się zanosi w ostat-
nią sobotę sierpnia, dawno nie było. 

Organizatorami imprezy są: Za-
rząd Miejski TKKF, Dom Kultury 
„Chemik”, Liga Obrony Kraju, Sie-

mianowicka Spółdzielnia Mieszkanio-
wa, Stowarzyszenie Przyjaciół Bytko-
wa, Stowarzyszenie „Nasz Dom”.

 rg 

W lipcu, ze względu na deszcz jeszcze się nie udało. Ale teraz… musi 
w końcu wypalić! 25 sierpnia br., w sobotę od 1400 na Rynku Byt-

kowskim, odbędzie „Sportowa sobótka”. Program zapowiada się napraw-
dę ciekawie.

25 sierpnia, sobota – 1400

Sportowa sobótka – zapraszamy ponownie!

Znowu kradną krzywki
I znowu nikt nic nie widział i nie słyszał (Czy na pewno?). W ostatnim czasie doszło dwukrotnie do dewastacji 

wind, przez kradzież ich metalowych elementów – krzywek ruchomych umożliwiających m.in. zatrzymywanie 
dźwigu osobowego na poszczególnych piętrach.

Przy ul. Korfantego 4A  
doszło do nieudanej próby  

kradzieży krzywki ruchomej.

foto: archiw
um
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Podczas XVIII sesji Sejmu RP – 11 do 13 lipca – miał być rozpatrywany projekt kolejnej zmiany ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych przygotowany przez posłów Platformy Obywatelskiej. Do ostatniej chwili twierdzo-

no, że projekt będzie czytany. Nieoczekiwanie w środę został zdjęty z porządku obrad. Inne kluby np. PiS, PSL 
a także SLD przymierzają się do złożenia własnych projektów.

Nowelizacja – trudno policzyć któ-
ra – zakłada m.in. automatyczne prze-
kształcenie budynku, grupy budynków 
we wspólnoty w sytuacji, gdy chociaż 
jedno mieszkanie jest wyodrębnione. 
W opinii ekspertów to prosty kieru-
nek do likwidacji spółdzielni i począ-
tek problemów mieszkańców. Projekt 
doczekał się kilkunastu opinii prze-
słanych do Sejmu, w których zawar-
to dziesiątki zastrzeżeń i wskazywano 
na wadliwość, lakoniczność propono-
wanych zapisów w tym kolejne naru-
szające Konstytucję RP. Tylko w opi-
nii Związku Rewizyjnego Spółdziel-
ni Mieszkaniowych RP przedstawio-
no 40 uwag do projektowanych unor-
mowań. W piśmie do Sejmu czytamy:

„Przedstawiony projekt ma zastąpić 
uchwaloną 15 grudnia 2000 r. usta-
wę o spółdzielniach mieszkaniowych, 
która z powodu swej wadliwości była 
przedmiotem wielu krytycznych ocen 
ze strony Trybunału Konstytucyjnego 
i mimo wielokrotnych nowelizacji nadal 
zawiera wadliwe normy uniemożliwia-
jące spójną realizację jej przepisów.

Można było oczekiwać, że kom-
pleksowe opracowanie projektu no-
wej ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych będzie poprzedzone rze-
telną analizą prawną oraz oceną fak-
tograficzną efektywności gospodar-
czej i społecznej działania spółdzielni 
mieszkaniowych.

Niestety nic takiego nie nastąpiło i za-
łączone do projektu uzasadnienie (które-
go znaczna część jest poświęcona pro-
ponowanym zmianom w ustawie o wła-
sności lokali i Kodeksu postępowania cy-
wilnego) nie podaje żadnych przesłanek 
merytorycznych jakimi kierowali się pro-
jektodawcy nowych rozwiązań. Odnosi 
się wrażenie, że projekt ten jest odzwier-
ciedleniem subiektywnych poglądów po-
słów, którzy się pod nim podpisali.

Projekt ustawy nie uwzględnia wy-
roków Trybunału Konstytucyjnego. 
W projekcie proponowane są rozwią-
zania uznane już przez Trybunał Kon-
stytucyjny za niezgodne z Konstytucją.

Również Rzecznik Praw Obywatel-
skich zwracał uwagę w swoich licz-
nych wystąpieniach na braki i luki 
w przepisach ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych, które należałoby 
uwzględnić przy opracowaniu projektu 
nowej ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych. Projekt nie rozwiązuje pro-

blemów wskazanych przez Rzecznika 
Praw Obywatelskich.

Proponowane w projekcie usta-
wy przepisy, które są przeniesione 

z obowiązującej ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych były przedmio-
tem licznych rozstrzygnięć sądowych 
spowodowanych niejednoznacznością 
i sprzecznością przepisów ustawy.

Przepisy projektowanej ustawy na-
ruszają konstytucyjną zasadę ochrony 
własności i innych praw majątkowych.

Należy dodać, że przedłożony projekt 
ustawy powiela projekt ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych, który był 
procedowany w podczas VI kadencji 
Sejmu (druk Sejmowy 3494*). Projekt 
ten nie uzyskał akceptacji Sejmowej 
Komisji Infrastruktury. Do tego projek-
tu były przedstawiane w trakcie proce-
su legislacyjnego negatywne eksperty-
zy i opinie, w tym również, co do jego 
zgodności z Konstytucją. Praktycznie 
uniemożliwia to dyskusję merytoryczną, 
tym bardziej, że treść wielu artykułów 
tego projektu jest nieprecyzyjna i rodzi 
różnorakie wątpliwości.” Dalej przedsta-
wiono 40 szczegółowych uwag.

Negatywną opinię o projekcie ustawy 
z 8 niespójnymi, a wręcz szkodliwymi 
zapisami do premiera Donalda Tuska 
wystosowało Polskie Towarzystwo 
Mieszkalnictwa.

Z kolei Krajowa Rada Sądownictwa 
stwierdziła:

Krajowa Rada Sądownictwa po za-
poznaniu się z poselskim projektem 
ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych, opiniuje go negatywnie.

Krajowa Rada Sądownictwa zauwa-
ża, że przedłożony jej do zaopiniowa-
nia projekt ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych stanowi w istocie ko-
lejną zmodyfikowaną wersję, opiniowa-
nych już negatywnie przez Radę (opi-
nie KRS z dnia 17 listopada 2010 r. oraz 
16 czerwca 2011 r.), projektów ustaw 
o tym samym tytule. Projekt ten, co trze-
ba podkreślić, nie eliminuje większości 
wad poprzednio opiniowanych projek-
tów, w szczególności w istotny sposób 
ingeruje w prawo własności, a nadto 
w konstytucyjną zasadę wolności zrze-
szania się oraz uprawnienia członków 
spółdzielni mieszkaniowych.

Także Prokuratoria Generalna 
Skarbu Państwa wniosła na piśmie 
kilkanaście zastrzeżeń. Jedno z nich 
dotyczy relacji usm a ustawy o spół-
dzielczości: „Projektowana ustawa 
o spółdzielniach mieszkaniowych za-
wiera szereg odesłań do projektu usta-
wy o spółdzielniach, co, do którego do-
mniemywać należy, że będzie aktem 
normatywnym zastępującym ustawę 
z dnia 16 września 1982 r. Prawo spół-
dzielcze (Dz. U. z 2003 r. nr 188, poz. 
1848, z późn. zm.) Obecnie jednak nie 
jest znany projekt ustawy o spółdziel-
niach, na który powołano się w art. 2 
ust. 1, uniemożliwia to więc odniesie-
nie się do projektowanych relacji po-
między zakresami regulacji tych aktów 
normatywnych. Przykładowo wskazać 
można, że nie wiadomo czego dotyczy 
art. 32 pkt 5 projektu ustawy o spół-
dzielniach, jak też jakie mają być regu-
lacje dotyczące zebrań przedstawicieli 
i zebrań grup członkowskich, o których 
wzmiankowano w art. 3 ust. 1 projek-
tu, czy też uprawnienia Krajowej Rady 
Spółdzielczej lub związku rewizyjnego, 
o których mowa w art. 4 projektu.”

Ciekawa jest natomiast opinia Szefa 
Kancelarii Sejmu wydana w odniesie-
niu do prawa Unii Europejskiej w mate-
rii objętej projektem usm:

- Prawo Unii Europejskiej nie regu-
luje spraw objętych zakresem projek-
tu ustawy.

Dokonano także analizy przepisów 
projektu pod kątem ustalonego stanu 
prawa Unii Europejskiej.

Opinia: Projekt ustawy pozostaje po-
za zakresem regulacji prawa Unii Eu-
ropejskiej.

W konkluzji Szef Kancelarii Sejmo-
wej pisze: Poselski projekt ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych nie 
jest objęty zakresem regulacji prawa 
Unii Europejskiej.

W tym miejscu, aż się samo ciśnie 
na usta pytanie: Jak to jest, w Unii Eu-
ropejskiej spółdzielni mieszkaniowych 
multum, niektóre kilka razy większe od 
np. SSM a prawo Unii się nimi nie inte-
resuje? Może po prostu jest tak, że tam 
wiedzą, iż spółdzielczości nie należy 
przeszkadzać, że to prywatny podmiot 
gospodarczy i nie należy jej działalno-
ści krępować mnożeniem przepisów.
* o tym projekcie pisaliśmy obszernie 

w ub.r. 
Piotr Sowisło 

Kolejna 
przymiarka
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Nie daj się nabrać, oszukać, okraść
Pomysłów amatorom łatwego zarobku nie brakuje. Niestety, cierpią na tym oszukani czy wręcz okradzeni miesz-

kańcy. Niedawno do mieszkania 75-letniej lokatorki jednego z budynków osiedla „Centrum” zapukały dwie ko-
biety podające się za… pracownice Spółdzielni.

Jak wynika z relacji Jagody Toma-
nek-Olczak z siemianowickiej Poli-
cji, do samotnie mieszkającej, starszej 
mieszkanki Siemianowic Śląskich za-
pukały dwie kobiety, rzekomo ze Spół-
dzielni, a ich wizyta spowodowana jest 
awarią wody, jaka ma miejsce u sąsia-
dów, kilka pięter wyżej. Nieprzeczuwa-
jąca zagrożenia mieszkanka wpuściła 
je do domu i zgodnie z ich poleceniem 
poszła napuścić do pełna wody w wan-
nie, co zajęło jej około 20 minut. W tym 
czasie oszustki skradły z mieszkania 
kilkanaście tysięcy złotych. 

To nie pierwszy przypadek w tym ro-
ku, kiedy złodzieje podający się za pra-
cowników jakiejś instytucji czy zakładu, 
kradną pieniądze z mieszkania w tak 
bezczelny sposób. Nie tak dawno oszu-
ści oferowali telewizję cyfrową, wcze-
śniej usługi montażu i regulacji stolar-
ki okiennej w mieszkaniach po cenach 
promocyjnych dla emerytów i rencistów. 
Na początku tego roku odnotowano 
przypadki kradzieży pieniędzy związa-
nych z wizytą fałszywych pracowników 
zakładu energetycznego.  Co warte 
podkreślenia, złodzieje najczęściej za 

cel obierają sobie osoby starsze, sa-
motnie mieszkające. Nie mają żadnych 
skrupułów i zahamowań. Wykorzystu-
ją ufność i otwartość, jak również chęć 
pomagania innym. Pozbawieni wszel-
kich zasad moralnych, kradną niejed-
nokrotnie całe emerytury albo oszczęd-
ności wielu miesięcy, czasem lat. 

Policja apeluje:
- Zanim wpuścisz nieznajomego do 

mieszkania, poproś, aby poczekał za 
drzwiami (Nikogo przecież nie zba-
wią 2-3 minuty, a przezorności nigdy 
za wiele). W tym czasie sprawdź jego 
personalia. Zadzwoń do instytucji, któ-
rej jest przedstawicielem i zadaj jed-
no, ale konkretne pytanie: Czy kiero-
wali do ciebie takiego pracownika?

- osobom starszym polecamy trzyma-
nie większych sum pieniężnych w ban-
ku. Chowanie pieniędzy w przysłowio-
wej „skarpetce” nie uchroni oszczęd-
ności przed cwanymi złodziejami,

- jeśli macie kogoś wpuścić, nie zo-
stawiajcie go ani na chwilę samego 
w mieszkaniu: najlepiej, żeby towarzy-
szyli Wam wtedy Wasi sąsiedzi,

- nie przeprowadzajcie żadnych 

transakcji z akwizytorami inkasenta-
mi w domu, 

- nie informujcie nikogo, którego 
dnia otrzymujecie emeryturę! i ile ma-
cie oszczędności oraz gdzie je prze-
chowujecie,

- młodszym polecamy, by regularnie 
przestrzegali swoich rodziców, dziad-
ków i innych członków rodziny w po-
deszłym wieku, przed oszustami. Na-
leży zwiększyć ich świadomość przed 
grożącymi im niebezpieczeństwami. 

Apel dotyczy przede wszystkim osób 
starszych, jednak sami także bądźmy 
ostrożni. 

Jeżeli coś niemiłego się przytrafi 
- powiadommy policję.

Najprościej na numer 997
Przypominamy też, że Zarząd Spół-

dzielni nie udziela żadnych upoważ-
nień, by jakakolwiek firma oferująca 
piecyki, drzwi okna czy (…) w miej-
sce kropek wpisać dowolne urzą-
dzenie, działała w jego imieniu i za 
jego zgodą. Apelujemy do miesz-
kańców, by w razie jakichkolwiek ta-
kich wątpliwości niezwłocznie kon-
taktowali się z władzami Spółdzielni. 

Za nami pierwszy miesiąc letniej ka-
nikuły. Część zamieszkałych już wró-
ciła w rodzinne pielesze. Inni pakują 
walizy i przymierzają się do wyjazdu.

Wszystkim, nawet tym, którzy opusz-
czą swe mieszkania tylko na kilka dni, 
zwracamy uwagę, że gdy wyjeżdżamy 
to nasze domostwa są zdecydowa-
nie bardziej narażone na wizytę nie-
proszonych gości, amatorów łatwe-
go zarobku. Sposobów zabezpiecze-
nia mienia jest mnóstwo: od depozy-
tów bankowych, poprzez własne sejfy, 
spisywanie i oznaczanie dorobku etc. 
Od lat wiadomo jednak, że najpew-
niejszym zabezpieczeniem jest uważ-
ny sąsiad. Często drażniąca nas jego 
wścibskość może okazać się nieoce-
niona w dopilnowaniu naszego dobyt-
ku. Dlatego nie zadzierajmy z sąsiada-
mi i zadbajmy wcześniej o grono życz-
liwych i przyjaznych nam osób, któ-
re doglądną mieszkania i zareagują 
na jakiegokolwiek niebezpieczeństwo, 

awarię. Dobrze poprosić sąsiada, by 
zbierał z wycieraczki ewentualne ma-
teriały reklamowe, opróżniał skrzynkę 
na listy i szczególnie starannie zerkał, 

czy ktoś obcy nie kręci się przy na-
szym „M”, a przy okazji podlał kwiat-
ki i zaświecił wieczorem żarówki w po-
mieszczeniach, by wyglądało, że ktoś 
w mieszkaniu przebywa.

Warto też szepnąć najbliższemu oto-
czeniu, że nie planujemy przepro-
wadzki, bo bywało i tak, że złodzieje 
w biały dzień dostawali się do miesz-
kania, a pytani przy wynoszeniu mebli 
i innych przedmiotów, co robią, grzecz-
nie odpowiadali: Przeprowadzka.

Ważnym także jest, by można by-
ło, w razie potrzeby – awarie nie 

czekają na powrót – błyskawicznie 
skontaktować się z nieobecnym 
w swoich czterech ścianach.

Pamiętajmy o tym i na wszelki wypa-
dek pozostawmy u sąsiada, w osiedlo-
wej administracji adresy bądź telefony, 
pod którymi będziemy uchwytni lub zo-
stawmy informację, do kogo z najbliż-
szej rodziny można się zwrócić z chwilą 
zaistnienia nieprzewidzianego zdarze-
nia w naszym mieszkaniu. Niezależ-
nie, przypominamy, by koniecznie 
przed wyjazdem sprawdzić: czy gaz 
odcięty, woda zakręcona, prąd wyłą-
czony, a okna i sic! drzwi zamknięte.

Tych kilka rad może uchronić nas 
przed przykrymi konsekwencjami.

Dodatkowo apelujemy o nierozpo-
wiadanie wszem i wobec o terminie 
i czasie nieobecności. Każda pochop-
nie przekazana, wydawałoby się nie-
winna, wiadomość może być wykorzy-
stana bez skrupułów przez amatorów 
łatwego zarobku.  pes

Wyjeżdzając 
na wakacje 
pamiętaj!!!

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

Różne losy spółdzielczości w Polsce
Spółdzielczość w Polsce to niemal dwa wieki historii. Dziejów obfitujących w wydarzenia historyczne mające 

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

Idea spółdzielczości przetrwała za-
bory, I wojnę światową, także okres 
międzywojenny. Kolejnym trudnym 
momentem była dla niej II wojna 
światowa. 

II wojna światowa
Po klęsce Polaków w kampanii 

wrześniowej w 1939 roku, terytorium 
Rzeczpospolitej zostało podzielone 
między III Rzeszę a ZSRR. Ziemie 
polskie niemiecki okupant rozdzielił 
na dwie części. Część, w tym 
między innymi Górny Śląsk, 
Pomorze i województwo po-
znańskie, dekretem Adolfa 
Hitlera z 8 października 1939 
roku wcielono bezpośrednio 
do Rzeszy. Na pozostałym 
obszarze utworzono General-
ne Gubernatorstwo (GG). 

Wszelkie spółdzielnie nie 
miały racji bytu na terenach 
wcielonych do hitlerowskich 
Niemiec. W Generalnym Gu-
bernatorstwie natomiast, dal-
sze istnienie spółdzielni uzna-
no za konieczne ze względu na szer-
sze możliwości zaopatrywania Rze-
szy w żywność, a także wyręczanie 
obywateli niemieckich w świadczeniu 
usług handlowych na rzecz ludności 
polskiej. Jednakże ich byt miał być je-
dynie przejściowy. Sądzono, iż po wy-
graniu wojny uda się przejąć cały ma-
jątek spółdzielni na własność, a Pola-
cy staną się niewolnikami i będą stop-
niowo eliminowani. – „Wydoić maksi-
mum i zniszczyć”.

 Działalność polskich spółdzielni 
trwała nadal, ale… Zgodnie z prowa-
dzoną polityką w GG, Niemcy zlikwi-
dowali wszystkie istniejące dotych-
czas związki rewizyjne, poza jednym 
– Związkiem Rewizyjnym Spółdziel-
ni w Generalnym Gubernatorstwie. 
Wszystkie funkcjonujące spółdzielnie 
poddane zostały ścisłej kontroli, a tak-
że poważnym ograniczeniom, a te do-
tyczyły przede wszystkim działalno-
ści społeczno-wychowawczej oraz 
samorządowej. Aby jeszcze bardziej 
usprawnić nadzór, niemiecki oku-
pant zdecydował się połączyć Zwią-
zek Spółdzielni Spożywców „Społem” 
ze Związkiem Spółdzielni Rolniczych 
i Zarobkowo-Gospodarczych. Na tere-

nach GG istniało kilka rodzajów spół-
dzielni, tj.: spożywców, mleczarskie, 
rolniczo-handlowe, pracy, mieszkanio-
we oraz księgarsko-papiernicze. Co 
ciekawe, władze niemieckie zezwoliły 
na powstawanie kolejnych spółdzielni 
jednak, jak było to już wcześniej wspo-
mniane, miało to związek z planem 
przejęcia pomnażanego majątku. Ina-
czej ów przyrost spółdzielni i ich ma-
jątku widzieli sami spółdzielcy. Upatry-

wali w tym bowiem szansę na nowe, 
lepsze życie już w wyzwolonej Polsce. 

Ludność polska nie poddała się hi-
tlerowskiemu okupantowi, aktywnie 
uczestnicząc w ruchu oporu. Działal-
ność konspiracyjną podjęli też i spół-
dzielcy. Ustalili oni własne metody 
i zasady postępowania. Dla spółdziel-
czości spożywców wyglądały one tak: 

- Jesteśmy osamotnieni i zdani na 
łaskę wroga. Musimy więc sami zor-
ganizować obronę i pomoc wzajem-
ną celem współdziałania w obronie sił 
biologicznych narodu,

- Nie możemy zapomnieć, że jeste-
śmy Polakami i że nadal jesteśmy go-
spodarzami kraju, a Niemców traktuje-
my jako okupantów, którzy obezwład-
nili nas siłą i z tej pozycji dyktują nam 
swoje prawa,

- Zarządzania okupacyjne nas nie 
wiążą. Powinny one być wykonywane 
o tyle, o ile jest to konieczne i z ten-
dencją do ich obchodzenia na wszelki 
możliwy sposób, 

- Interes ogólnoludzki musi domino-
wać nad interesami grup i organizacji. 
Przepisy statutowe nie powinny prze-
kreślać lub hamować działalności nie-
przewidzianej w tych statutach. Prze-

kroczenia uprawnień będą kwitowane 
po wojnie we właściwej drodze,

- Kontakty z Niemcami powinny być 
utrzymywane tylko w granicach stosun-
ków urzędowych, w celu uzyskania po-
prawy położenia instytucji polskiej, przy-
działów dla ludności lub wykorzystania 
ich celem interweniowania w sprawach 
poszkodowanych Polaków. 

Spółdzielcy w miarę możliwości ak-
tywnie uczestniczyli w akcji samopo-

mocy. Nieśli pomoc bezpo-
średnio lub za pośrednictwem 
Polskiego Czerwonego Krzy-
ża oraz Rady Głównej Opie-
kuńczej. Zgromadzoną żyw-
ność przekazywali na pacz-
ki dla rodaków uwięzionych 
w obozach pracy i koncen-
tracyjnych, polskiej młodzie-
ży zaś, szczególnie narażo-
nej na wywiezienie na przy-
musowe roboty w głąb Rze-
szy spółdzielcy oferowali za-
trudnienie, niekiedy fikcyjne, 
byle ratować ją przed nie-

uchronnymi represjami. Wspomaga-
li też w możliwy sposób polską inteli-
gencję – ludzi nauki, kultury – osoby 
prześladowane. Dzięki współpracy ze 
strukturami ruchu oporu i oferowanej 
pomocy w postaci pieniędzy, żywno-
ści, odzieży, lekarstw czy materiałów 
drukarskich, uratowano życie niejed-
nemu rodakowi, a dla wielu z nich oka-
zana pomoc była bodźcem do wiary 
w przetrwanie tych trudnych lat okupa-
cji. Udostępniane pomieszczenia spół-
dzielni, mimo wielkiego ryzyka, służy-
ły niekiedy za punkty zbiórek odzie-
ży, miejsca spotkań działaczy ruchu 
oporu, czasem nawet za magazyny 
broni i amunicji. Członkowie spółdziel-
ni zaangażowali się też, co warte od-
notowania, w tajne nauczanie, kształ-
tując młodych między innymi pod ką-
tem przyszłych spółdzielców. Kształce-
nie zawodowe w GG było legalne, jed-
nak tematyka nauczania zdecydowa-
nie wykraczała poza „ramy legalności”. 

Straty, jakie poniosła polska spół-
dzielczość w czasie II wojny świa-
towej trudne są do oszacowania. 
Nie ma wątpliwości jednak, że stra-
ty w ludziach, jak i te materialne – by-
ły ogromne. 

Osiedle „Młodych”
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ciąg dalszy na str. 10

COOPERATIVE ENTERPRISES BUILD A BETTER WORLD

Spółdzielnie budują lepszy świat

Czas PRL-u
Przygotowaniami do funkcjonowa-

nia w nowej rzeczywistości działacze 
spółdzielczy zajęli się już pod ko-
niec II wojny światowej. Opracowano 
wówczas program działania polskie-
go ruchu spółdzielczego, nakreślono 
jego struktury organizacyjne. Zapo-
wiadano, że „spółdzielczość, 
jako gospodarczy odpowied-
nik demokracji, stanowić bę-
dzie podstawę gospodarcze-
go ustroju Polski, tym bar-
dziej, że jest ona najlepszą 
formą gospodarki planowanej 
i uniezależnia się gospodar-
czo od czynników obcych”. To 
myślenie dominowało do oko-
ło 1949 roku. Jednak wkrót-
ce według władz, spółdziel-
nie miały realizować zadania 
społeczno-gospodarcze w ra-
mach planowanej gospodar-
ki państwowej, przy jej niezbędnej 
pomocy i pod stałą kontrolą. Nieste-
ty, rzeczywistość okazała się nieubła-
gana i ruch spółdzielczy wciągnięto 
w potrzeby nowego systemu, wyko-
rzystując przy tym szerokie możliwo-
ści jego oddziaływania społecznego. 
Upaństwowienie spółdzielczości przy-
niosło jej ostatecznie negatywny rezo-
nans. Z biegiem czasu spółdzielczość 
podporządkowano systemowi central-
nego planowania. Scentralizowana or-
ganizacyjnie i kontrolowana, uzależ-
niona była od decyzji politycznych i or-
ganów centralnych. Poprzez takie od-
górne decyzje dotyczące działalności, 
celów spółdzielni, znacznie ograniczo-
na została ich samorządność i samo-
dzielność. Ograniczyła się również ro-
la zwykłych członków spółdzielni we 
wszelkich twórczych inicjatywach. 

Z drugiej strony jednak, w okresie 
PRL spółdzielczość bardzo się rozwi-
nęła. Miała ona znaczny udział w wie-
lu dziedzinach gospodarki. W ciągu 
kilkudziesięciu lat istnienia Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej, ilość spół-
dzielni wzrosła do około 15 tysięcy, 
liczba ich członków znacznie przekro-
czyła 15 milionów. 

Transformacja = zmiany. Co dalej?
Zmiany ustrojowe i gospodarcze 

w Polsce po 1989 roku, przyniosły wiel-
kie przeobrażenia w spółdzielczości. 
Spółdzielczość nie miała już odgrywać 
tak znaczącej roli w gospodarce naro-
dowej, jak było to przed „Okrągłym Sto-
łem”. Związane jest to oczywiście z de-

strukcją dawnej struktury organizacyj-
nej, ukształtowanej w czasach PRL, 
utratą części majątku i podstawowego 
zaplecza gospodarczego. Spec-usta-
wa z 20 stycznia 1990 roku doprowa-
dziła do tego, że wszystkie związki 
centralne i regionalne uległy likwidacji. 
Administracyjnie uniemożliwiono „Spo-
łem” stworzenie ogólnopolskiej struktu-
ry handlowej. Uznano, też że spółdziel-
czość jako obszar gospodarki, należy 
sprywatyzować. Zrodziły się spory we-
wnętrzne mające związek z podziałem 
i uwłaszczaniem się na mieniu spół-
dzielczym różnych grup interesu.

Lata po „Okrągłym Stole” były jed-
nym z trudniejszych okresów w dzie-
jach funkcjonowania spółdzielczości 
w naszym kraju. Tak wielkie przemia-
ny zmusiły spółdzielców do dostoso-
wania się do nowej sytuacji, nowych 
warunków funkcjonowania w gospo-
darce rynkowej i tym samym ostrej 
konkurencji. Po „otwarciu się” gospo-
darki, do Polski zaczęli przybywać za-
graniczni producenci, na rynku poja-
wiły się wielkie sieci handlowe itd. By-
ło to nie lada wyzwanie zważywszy na 
to, że spółdzielcy poprzez „spec-usta-
wę” pozbawieni zostali swojego za-

plecza logistycznego, związków bran-
żowych – sami musieli podjąć „ręka-
wice”, jaką rzuciła im transformacja 
ustrojowa w Polsce. Spółdzielnie trak-
towano jako relikt po poprzednim sys-
temie. Osoby związane z tym środowi-
skiem musiały walczyć o zachowanie 
dobrego imienia spółdzielni i w ogóle 

idei spółdzielczości zrodzonej 
przecież nie w okresie istnie-
nia Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej, a dużo, dużo wcze-
śniej, krytykowanej jednakże 
dość mocno w mediach. 

Wiele spółdzielni nie po-
radziło sobie w nowych wa-
runkach. Część z nich upa-
dła z powodu prowadzonej 
w tamtym czasie polityki kre-
dytowej banków. 

Spółdzielczość polska jed-
nak się nie poddała. Powoli, 
ale systematycznie, budowa-

no stabilne podstawy do funkcjonowa-
nia: organizowano rewizyjne związki 
spółdzielcze, unowocześniano istnie-
jące placówki, inwestując w nie, czę-
sto z własnych funduszy. Coraz czę-
ściej mieliśmy do czynienia z odradza-
jącymi się (w myśl ustalonych zasad 
spółdzielczości), licznymi inicjatywami 
„zwykłych” członków spółdzielni. Bu-
dowano strategię działania na kolejne 
lata, porządkowano kwestie majątko-
we. Stopniowo likwidowano wszelkie 
formalne zależności od państwa. 

A co ze spółdzielniami 
mieszkaniowymi?  

Przeszło 120 lat historii
Koncepcja spółdzielczych wspólnot 

mieszkaniowych zrodziła się w Pol-
sce jeszcze w XIX wieku. Za pierw-
sze takie wspólnoty na ziemiach pol-
skich uznaje się spółdzielnię miesz-
kaniową w Bydgoszczy i Spółkę Bu-
dowlaną „Pomoc” w Poznaniu. Obie 
pojawiły się w tym samym 1890 roku. 
Inicjatorem powstania „Pomocy” był 
dyrektor Banku Spółek Zarobkowych 
i Gospodarczych w Poznaniu – Józef 
Kasztelan. Do spółki w niedługim cza-
sie weszło wielu znamienitych na owe 

„Okrągły stół” - 1989 r.
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czasy postaci, wśród których warto 
przytoczyć chociażby nazwiska prze-
mysłowca i działacza społeczno-poli-
tycznego Stefana Cegielskiego oraz 
wybitnej aktorki Heleny Modrzejew-
skiej. Działalność „Pomocy” nie sku-
piała się jedynie na kwestiach miesz-
kaniowych. Wspierała ona kulturę, do-
tując na przykład, poznański Teatr 
Polski. Pieniądze na te cele pochodzi-
ły z przychodów za dzierżawę wybu-
dowanych przez spółkę budynków tar-
gowych oraz Hotelu Victoria. Ten stan 
rzeczy utrzymywał się nieprzerwanie 
do wybuchu II wojny światowej. 

Wkrótce po pojawieniu się dwóch 
wspomnianych spółdzielni, zaczęły 
pojawiać się kolejne – między innymi 
w Rawiczu, Lesznie, Gnieźnie, Gru-
dziądzu i Brodnicy. Rozwój spółdziel-
ni mieszkaniowych najprężniej rozwi-
jał się w zaborze pruskim. 

Nieco gorzej rozwijała się spółdziel-
czość mieszkaniowa w słabiej roz-
winiętym zaborze austriackim. Waż-
ną rolę tutaj odegrał społecznik – dr 
Adolf Gross, poseł na sejm wiedeń-
ski i radny miasta Krakowa. Z jego ini-
cjatywy w 1910 roku doszło do wyda-
nia ustawy o funduszach mieszkanio-
wych, dającej możliwości finansowa-
nia budownictwa wspólnotowego. Była 
to także podstawa prawna do powsta-
nia do rozwoju spółdzielczości miesz-
kaniowej w ogóle. 

Najtrudniejsze warunki do rozwo-
ju napotykano w zaborze rosyjskim. 
Ucisk władzy i bieda stanowiły naj-
większe problemy. 

Do wybuchu pierwszej wojny świa-
towej na ziemiach polskich powsta-
ło około 40 wspólnot mieszkaniowych. 

W wieku XX, poczynając od 1900 r. 
do 1915 r. a więc wciąż pod „wrogi-
mi zaborami” następuje na ziemiach 
polskich wysyp spółdzielni mieszka-
niowych, w tym dla branż pracow-
niczych jak kolejarze, urzędnicy, le-
karze, pocztowcy. Towarzystwo Ta-
nich Domów Mieszkalnych i Robotni-
czych zawiązano w Krakowie. Spół-
dzielnie polskie pod zaborami powsta-
ły m.in. w Gnieźnie, Lesznie, Chojni-
cach, Obornikach, Rawiczu, Ostrowcu 
Wlkp., Kościanie, Pierwsza spółdziel-
nia mieszkaniowa na Śląsku i jedna 
z najstarszych w Polsce została utwo-
rzona w 1908 roku w Chorzowie, a po 
niej w Katowicach. Spółdzielnie, towa-

rzystwa mieszkaniowe i stowarzysze-
nia swobodnie tworzyły się pod zabo-
rami w Toruniu, Łodzi, Olsztynie, Ga-
licji, Zbąszynku, Działdowie, Stargar-
dzie. Po odzyskaniu niepodległości 
w 1918 r.

nastąpił szybki rozwój
spółdzielczości mieszkaniowej. 

Spółdzielczość mieszkaniowa, związki 
spółdzielni budowlanych, unie związ-
ków spółdzielczych, związki rewizyj-
ne spółdzielni powstawały w większo-

ści regionów kraju. Niezbędne okaza-
ły się regulacje prawne i system udo-
godnień. 1 sierpnia 1919 roku Sejm 
Rzeczpospolitej wydał ustawę o Pań-
stwowym Funduszu Budowlanym, 
a 29 października 1920 roku ustawę 
o spółdzielniach, regulującą między 
innymi zasady budownictwa miesz-
kaniowego. Od tego momentu, każ-
da ze spółdzielni, po dokonaniu reje-
stracji, mogła ubiegać się o kredyt ze 
specjalnych funduszy państwowych. 
W 1921 założono Warszawską Spół-
dzielnię Mieszkaniową, Stowarzysze-
nie Mieszkańców „Szklane Domy”. 
W 1925 r. założone zostaje w Cho-
rzowie Towarzystwo Budowy Domów 
Robotniczych, a w 1927 r. Hajdukach 
Wielkich utworzona jest kolejna spół-
dzielnia.

W 1937 r. obraduje I Ogólnopolski 
Kongres Mieszkaniowy. W okresie 
międzywojennym rozwijały się dwa 
typy wspólnot mieszkaniowych: spół-
dzielnie budowlano-mieszkaniowe 
i spółdzielnie lokatorskie. Różnic mię-
dzy nimi szukać należy m.in. w kwe-
stiach własności, wielkości oddawa-
nych lokali do użytku i infrastruktury. 

II wojna światowa i okupacja nie-
miecka przyniosły znaczne straty 
w zasobach mieszkaniowych. Licz-
ba spółdzielni zmniejszyła się o 61%, 
a przestało istnieć blisko 3/4 zaso-
bów mieszkaniowych. Po wojnie mu-
siał przyjść i nadszedł czas odbudo-
wy, jednak w zgoła już innych wa-
runkach politycznych, aniżeli było to 
przed 1939 rokiem. 

W pierwszych latach powojennych 
spółdzielczość mieszkaniowa jeszcze 
jakoś funkcjonowała. Później nieby-
ła już mile widziana – wszak to wła-
sność prywatna – i dopiero 1956 rok 
otworzył nowe możliwości. Wtedy to 
stało się jasne, że lansowany w pierw-
szych latach PRL model zapewnienia 
mieszkań przez zakłady jest niewydol-
ny. Jednocześnie zauważono, że ro-
sła ilość pieniądza gromadzona przez 
ludność, co w połączeniu z głodem 
mieszkaniowym i brakiem innych dóbr 
spowodowało, że dla spółdzielni zapa-
liło się zielone światło. W całym kra-
ju, jak grzyby po deszczu, zaczęły po-
wstawać tysiące spółdzielni. Ich celem 
było zaspokojenie potrzeb mieszka-
niowych ludności. W efekcie i następ-
nie z pomocą państwa, co okupiono 
częściową utratą samodzielności, wy-
budowano miliony mieszkań. Po 1965 
r. państwo nakłada na spółdzielczość 
nieznany przedtem ogrom i charakter 
zadań czyniących z niej dominującą 
– z towarzyszącymi temu zawirowa-
niami i błędami, formę budownictwa 
mieszkaniowego w miastach. W 1966 
r. spółdzielczość buduje więcej miesz-
kań niż ówczesne rady narodowe, 
w 1967 dostarcza ich więcej niż pozo-
stali inwestorzy państwowi, a w 1970 
r. realizuje ponad 2/3 mieszkań w bu-
downictwie uspołecznionym. W 1961-
1970 spółdzielczy zasób powiększa 
się do 606 tys. mieszkań (3,3 razy) wy-
kazujących 26 mln m2 p. u. (wzrost 11 
razy). Udział spółdzielczości w ogól-
nym zasobie mieszkań w Polsce pod-
nosi się w tym okresie znacznie do 
8% (o 7 punktów) w 1970 r. Spółdziel-
czy lokatorski zasób mieszkaniowy 
zwiększa się w latach 1964-1970 dy-
namicznie 19 razy do 570 tys. miesz-
kań, w których znajduje się 24 mln m2 
p. u. (wzrost 21 razy). Tworzy kolej-
no 94% oraz 93% spółdzielczego za-
sobu mieszkaniowego ogółem. Spół-
dzielczość staje się głównym dostaw-
cą mieszkań wynajmowanych, których 

Różne losy spółdzielczości w Polsce
ciąg dalszy ze str. 9

Helena Modrzejewska
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istotna część zaangażowana 
zostaje w zaspokajanie po-
trzeb mieszkaniowych zakła-
dów pracy. Od połowy lat 70 
spółdzielczość jest w zasa-
dzie monopolistycznym, sze-
roko dotowanym przez pań-
stwo, inwestorem w zakre-
sie miejskiego budownictwa 
mieszkaniowego w miastach. 
W 1978 roku rejestruje się 
bez mała 39 tys. zamiesz-
kanych budynków spółdziel-
czych, w których jest 1,6 mln 
mieszkań o p. u. stanowiącej 
70 mln m2. W 1989 r. własność spół-
dzielczą wyznacza 2,7 mln mieszkań 
(zamieszkanych i niezamieszkanych) 
zawierających 130 mln m2 p. u. 

Teraz
Od kilku lat sprawy 3500 spół-

dzielni mieszkaniowych i kilku milio-
nów mieszkańców i ich losu toczą 

się w kręgu kilku posłów. I na 
końcu mogą od nich zależeć, 
mając na uwadze legislacyjne 
praktyki głosowania.

Rafał Grzywocz
Materiał opracowano na podsta-

wie publikacji „Księga polskiej spół-

dzielczości”, wydanej w 1999 roku 

oraz artykułów ze strony interneto-

wej Krajowego Związku Rewizyjne-

go Spółdzielni „Samopomoc Chłop-

ska” i www.spoldzielniemieszkanio-

we.pl i pracy Macieja Cesarskiego

„Dorobek materialny spółdziel-

czości mieszkaniowej w Polsce 

1956-2010”. Zdjęcie H. Modrzejewskiej po-

chodzi ze strony www.teatry.art.pl, „Okrągłe-

go Stołu” z portalu www.wp.pl, zaś reklamy 

społem z blogu czar-prl.pl

COOPERATIVE ENTERPRISES BUILD A BETTER WORLD

Spółdzielnie budują lepszy świat

Pojemniki na chleb – jest reakcja
Nie trzeba było długo czekać na reakcję w związku 

z pojawieniem się pojemników na chleb w osiedlu „Bań-
gów”. Odbiorem pieczywa zainteresowana jest między 
innymi Fundacja S.O.S. dla Zwierząt. 

Na razie w osiedlu „Bańgów” administracja, na podstawie 
wniosku z kwietniowego Zebrania Osiedlowego Członków 
SSM, ustawiła dwa czarne, oznakowa-
ne, zamykane klapą pojemniki na chleb 
– przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 
1 oraz przy Władysława Reymonta 8.

- Postawiliśmy te pojemniki na pró-
bę. Jako administracja przyglądamy się 
sprawie i z naszych dotychczasowych 
obserwacji wynika, że są one rzeczywi-
ście wykorzystywane zgodnie ze swo-
im przeznaczeniem. Jeśli to się spraw-
dzi i znajdą się chętni na odbiór chleba, 
będziemy temat kontynuować – stwier-
dziła onegdaj Danuta Morawiec, kie-
rownik administracji osiedla „Bańgów”.

Informację o pojawieniu się pojemni-
ków na chleb podchwyciła Iwona Ozię-
błowska jedna z mieszkanek naszego 
miasta: Od lat współpracuję z różnymi 
organizacjami zajmującymi się pomo-
cą dla zwierząt. O inicjatywie w „Bańgo-
wie” poinformowałam już między inny-
mi Fundację S.O.S. dla Zwierząt Chorzów – Maciejkowice 
i Pogotowie Leśne w Mikołowie. Wiem, że są one zaintere-
sowane odbiorem chleba. Wydaje mi się, że i u nas w Sie-
mianowicach Śląskich znaleźliby się chętni, na przykład go-

spodarze z Przełajki. Pomysł jest naprawdę fajny. Tyle żyw-
ności się marnuje, nie tylko przecież pieczywo. To co my 
nie zjemy, można „podarować” zwierzakom. Ja już nauczy-
łam znajomych, że pieczywa się nie wyrzuca. 

Skontaktowaliśmy się z Fundacją S.O.S. dla Zwierząt 
w Chorzowie: Nasza Fundacja jak najbardziej zainteresowa-

na jest odbiorem chleba z pojemników. 
Oprócz psów i kotów, opiekujemy się 
także końmi, kucykami oraz kozami i to 
właśnie dla nich będzie on przeznaczo-
ny. Zorientujemy się w naszych potrze-
bach. Szkoda żebyśmy brali coś na wy-
rost, a później miałoby się to marnować. 
W przyszłym tygodniu będziemy kontak-
towali się z administracją w sprawie do-
grania szczegółów. Dysponujemy swoim 
samochodem, więc nie będzie proble-
mu z systematycznym opróżnianiem po-
jemników – powiedział Jarosław Motak.

Aby akcja rzeczywiście przyniosła 
pozytywny i oczekiwany skutek, nale-
ży pamiętać o pewnych zasadach, co 
do wrzucanego do pojemników chle-
ba: musi on być suchy i bez jakichkol-
wiek innych dodatków np. sery, kieł-
basa – nie mogą to więc być niezje-
dzone śniadania itd. Wilgoć powodu-

je powstawanie pleśni. Szkoda, by przez jeden mokry ka-
wałek chleba, pozostała zawartość pojemnika zepsuła się, 
a szczere chęci mieszkańców, spełzły na niczym. 

Rafał Grzywocz
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- „Proszę o pomoc i interwencję 
w ugaszeniu palącej się hałdy na te-
renie byłej kopalni Siemianowice – re-
jon „Ficinus”. Od długiego czasu, smród 
z tej hałdy zatruwa nam życie. Są upały, 
a my musimy zamykać okna. Dotyczy ta 
uciążliwość nie tylko nas mieszkających 
w zasobach SSM. Tak się składa, że 
mieszkając na 7 piętrze widzimy skąd 
idzie ten dym i smród. Na dowód po-

wyższego przesyłamy zdjęcia palącej 
się hałdy. Bronisława Stańczyk.

Jak się okazuje, nieprzyjemny za-
pach bywa utrapieniem nie tylko dla 
lokatorów budynków przy ulicy Po-
wstańców. Swój komentarz dorzu-
cił jeden z mieszkańców ulicy Okręż-
nej z osiedla im. Juliana Tuwima: - 
Smród odczuwalny jest szczególnie 
w godzinach wieczorno-nocnych. Jak 
bym miał określić, co to za zapach – 
przypomina mi to zapach palonej gu-
my, plastiku, smoły, niekiedy mam 
wrażenie że to jakieś chemikalia. Mam 
niezbyt szczelne okna i człowiek nie-
kiedy budzi się w nocy, bo nie idzie wy-
trzymać. Zgłaszałem już ten problem 
w Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Kolejny mieszkaniec zgłosił sprawę 
jeszcze wyżej – do Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Środowiska w Ka-
towicach. Jaką otrzymał odpowiedź?

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Katowicach w dniach 
12 i 13 czerwca br. przeprowadził wi-
zję terenową we wskazanym przez 
pana rejonie tj. Siemianowic – Bytko-

wa oraz na terenach sąsiadujących, 
wraz z pomiarami stężeń wybranych 
zanieczyszczeń w powietrzu.

W trakcie wizji potwierdzono fakt, iż 
na terenie Siemianowic, na obszarze 
pomiędzy ulicami Konopnicką i Sta-

rą Katowicką, zlokalizowana jest hał-
da odpadów górniczo-hutniczych, bę-
dąca źródłem emisji zanieczyszczeń 
spowodowanej powstaniem na niej kil-
ku miejsc pożarowych. 

Wykonane orientacyjne pomiary stę-
żeń siarkowodoru i dwutlenku siarki, 
wykazały znikome zawartości tych za-
nieczyszczeń w powietrzu, biorąc jed-
nak pod uwagę fakt, że proces pale-
nia się hałdy ma przebieg niekontro-
lowany, przy niekorzystnych warun-
kach atmosferycznych może powodo-
wać uciążliwości, które opisuje Pan 
w swojej interwencji. Problem ten jest 
przedmiotem zainteresowania Inspek-
toratu od początku maja br. – w piśmie 
do Urzędu Miasta Siemianowice Ślą-
skie wnioskowaliśmy, aby Prezydent 
Miasta zobowiązał podmioty zarządza-
jące hałdą do przedłożenia stosownej 
ekspertyzy, zawierającej ocenę stanu 
termicznego zwałowiska, a w dalszej 
kolejności do przywrócenia środowiska 
do stanu właściwego, poprzez okre-
ślenie metod skutecznego wygasza-
nia ognisk pożarowych, zabezpiecze-

nia przed rozprzestrzenianiem się po-
żaru na tereny przyległe oraz usunięcia 
przyczyn stwarzających zagrożenie dla 
środowiska i zdrowia ludzi. Działania 
takie umożliwiają w przyszłości prze-
prowadzenie rekultywacji tego obiektu. 

Co zrobił siemianowicki Magistrat 
i jak wygląda sprawa dzisiaj?

Jak tłumaczy Jakub Nowak, rzecz-
nik prasowy Urzędu Miasta: Źródłem 
nieprzyjemnego zapachu, jaki doku-
cza mieszkańcom Siemianowic Ślą-
skich, jest palące się zrekultywowane 
wysypisko śmieci, znajdujące się przy 
ulicy Leopolda w Katowicach (Bogu-

cice – dop. red.). Co do palącej się hał-
dy między ulicami Marii Konopnic-
kiej, a Starą Katowicką – jest to teren 
prywatny, w rękach dwóch podmiotów 
zarządzających – PPHU Mega-Trans 
sp. z o.o. z Myszkowa oraz Slag Recy-
kling Sp. z o.o. w Siemianowicach Ślą-
skich. Miasto podjęło interwencję w tej 
sprawie w nawiązaniu do pisma Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony Śro-
dowiska. Byli na miejscu przedstawi-
ciele Urzędu Miasta i Straży Pożarnej. 
Oceniono, że sytuacja nie zagraża ży-
ciu mieszkańców. 

Kolejnych informacji w tej sprawie, 
rzecznik prasowy UM zobowiązał się 
nam udzielić wkrótce – a te przedsta-
wimy w następnym numerze „MS”.

Jak dowiedzieliśmy się od Marcina 
Biłki – kierownika referatu strażników 
siemianowickiej Straży Miejskiej - Do 
26 lipca br. nie przyjęto żadnych zgło-
szeń w związku z palącą się hałdą na 
terenie miasta. Rafał Grzywocz

Odpowiedź Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska – za „Życie Siemianowic” 

nr 30/12.

Skąd ten 
smród?

Do redakcji wpłynął list jednej z mieszkanek budynku przy ulicy Po-
wstańców 46A, w którym skarży się ona na nieprzyjemny zapach, 

jaki dociera do niej z hałdy na terenach pokopalnianych (na dawnym „Fi-
cinusie”), tj. pomiędzy ulicami Marii Konopnickiej, Henryka Rutkowskiego 
i Starej Katowickiej. Oto jego treść:

Pamiętaj o dodatku mieszkaniowym
Szczegółowe informacje o zasadach otrzymania dodatku uzyskasz w Referacie 

Dodatków Mieszkaniowych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka 105
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Co zrobi l i ,  a  co robią.  
O osiedlowych remontach

W lipcu mieliśmy sporo deszczu, jednak nie wpłynęło to w jakimś znacznym stopniu na przebieg zaplanowa-
nych remontów. Administracje realizują to, co wcześniej uzgodniono z Radami Osiedli i ujęto w planach. 

Niejako dodatkowo musiały uporać się ze skutkami nawałnic, tj. usuwaniem zalań w budynkach i likwidacją znisz-
czeń w drzewostanie.

Osiedle „Młodych”
W osiedlu Młodych po intensywnych 

opadach deszczu, administracja za-
notowała około 30 zgłoszeń o przecie-
kach z balkonów. Obecnie trwają pra-

ce zabezpieczające. Kończy się już re-
mont balkonów przy ulicy Niepodle-
głości 22. Następny w kolejności jest 
budynek pod „24”.

Trwa także modernizacja dźwigu 
osobowego w klatce schodowej przy 
ulicy Bohaterów Westerplatte 10 
i remont zejść do zsypów przy Alei 
Młodych 3-7.

W ostatnim miesiącu wymieniono 
zawory podpionowe w klatkach scho-
dowych przy Placu Józefa Skrzeka 
i Pawła Wójcika 5A, 6A i 7A, „desz-
czówkę” na międzystropiu budynku 
przy ulicy ZHP 2, a także wykonano 
dezynsekcję wszystkich komór zsypo-

wych w osiedlu. Zakończył się również 
II pokos trawy.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Zakończył się remont balkonów przy 

ulicy Hermana Wróbla 7B i przy Le-

śnej 7. Prace te wykonywano metodą 
alpinistyczną i stąd przez kilkanaście 
dni widok wiszących na linach specjali-
stów urozmaicał osiedlowy pejzaż. Jed-
nocześnie w klatce schodowej drugie-
go z wymienionych budynków ekipa re-
montowa wymieniła 33 okna. W lipcu 
przeprowadzono kapitalny remont ukła-
du domofonowego przy ulicy Hermana 
Wróbla 4 oraz ks. Jana Kapicy 5.

Trwają w dalszym ciągu prace zwią-
zane z zabezpieczeniem acekoli i re-
mont balkonów przy ulicy Wojciecha 
Korfantego 1 i 2.

Osiedlowi konserwatorzy na bieżą-
co, według potrzeb, wymieniają insta-

lacje ciepłej i zimnej wody w poszcze-
gólnych budynkach osiedla.

Niezależnie od wymienionych robót 
rozpoczęto również remonty dachów 
garaży.

Osiedle „Michałkowice”
Najważniejsze prace w tym momen-

cie w osiedlu dotyczą remontu balko-
nów i zabezpieczeniu acekoli budyn-
ków przy ulicy Przyjaźni 8-10 i 18-22, 
oraz przeciągających się robót na sie-
ciach ciepłowniczych w rejonie budyn-
ków przy ulicy Obrońców Warszawy, 
prowadzonych przez firmę TAURON 
Ciepło S.A. Oby podczas kolejnej zi-
my mieszkańcy nie musieli denerwo-
wać się kolejnymi awariami sieci cen-
tralnego ogrzewania. 

W minionym miesiącu konserwato-
rzy wymienili kolejne piony wodne 
w budynkach – przy ulicy Stawowej 7 
(pion ciepłej wody) oraz przy ulicy Ko-
ścielnej 36A (pion zimnej i ciepłej wo-
dy oraz cyrkulacji).

Osiedle „Chemik”
W rejonie Rynku Bytkowskiego, od 

strony pawilonu usługowo-handlowe-
go przy ulicy Walerego Wróblewskie-
go 65, trwa rewitalizacja terenu. Ma tu 
powstać swoisty deptak. Prace te są 
niejako kontynuacją programu zapo-
czątkowanego oddaniem do użytku 
bytkowskiego ryneczka, jednego z cie-
kawszych miejsc w mieście. W związ-
ku z tym przeniesiono już kontener 
na śmieci w rejon szczytu budynku 
przy ulicy W. Wróblewskiego 61. 

ciąg dalszy na str. 14

Nowy słup oświetleniowy postawiono  
przy ul. Wł. Jagiełły 7A

os. im. J. Tuwima – odnawianie balkonów.

os. „Węzłowiec” – roboty związane  
z wymianą ciepłociągu.
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Przy okazji prowadzonych robót, docie-
plona zostanie także elewacja pawilo-
nu usługowo-handlowego pod nr „65” 

Rozpoczęła się już także, zgodnie 
z planem, modernizacja dwóch kolej-
nych klatek schodowych w osiedlu – 
przy ulicy Niepodległości 58E i ulicy 
Walerego Wróblewskiego 55A.

Z kolei osiedlowi konser-
watorzy na bieżąco usuwają 
zgłoszone awarie w pionach 
wodno-kanalizacyjnych po-
szczególnych budynków. 

Pod koniec lipca trwał II po-
kos trawy w osiedlu. 

Osiedle „Bańgów”
Niedawno zakończył się re-

mont wejść do ostatnich kla-
tek schodowych, przewidzia-
nych na ten rok – przy ulicy 
Władysława Reymonta 46-
48. Oprócz malowania gan-
ków i wyłożenia ścian płytka-
mi klinkierowymi, pomalowa-
no też daszki, rynny i barierki, a także 
zamontowano nowe kasety domofo-
nowe. W tym roku podobne czynności 
wykonano w 10 klatkach schodowych.

Ponadto, co warte odnotowania, 
w związku ze skutkami obfitych opa-
dów deszczu, wymieniono odcinek ka-
nalizacji deszczowej i zabezpieczono 
odpływ „deszczówki” przy ulicy Wła-
dysława Reymonta 12.

Obecnie w osiedlu „Bańgów” prowa-
dzony jest między innymi remont bal-

konów budynków przy ulicy Władysła-
wa Reymonta 2-8.

Osiedle „Centrum”
W osiedlu „Centrum” najważniejsze 

prace skupione są wokół dociepleń 

budynków i remontu balkonów przy 
ulicy Spokojnej – tu trwają roboty wy-
kończeniowe oraz przy ulicy Karola 
Świerczewskiego 50. Z innych robót, 
jakie prowadzone są aktualnie, warto 
zwrócić uwagę na wymianę zaworów 
podpionowych w piwnicach budynków 
przy ulicy Kolejowej 1-6. 

Skutki lipcowych burz oraz obfitych 
opadów deszczu, odczuli też miesz-
kańcy i tego osiedla. Oprócz napra-
wy szkód wynikłych z zalań klatek kil-

ku schodowych i piwnic, zgłoszonych 
w administracji przez lokatorów, do 
wykonać też należało załatania dziur 
w rejonie budynków przy ulicy Brzo-
zowej 13 oraz ulicy Karola Świer-
czewskiego 48.

Osiedle „Węzłowiec”
W rejonie budynków przy ulicy Grun-

waldzkiej 3 i 5 prowadzone są inten-

sywnie prace związane z wy-
mianą wodociągu. Roboty te 
wykonywane są już od dru-
giej połowy czerwca br. na zle-
cenie spółki Wodociągi Sie-
mianowickie Aqua-Sprint, na 
skutek licznych awarii, jakie 
w ostatnich miesiącach nasi-
liły się w tym rejonie. Rów-
nież liczne awarie sieci spo-
wodowały, że rozpoczęto tak-
że zakrojone na szeroką ska-
lę roboty związane z wymia-
ną sieci ciepłowniczej. Prace 
jednocześnie są prowadzone 
w rejonie budynków przy uli-

cach: Władysława Jagiełły 3, 7, 9, 11, 
Grunwaldzkiej 7-9 i 16 oraz Włady-
sława Łokietka 24. Remont planowa-
no już kilka lat, by wreszcie w połowie 
lipca br. zdecydować się na jego prze-
prowadzenie. W efekcie będące zmorą 
w zimie awarie winny odejść – przynaj-
mniej w tej części osiedla – do historii.

W osiedlu „Węzłowiec” trwają obec-
nie prace zarówno na dachach budyn-
ków, jak i w piwnicach. Po lipcowych 

COOPERATIVE ENTERPRISES BUILD A BETTER WORLD

Spółdzielnie budują lepszy świat

ciąg dalszy ze str. 13 Co zrobi l i , 
a  co robią.

ciąg dalszy na str. 17

os.  „Węzłowiec” - przystrzyżone żywopłoty 
i skoszone trawniki.

os. im. J. Tuwima – dachy garaży otrzymały nowe poszycia.
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T a m  b a w i ą  s i ę  n a  c a ł e g o
Kilkudziesięcioletnia tradycja organi-

zowania letnich półkolonii przez Dom 
Kultury „Chemik” trwa... Półkolonie roz-
poczęły się 2 lipca br., a już od połowy 
czerwca można było zapisywać swo-
je pociechy na poszczególne turnusy.

 - Po pierwszym tygodniu „boomu”, 
kiedy mieliśmy 65 zgłoszeń, teraz 
jest w każdym tygodniu średnio po 45 
dzieci, w wieku od 8 do 12 lat – wy-
licza Zbigniew Krupski – kierownik 
DK „Chemik”. Wielu podopiecznych 
jest u nas po raz pierwszy. Nastąpi-
ła wyraźna wymiana pokoleń – doda-
je. – Grupa jest fajna, sympatyczna, 
wykazująca się wysokim, jak na swój 
wiek, poziomem kultury. Nie mamy 

z dziećmi praktycznie żadnych więk-
szych problemów – są one zdyscypli-
nowane i samodzielne – chwali Jacek 
Wolnarek – były półkolonista, a dziś 
wychowawca, od 13 lat związany z or-
ganizowanymi w „Chemiku” półkolo-
niami. Jeśli chodzi o zajęcia, program 
jest bardzo zróżnicowany. Staramy się 
organizować zabawy tak, by przy oka-
zji zmusić dzieciaki do myślenia, po-
budzić ich wyobraźnię. Dążymy do te-
go, aby najmłodsi nie myśleli, że świat 
kończy się na komputerze, że to jedy-
na forma rozrywki. Komputer nie mo-
że zastąpić im „żywego” kontaktu z ró-
wieśnikami. Tu ten kontakt jest cały 
czas. Jako były półkolonista, mam pe-
wien bagaż doświadczeń i staram się 
go wykorzystać – wiem jak z dziecia-
kami rozmawiać, jak je zmotywować.

Gdzie były, co robiły, co widziały 
i czy rzeczywiście jest tak fajnie, jak 
opisują – najlepiej, niech w tej spra-
wie, dzieci same się wypowiedzą: 

- Drugi raz już tutaj jestem i chęt-
nie wróciłam. Byliśmy już na różnych 
wycieczkach, na basenie, brałam też 

- Bardzo mi się tutaj podoba, mam dużo koleżanek i kolegów, ogólnie jest 
super. Nie żałuję, że tu jestem, wszystkiego mi tu pod dostatkiem. Innych, do 
przyjścia na półkolonie z „Chemikiem”, zachęciłabym wycieczkami, wspól-
nymi wyjściami na basen i długą, ale przyjemną drogą do Skansenu – mó-
wiła 11-letnia Karina Andczak z osiedla „Młodych” jedna z uczestniczek let-
nich półkolonii zorganizowanych przez Dom Kultury „Chemik”. Za półkolo-
nistami już pierwszy miesiąc rozrywki, pełnej różnorakich zabaw, konkur-
sów, wypadów. 

ciąg dalszy na str. 16

Coś trzeba pomóc?
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udział w kilku konkursach, a nawet 
grałam w piłkę nożną. Co się tu na-
uczyłam? Że trzeba przychodzić na 
czas, bo wcześniej to różnie było 
– zdradziła 10-letnia Julia Mędraka 
z osiedla im. Juliana Tuwima. 

Po raz trzeci na półkoloniach jest 9-let-
nia Weronika Mucha z osiedla „Che-
mik”: Nowością w porównaniu z po-

przednimi latami, była nasza wyciecz-
ka na Rynek Miejski, gdzie uczestniczy-
liśmy w „Święcie Czekolady”. No, podo-
bało mi się, podobało. Było śmiesznie, 
tańczyliśmy wszyscy razem.

- Fajnie tu jest i miło. Bo tu-
taj można się dużo nauczyć. 
Bawimy się razem, kupujemy 
różne rzeczy w sklepiku, cho-
dzimy na Rynek, jeździmy na 
wycieczki. Ostatnio byliśmy 
w Pławniowicach, a tam był 
pałac i zalew. Poznałam też 
kilka nowych koleżanek: Jul-
kę, Emilkę, znów Julkę, Ka-
się, Michała, Weronikę i jesz-
cze jedną Emilkę – wyliczała 
9-letnia Oliwia Czerwińska 
z osiedla im. Juliana Tuwima. 

- Chodzimy też na boiska, place za-
baw. Spacerujemy długo i dużo a to, 
że lubię chodzić, to mi to nie przeszka-
dza. Dobrze wspominam wycieczkę 
do Pszczyny. Widzieliśmy jak jadły 
żubry – były małe i duże, byliśmy na 
zamku i w zbrojowni. Pamiętam, że 
znajdowały się tam miecze i zbroje, 
których używali rycerze albo kowboje 
– relacjonował 8-letni Nataniel Druzd 
z osiedla „Węzłowiec”.  

- Jak wygląda mój dzień na półkolo-
niach? Rano tata mnie przyprowadza, 
a później to już się tylko bawimy. Podo-
ba mi się tu, nie ma kiedy się nudzić. Ja 
tam wolę jednak zabawy w środku Domu 
Kultury, nie za bardzo lubię dużo cho-
dzić. Podoba mi się to, że wychowawcy 

się nami opiekują. Jedyne, co mi tu bra-
kuje, to wygodnych foteli, gdzie mógłbym 
sobie usiąść – powiedział 9-letni Paweł 
Szot z osiedla „Michałkowice”.

- Już trzeci raz uczestniczę w pół-
koloniach. Najbardziej to lubię cho-
dzić na basen i pływać. Superowe są 
też wycieczki i spacery do skansenu. 
Jest lepiej niż w poprzednich latach, 

bo mam więcej kolegów i koleżanek – 
stwierdził 11-letni Paweł Iwan z osie-
dla „Chemik”. 

- Byłem tu zimą i jestem teraz. Spo-
ro się bawimy. Ja najbardziej lubię pił-

karzyki, często też bawię się klockami 
Lego, przyniesionymi z domu. Są ko-
ledzy ze szkoły, przedszkola. Miałem 
tu ostatnio taką przygodę, że podczas 
gry w hokeja, osa mnie ugryzła w pa-
lec. Na początku nic nikomu nie mówi-
łem, ale potem już powiedziałem. Po-
bolało i przeszło. O tu, widać jeszcze 
czerwoną kropkę – mówił 8-letni Kuba 
Leszczyński z osiedla im. J. Tuwima, 
wskazując miejsce ugryzienia. 

- Najbardziej podobała mi się wy-
cieczka do Pszczyny. Jest co tu robić, 
a do tego wychowawcy są mili i kul-
turalni – ocenił 8-letni Daniel Nowak 
z osiedla „Węzłowiec”. 

O ocenę półkolonii poprosiliśmy tak-
że opiekunów dzieci:

- Pracowałam tu przed czterema la-
ty jako wychowawca. Dziś jestem opie-
kunem w Wielofunkcyjnej Placówce 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Siemia-
nowicach Śląskich. Na półkoloniach 
jest dwójka naszych dzieci. Uważam, 
że półkolonie to bardzo fajna forma 
spędzania wolnego czasu przez naj-
młodszych. Ważne jest, że mają one 

cały czas kontakt ze swoimi rówieśni-
kami. Nasze dzieci aż ciągnie tutaj. 
Gdyby nie chciały przychodzić, to by 
z taką chęcią nie wstawały. Często py-
tają się nas: „ A kiedy półkolonie?” – 

relacjonowała Joanna Jurek. 
- O organizowanych w Do-

mu Kultury „Chemik” półko-
loniach dowiedziałam się od 
cioci. Mojemu synowi, 8-let-
niemu Patrykowi, naprawdę 
bardzo się tu podoba, a naj-
bardziej wycieczki i wyjścia 
na basen, bo uwielbia pły-
wać. Jak dzwonimy z mę-
żem do niego z pytaniem co 
słychać, to mówi, że teraz 
nie ma czasu rozmawiać al-
bo gada 2-3 minutki, bo się 

spieszy – mówiła Izabela Duda. 
Na kolejne, tygodniowe turnusy 

można zapisywać dzieci pod nume-
rem telefonu (32) 228 20 90 lub oso-
biście w Domu Kultury „Chemik” przy 
ulicy Niepodległości 51.

A w „RENOMIE”...
W Strefie Rozrywki „RENOMA”, jak co 

roku podczas wakacji dzieci i młodzież 
mają 20% zniżki – za okazaniem waż-
nej legitymacji szkolnej – za godzinę 
gry od poniedziałku do piątku od 11.00 
do 17.00. Będąc w „RENOMIE” może-
my nie tylko pograć w kręgle, ale tak-
że w piłkarzyki, bilard czy lotki. Jest też 
drink-bar.  „RENOMA” mieści się w osie-
dlu „Chemik” przy ulicy Walerego Wró-
blewskiego 37.  Rafał Grzywocz

T a m  b a w i ą  s i ę  n a  c a ł e g o

W skansenie nas malują. A tu na plaży.

Pszczyna - w przyzamkowym parku.

ciąg dalszy 
ze str. 15
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gwałtownych burzach bieżące napra-
wy dachów i kominów przeprowadza-
ne są w domach przy ulicach: Grun-
waldzka 2B, 4A i Władysława Ja-
giełły 29. Od początku lipca w piwnicy 

budynku przy ulicy Władysława Ja-
giełły 33 trwają prace związane z wy-
mianą instalacji zimnej i ciepłej wo-
dy oraz cyrkulacji. Skorodowane rury 
wymieniane są na nowe z tworzywa 
sztucznego – polipropylenu.

Na budynku przy ulicy Władysła-
wa Jagiełły 25 odbywa się kolejny 
etap prac – remontowana jest ściana 
szczytowa. 

Natomiast na odcinku wzdłuż budyn-
ku przy Grunwaldzkiej 2C, D powstał 
nowy chodnik. Przy okazji, w rejonie 
klatki schodowej „2D” wykonano zjazd 
dla wózków, a przy „2C, D”, przed ko-
morami zsypowymi, ustawiono słupki 
przeszkodowe, zapobiegające taraso-
waniu dostępu do zsypów.

Z kolei przed garażami pomiędzy 
budynkami Grunwaldzka 3 i 5 wyko-

nywano prace mające na celu wyrów-
nanie żużlem terenu wjazdów do ga-

raży, zaś w rejonie parkingu przy ulicy 
Wł. Jagiełły 7A konserwatorzy – elek-
trycy – ADM wymienili kolejną lampę 
oświetlenia parkowego na nową (słup 

stalowy ocynkowany) z oprawą ener-
gooszczędną. Skoro przy parkingach 
jesteśmy dodajmy jeszcze, że przed 
jednym z garaży w budynku przy ulicy 
Grunwaldzkiej 16 wymieniono znisz-
czone korytka odwodnienia liniowego.

W osiedlu, ponadto, dobiega koń-
ca kolejny pokos trawy oraz przycin-
ka żywopłotów.

Rafał Grzywocz, pes, iw, sow

ciąg dalszy ze str. 14 Co zrobi l i , 
a  co robią

os. im. J. Tuwima – skutki lipcowych nawałnic.

os. „Młodych” – Kończy się remont balkonów  
przy ul. Niepodległości 22.

os. „Węzłowiec” – renowacja dachu  
ul. Grunwaldzka 2B.

os. „Chemik” – rewitalizacja terenu przed pawilonem  
usługowo-handlowym przy ul. Walerego Wróblewskiego 65  

wraz z dociepleniem jednej ze ścian.
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Rosło, rosło i jest – boisko w „Bańgowie” 
Dzieci i młodzież z osiedla „Bańgów” wreszcie się doczekały. Nowe boisko sportowe, wielofunkcyjne jest już 

im udostępnione. Mają więc praktycznie cały miesiąc wakacji na wyszalenie się do woli. Czas na posmakowa-
nie gry w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę i tenis. Do dzieła więc!

Inwestycja przy ulicy Marii Skło-
dowskiej-Curie sfinalizowania zo-
stała dzięki współpracy Urzędu Mia-
sta oraz Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Do jego powstania na 
często artykułowane wnioski miesz-

kańców i Rady Osiedla niezaprzecze-
nie przyczynił się Jacek Guzy, pre-
zydent Siemianowic Śl. Można śmia-
ło powiedzieć, że jest ono jego zasłu-
gą. Gmina podjęła się zadania wybu-
dowania, rolą Spółdzielni z kolei, jest 
dobre gospodarowanie powierzonym 
obiektem. W gestii SSM leży teraz bie-
żące utrzymanie m.in. porządku i czy-
stości na terenie boiska. O tym, kie-
dy i w co zagramy, w jakich godzinach 
obiekt jest otwarty (dla bezpieczeń-

stwa zamykany na noc), co wolno, 
a co nie wolno, informuje regulamin. 

Spółdzielnia wykonała już we wła-
snym zakresie dojścia do boiska, ma-
gazyn na sprzęt sportowy oraz nowe 
miejsca parkingowe dla samochodów 

przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. 
Przypomnijmy, że obiekt wielofunk-

cyjny powstał na miejscu starego, wy-
służonego już boiska. To jedna z naj-
ważniejszych inwestycji ostatnich lat 
w tym osiedlu. 

- Czekaliśmy na taki właśnie obiekt 
w naszym osiedlu i się doczekaliśmy. 
Bardzo fajnie się na tutaj gra. Jedyne, 
czego można by się przyczepić, to go-
dziny otwarcia. Są wakacje i mógłby 
on być nam trochę dłużej udostępnio-

ny, niż jest teraz – komentowała bań-
gowska młodzież, grająca w lipcowe, 
sobotnie popołudnie w tenisa.

Publikujemy kilka zdjęć z powstawa-
nia obiektu, jakie wykonano na prze-
strzeni ostatnich dwóch miesięcy.

Teraz wystarczy życzyć wszystkim 
mieszkańcom, by całość jak najdłużej 
im służyła w nienaruszonej postaci. Przy 
okazji informujemy ewentualnych niefra-
sobliwych użytkowników, że boisko wraz 
z otoczeniem jest pod stałym nadzorem 
dwóch kamer o bardzo dobrej rozdziel-
czości. Obraz jest zapisywany i archiwi-
zowany przez dłuższy czas.  Wszelkie 
zdarzenia są tym samym do odtworze-
nia, a osoby są do zidentytfikowania bez 
większego trudu.  Rafał Grzywocz

Koniec maja

Koniec czerwca

Koniec lipca
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Plan inwestycyjny, jaki ustalono 
trzy lata temu, zakładał wybudowanie 
czterech podobnych budynków miesz-

kalnych położonych w bliskiej odległo-
ści od siebie – jednego wolnostojące-
go (H. Wróbla 15) oraz trzech „bliź-
niaków”. 

Rozpoczęcie robót przy pierwszym 
z nich, nastąpiło w 2009 roku, a kil-
kanaście miesięcy później przy kolej-
nym. Tymczasem trwają prace wykoń-
czeniowe trzeciego już domu, a prze-
kazanie lokatorom czwartego – ostat-
niego, to kwestia czasu, bowiem zgod-
nie z planem, przewidziano jego ukoń-
czenie jeszcze w tym roku. 

Na trzeci budynek (H. Wróbla 19) 
złoży się 9 mieszkań:

- 6 – dwupokojowych,

- 3 – trzypokojowe.
Ich powierzchnia wynosić będzie od 

56,12 m2 do 85,50 m2. Będzie również 
pięć wbudowanych garaży. Na czwar-
ty powstający budynek składać się 
będzie, podobnie jak we wspomnia-
nej wcześniej „19-tce”, dziewięć loka-
li mieszkalnych, w tym 6 dwupokojo-
wych i 3 trzypokojowe o powierzchni 
podobnej jw., z tą jednak różnicą, że 
będzie w nim 7 garaży. 

Nowe domy mieszkalne przy ulicy 
Hermana Wróbla znajdują się w miej-

scu o dogodnej lokalizacji:
- nieduża odległość od przedszko-

la i szkoły,

- bliskość placów zabaw i boiska 
sportowego, wielofunkcyjnego,

- dobra infrastruktura handlowa, 
w pobliżu znajduje się kilka supermar-
ketów,

- dobre usytuowanie pod względem 
dostępności do komunikacji miejskiej.

Siemianowicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa jako jedna z nielicznych 
w województwie śląskim inwestuje 
w nowe budynki mieszkalne. W ciągu 
kilku lat, powstało już bądź powstanie 
w sumie 36 nowych mieszkań. rg

Przy Hermana Wróbla szansa na mieszkanie

Trzeci prawie skończony, czwarty w toku 
Mowa o nowych budynkach trzykondygnacyjnych powstających przy ulicy Hermana Wróbla w osiedlu im. Ju-

liana Tuwima. Jeszcze w tym roku do użytku mieszkańców oddanych zostanie w sumie 18 nowych, przytul-
nych mieszkań. 

Jeszcze nie pomalowany, jeszcze okna zaklejone,  
ale już niedługo – H. Wróbla 21 Prawie gotowa „19-tka”

Przybyło 40 dawców szpiku
Miło nam poinformować, że na 

stronie internetowej fundacji DKMS 
Polska zajmującej się tworzeniem 
bazy dawców komórek macierzy-
stych – szpiku kostnego – 
pojawiła się informacja o Po-
witaniu lata na Rynku Byt-
kowskim.

Czytamy tam: 30 czerw-
ca odbył się festyn osiedlowy 
w Siemianowicach Śląskich 
zorganizowany przez Urząd 
Miasta, Stowarzyszenie Przy-
jaciół Bytkowa, Siemianowic-
ką Spółdzielnię Mieszkaniową 
oraz Stowarzyszenie „Nasz 
Dom”. W tym dniu wolonta-
riusze wspierani przez Fun-
dację DKMS Polska zarejestrowali 40 
nowych potencjalnych dawców szpi-
ku. Nie byłoby to możliwe gdyby nie 
ogromne zaangażowanie organizato-

rów oraz jak zwykle dzięki wielkiemu 
poświęceniu wolontariuszy z Gimna-
zjum nr 2 w Siemianowicach Śląskich 
a w szczególności Agnieszce Pasie-

ce i Oskarowi Łyczakowi oraz oso-
bie, która jest w ciągłej gotowości do 
pomocy w rejestracji Panu Adamowi 
Leśniakowi. Szczególne podziękowa-

nia kierujemy do ADM „Chemik” oraz 
DK „Chemik”, a wynik jaki został osią-
gnięty to również wielka zasługa osób 
prowadzących festyn, czyli Danuty 

Białas i Krystiana Stasicz-
ka. Najważniejszym jest fakt, 
że nie byłoby w ogóle szans 
na żadne podziękowania gdy-
by nie Wy kochani, czyli oso-
by, które w tym dniu się zare-
jestrowały. Głęboki pokłon za 
Wasze serce i chęć niesienia 
pomocy chorym na białaczkę. 

Link przesłał nam Czytelnik 
„MS” Mariusz Kosiński z ad-
notacją: Z pewnością miło bę-
dzie otworzyć. Było miło. Do-
dajmy w tym miejscu, że w ba-

zie danych DKMS Polska zarejestro-
wanych jest ponad 240 tys. potencjal-
nych dawców.

pes
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Przemknęli przez przez „Centrum” i „Bytków”

A jeszcze 5 lat temu był przy Rynku Bytkowskim tylko trawnik i nikt nie myślał o jakichś „boulach”. Dziś, na 
odpowiednio zagospodarowanym boisku do gry, odbywają się zarówno turnieje towarzyskie, jak i o punkty 

oraz puchary. Niedawno ruszyła Bytkowska Liga Boule. Za uczestnikami już trzecie zawody. 

Jest już Bytkowska Liga Boule!

Już po raz trzeci z rzędu, kolarze 
uczestniczący w Tour de Pologne 
przejechali ulicami naszego miasta.

W Siemianowicach Śląskich przy uli-
cy Karola Świerczewskiego zlokalizo-
wana była lotna premia czwartego eta-
pu wyścigu prowadzącego z Będzina 
do Katowic. „Trzynastka”, bo… 13 lip-
ca br. miał miejsce ów etap – okazała 
się szczęśliwa dla Adriana Kurka mło-
dego Polaka jeżdżącego w barwach ir-
landzkiej grupy „Utensilnord-Named”. 

To on zwyciężył na siemianowickiej 
lotnej premii, wyprzedzając czołówkę 
światowego peletonu.

Trasa czwartego etapu 69 Tour de 
Pologne z Będzina do Katowic, wio-
dła między innymi siemianowickimi uli-
cami: Mysłowicką, Powstańców, Ka-
rola Świerczewskiego i dalej wiaduk-
tem, w kierunku Bytkowa przez ul. Lu-
dwika Waryńskiego, ks. Jana Kapicy, 
Niepodległości oraz Walerego Wró-
blewskiego. Pomimo ciemnych chmur 

i chłodu, kibiców przy trasie było sporo. 
Najwięcej, rzecz jasna, przy lotnej pre-
mii, usytuowanej przy wspomnianej już 
ulicy Karola Świerczewskiego. 

W Siemianowicach Śląskich, po 
ucieczce, najlepsi okazali się: Adrian 
Kurek („Utensilnord-Named”), Angel 
Madrazo („Movistar Team”) i Maarten 
Verschoor („Team Type 1”). Ostatecz-
nie na mecie czwartego etapu tego-
rocznego TdP tryumfował Litwin – Aidis 
Kruopis z „Orica GreenEdge”. rg

Ktoś zapyta, co to są te boule? An-
drzeja Waldera tłumaczy: Najprościej 
mówiąc, to gra polegająca na rzuca-
niu z wytyczonego miejsca metalo-
wymi kulami w kierunku małej drew-
nianej lub plastikowej kulki o średni-
cy 30 mm, potocznie zwanej „świn-
ką”. Na naszym boisku z reguły gra-
my systemem jeden na jednego lub 
dwóch na dwóch. Partię rozpoczy-
na losowanie. Zwycięzca przejmuje 
wspomnianą „świnkę” i rzuca w pole 
rzutu znajdujące się między trzecim 
a szóstym metrem boiska. Następ-
nie zawodnicy rzucają kulami w jej 
kierunku i ten zawodnik, którego kule 
będą bliżej „świnki” zwycięża. Jedna 
gra toczy się do trzynastu punktów. 

W sobotę, 28 lipca br., odbył się trze-
ci punktowany turniej. Do tego mo-
mentu w klasyfikacji generalnej prowa-
dził Henryk Lazar, przed Andrzejem 
Walderą i Ryszardem Adamczykiem. 
Jak było tym razem? Zawody zorgani-
zowano w systemie każdy z każdym. 
Po zsumowaniu zwycięstw i „małych 
punktów”, zrobiono tabelę wyników. 
Tym razem nie było niespodzianek. Pro-
wadzący w klasyfikacji ogólnej – Henryk 
Lazar „wykulał” pierwsze miejsce, choć 
jeszcze do ostatniej partii nie było wia-
domo, kto wygra. Jego główny konku-
rent tego dnia do końcowego tryumfu – 
Jerzy Dinges nie odpuszczał, ostatecz-
nie jednak musiał uznać wyższość rywa-
la. Na trzecim miejscu uplasował się Ry-
szard Adamczyk. 

W klasyfikacji generalnej nie zaszły 
większe zmiany. Powiększyła się jedy-
nie, do 8 oczek, przewaga Henryka La-
zara nad drugim Andrzejem Walderą. 

- Poszło mi dzisiaj całkiem nieźle 
– lepiej niż poprzednio. Podoba mi się 

ta gra. Trenuję już dobrych kilka lat. 
Mój tata mnie jej nauczył. To aktyw-
ny wypoczynek na wolnym powietrzu 

i miłe spędzenie czasu ze znajomymi 
– stwierdziła 12-letnia Martyna Lazar 
z osiedla „Chemik”.

- Mi lekarz powiedział, bym więcej 
się ruszał, to i tak robię. Dzięki boule 
miałem dziś przeszło dwie godziny ru-
chu, a do tego miło spędziłem czas – 
mówił najstarszy w gronie zawodni-
ków Ryszard Adamczyk.

Inicjatywa powstania w Bytkowie bo-
iska z prawdziwego zdarzenia do gry 
w boule, wyszła w 2008 roku od Je-
rzego Dingesa: W tymże roku znaleźli-
śmy wraz z żoną miejsce, gdzie mogło-
by powstać takie boisko. Stowarzysze-
nie Przyjaciół Bytkowa i Siemianowic-

ka Spółdzielnia Mieszkaniowa poparły 
nasz pomysł. W maju 2009 roku firma 
p. Okonia z Michałkowic podjęła się tej 
inwestycji. Wkrótce po powstaniu bo-
iska, zagospodarowaliśmy teren wo-
kół niego stawiając ławki, tablicę infor-
macyjną i kosz. W jego działalność od 
samego początku aktywnie włączyły 
się osoby, które do dzisiaj chętnie tu-
taj grają: państwo Adamczykowie, An-
drzej Waldera, Henryk Lazar i Rafał 
Haraf. Cieszy nas rosnące zaintereso-
wanie. Gra zarówno młodzież szkolna, 
jak i słuchacze „Uniwersytetu III wie-
ku” z Siemianowic Śląskich. Tu każdy 
praktycznie może zagrać i to za dar-
mo. Kule można wypożyczyć w „Mer-
cado Cafe” za okazaniem i pozosta-
wieniem na czas rozgrywki dokumen-
tu tożsamości.

Niedawno zainaugurowana została 
Bytkowska Liga Boule. Jednym z ini-
cjatorów jest Mirosław Adamczyk: 
Zastanawialiśmy się, co zrobić, by 
gra w boule w Bytkowie poszła krok 
do przodu. Stwierdziliśmy, ze najlep-
szym rozwiązaniem byłoby założenie 

Ligi, a dalej – stworzenie swojej wła-
snej strony internetowej. To się udało. 
Liga jest otwarta dla wszystkich. Każ-
dy może do niej przystąpić, jeśli tylko 
zaakceptuje jej regulamin. 

Bytkowska Liga Boule ma własną 
stronę internetową – www.ligaboule.
wordpress.com, której administrato-
rem jest Henryk Lazar. Tam znajdziecie 
Państwo wszelkie informacje na temat 
zasad gry, historii tej dyscypliny, aktu-
alne klasyfikacje i zapowiedzi kolejnych 
turniejów i wydarzeń. Dodatkowe infor-
macje można uzyskać wysyłając maila 
na adres: ligaboule@gmail.com

  Rafał Grzywocz

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

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

Czy nagrody 
są dla wszystkich?

Witam
W lipcowym numerze „Mojej Spół-

dzielni” został poruszony problem de-
wastacji. W artykule niszczymy swoje 
widać, że na naszych osiedlach jest to 
problem. Moje pytanie dotyczy nagra-
dzania za wskazanie sprawcy takiego 
czynu. Dlaczego Zarząd SSM raz na-
gradza osobę, która wskaże sprawcę 
a raz nie? W grudniu zeszłego roku 
nastąpiła dewastacja drzwi wejścio-
wych przy ul. Korfantego 3A. Wskaza-
łem sprawcę tego czynu. Sprawa tra-
fiła na policję a później do sądu, jed-
nak ja nagrody nie dostałem. I nie mó-
wię tu o pieniążkach, ale formą nagro-
dy mogłoby być na przykład zwolnie-
nie z czynszu miesięczne czy dwu-
miesięczne. Wydaje mi się ze nagra-
dzanie w takich sprawach spowoduje 
ze ten problem zniknie, choć ja w tym 
momencie czuję się poszkodowany 
i w przyszłości zastanawiam się czy 
jest sens zgłaszać takie czyny, bo wią-
że się to z wizytami na policji itd.

Pozdrawiam serdecznie
Mieszkaniec os. „Tuwima”

PS Imię i nazwisko do wiadomości 
redakcji

Zarząd SSM: Składamy Panu po-
dziękowanie za osobiste zaangażo-
wanie w przeciwdziałaniu dewastacji. 
Uważamy, że Pana postawa winna 

być wzorem do naśladowania przez 
innych. Zarząd zapewnia, że każde 
działanie, które przyczynia się do uję-
cia sprawców zniszczeń i obciążenia 
ich kosztem remontów nie pozosta-
nie bez nagrody. Prosimy o bezpo-
średni kontakt z Prezesem Zarządu.

Od redakcji: Nie tylko w lipco-
wym numerze pisaliśmy o dewasta-
cjach. Zagadnienie to gości na ła-
mach „MS”, co miesiąc od dobrych 
kilku lat i chętnie byśmy przestali pi-
sać o zbędnych zniszczeniach, gdyby 
dewastacje odeszły w zapomnienie. 
Niestety, nic na to nie wskazuje.

Klomby z konieczności
Witam!

Chciałabym zapytać z czyjej inicja-
tywy powstaje kolejny klomb z kwiata-
mi na osiedlu Gansińca? Jak to jest, 

że od 2 czy 3 lat nie można się dopro-
sić o doposażenie placu zabaw w ka-
ruzelę i dodatkowe ławki a na ukwieca-
nie, co raz to nowych miejsc pieniądze 
są od zaraz? Nie mam nic przeciwko 
zieleni, ale proszę też mieć na uwadze 
potrzeby naszych dzieci. Wiele z nich 
jest już za duże na zabawę na pla-
cu zabaw, a ich gra w piłkę każdemu 
tu przeszkadza, są przeganiani z kąta 
w kąt. W pobliżu nie ma odpowiednie-
go miejsca na ich zabawę. Boisko przy 
SP nr 5 jest zdewastowane, pozbawio-
ne bramek, trawy i nadzoru. W sezo-
nie zajmują je starsi chłopcy, zbiera się 
tam też „starsza” młodzież pijąca, palą-
ca i przeklinająca. To chyba nie są do-
bre warunki sprzyjające zabawie i roz-
wojowi dzieci. Może Spółdzielnia wyj-
dzie z jakąś propozycją, gdzie dzieciaki 
z naszego osiedla mogłyby bezpiecz-
nie spędzać czas, nie będąc narażone 
na ciągłe upominania, zakazy gry i sa-
dzenie kwiatów w miejscu zabawy.

Pozdrawiam! Anna Rusin
Zarząd SSM: W pełni rozumiemy 

Pani uwagi dotyczące braku kom-
pletnej oferty na spędzanie czasu 
wolnego jednocześnie dla małych, 
nieco większych i najstarszych dzie-

ciąg dalszy na str. 24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Redakcja „MS”

Słowo 
wróblem...
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ci, a raczej młodzież zamieszkują-
cych miniosiedle Gansińca. Nieste-
ty, mimo wielu działań, jakie Spół-
dzielnia podejmuje w tym zakresie, 
o czym świadczą m.in. boiska na 
osiedlach: „Węzłowiec”, „Tuwima” 
„Michałkowice” a ostatnio „Bań-
gów” nie jesteśmy w stanie (nie ma 
możliwości) wykonania takiej infra-
struktury nie tylko na osiedlu Gan-
sińca. Na przeszkodzie stoi gęstość 
zabudowy i brak terenów. Liczne 
skargi mieszkańców powodują też, 
że nie możemy dopuszczać do gry 
w piłkę nożną w bezpośrednim są-
siedztwie budynków. To właśnie 
z tego powodu na wniosek innych 
mieszkańców administracja nasa-
dziła kwiaty i wykonała klomby. Ich 
celem jest uniemożliwienie gry.

Pani uwagi, co do stanu boiska 
przy SP 5 kierujemy do dyrekcji 
szkoły oraz do odpowiedniego wy-
działu UM w celu podjęcia działań 
zmierzających do poprawy istnieją-
cego stanu.

Rzecznik zrezygnował
Na redakcyjne konto poczty elektro-

nicznej wpłynął list p. Kamila Lebiec-
kiego adresowany do Prezydenta Mia-
sta. W liście poruszono sprawę wpisu 
Michała Tabaki – rzecznika prasowego 
UM Siemianowice Śl., zamieszczonego 
na jego prywatnym koncie w Facebooku.

Sprawa ta znalazła już swój epilog. 
Michał Tabaka zrezygnował z funkcji.

Były progi...
Witam!

Jestem młodą mieszkanką Siemia-
nowic Śląskich budynku nr 3 przy uli-
cy Grunwaldzkiej. Niepokoi mnie je-
den fakt na naszej ulicy. Już opisuje 
cały problem: 

Parę lat temu na naszej ulicy były pro-
gi, które ograniczały prędkość jazdy 
pojazdów. Gdy przez naszą ulicę jeź-
dził autobus linii 190 usunięto je, rozu-
miem, ponieważ był to autobus nisko-
podłogowy i sprawiały trudności. Lecz 
była mowa, gdy już zmienią trasę auto-
busu znów się one pojawią. Oczywiście 
tak się nie stało. Kierowcy robią sobie 
skróty jadąc z Siemianowic do Chorzo-
wa i omijając skrzyżowanie właśnie na-
szą Grunwaldzką. Wszystko byłoby OK, 
lecz przekraczają prędkość i to sporo. 
Strach wieczorami się na niej pokazać.

Byłabym bardzo wdzięczna, by pro-
gi znów się pokazały na ulicy. Myślę, 
że jak dawniej nasza ulica będzie bez-
pieczna. 

Z poważaniem
Mieszkanka ul. Grunwaldzkiej 3

(dane dla redakcji)

Zarząd SSM: Nie mamy wpływu 
na montaż progów zwalniających 
na ulicy Grunwaldzkiej, gdyż droga 
ta jest własnością miasta. Z posia-
danych przez nas informacji wyni-
ka, że Urząd Miejski nie planuje po-
nownego montażu progów, ponie-
waż zdania mieszkańców są bar-
dzo, ale to bardzo podzielone. Je-
żeli jednak uważa Pani, że progi są 
niezbędne, to prosimy bezpośred-
nio zwrócić się do właściwego wy-
działu UM, a równolegle zaintereso-
wać problemem radnych miejskich 
z tego okręgu.

Hałda na Ficinusie
Dzień dobry.

Piszę z ul. Powstańców 46a.
Proszę o pomoc i interwencję w uga-

szeniu palącej się hałdy na terenie by-
łej kopalni Siemianowice rejon Fici-
nus. Od długiego czasu smród z tej 
hałdy zatruwa nam życie. Są upały 
a my musimy zamykać okna. Dotyczy 
ta uciążliwość nie tylko nas mieszka-
jących w zasobach SSM. Tak się skła-
da, że mieszkając na 7 piętrze widzi-
my skąd idzie ten dym i smród. Na do-
wód powyższego przesyłamy zdjęcia 
palącej się hałdy.

Bronisława Stańczyk.
Od redakcji: Więcej o hałdzie pi-

szemy w materiale: Skąd ten smród?

ul. F. Zubrzyckiego 2
Dość  imprezowania

na … piętrze
Witam!

Chciałabym zwrócić uwagę na prze-
strzeganie regulaminu spółdzielni w za-
kresie ciszy nocnej - przy ul. Zubrzyc-
kiego 2, piętro 10 mieszkanie... Rozu-
miem młodość, rozumiem „parapetówki” 
– ale nie przez ponad pół roku, w każdy 
weekend, w godzinach nocnych.

Drodzy sąsiedzi z piętra 10 – wasze 
imprezowanie w nocy słychać kilka 

pięter niżej i będzie nie przesadą po-
wiedzenie „pięć pięter w dół i w górę” 
– tyle, że nad Wami już nikt nie miesz-
ka. Ale pomyślcie o osobach star-
szych i małych dzieciach, które „w wa-
szym pionie” mieszkają i w nocy chcą 
spać. Do godziny 22.00 da się jeszcze 
zrozumieć głośną muzykę, krzyki, gło-
śne rozmowy, ale później? I to, co ty-
dzień? Chyba nie zdajecie sobie spra-
wy, że w nocy waszą muzykę, a nawet 
rozmowy słychać kilka pięter niżej. I to 
dość dokładnie, a nie tylko jakiś nie-
zrozumiały hałas. Pomyślcie też o in-
nych i uszanujcie porę nocną. 

Sąsiedzi mieszkający
kilka pięter niżej.

Pozdrawiam.
Mieszkanka ul. Zubrzyckiego 2

Dane osobowe tylko do wiadomości 
Spółdzielni i redaktorów gazetki.

Zarząd SSM: Przestrzeganie ci-
szy nocnej obowiązuje wszyst-
kich mieszkańców – także młodych. 
Apelujemy do zamieszkałych w opi-
sanym mieszkaniu o uwzględnie-
nie faktu, że nie są sami, a radość 
z oddania mieszkania do użytku nie 
może być uciążliwa dla innych i nie 
może zakłócać spokoju.

Gdyby jednak nasz apel nie od-
niósł skutku, to radzimy zgłaszać 
takie zdarzenia na Policję lub do 
Straży Miejskiej, które to organy od-
powiedzialne za zapewnienie spo-
koju i bezpieczeństwa podejmą pra-
wem przewidziane kroki ukracające 
taki proceder.

Będą zapowiedzi 
o robotach ziemnych

Witam!
Piszę w sprawie zniszczonych klom-

bów i ogródków przydomowych przy 
ulicy Grunwaldzkiej.

Niedawno miała miejsce wymiana 
rur, podczas której – przy dokonywa-
niu wykopów – zdewastowano traw-
niki (po raz kolejny z resztą w ciągu 
kilku miesięcy) oraz zniszczono wie-
le cennych i pięknie kwitnących roślin.

Oczywiście wszyscy tu rozumiemy 
konieczność dokonywania napraw, 
ale sposób, w jaki do nich przystąpio-
no pozostawia wiele do życzenia. Nie 
powiadomiono mieszkańców, że do-
konywane prace będą miały miejsce 
tam gdzie posadzono rośliny ozdob-
ne. Co więcej, gdy właściciele ogród-

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 26

ciąg dalszy ze str. 22
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ka zorientowali się, że ich ogródek zo-
stanie zniszczony starali się wykopać 
jak najwięcej roślin, aby chociaż część 
z nich uratować, ale panowie z kopar-
ką nie zamierzali dać im nawet dość 
czasu. Po prostu wjechali tam kopar-
ką niszcząc wszystko na oczach zde-
nerwowanych właścicieli. W rezulta-
cie zniszczono wiele pięknych okazów 
i zamieniono ogródek w kupę błota. 
Czy nie byłoby rozsądnie, gdyby za-
wieszono pisemną informację o pla-
nowanych wykopach i trasie ich prze-
biegu tak, aby można wcześniej prze-
sadzić, co cenniejsze rośliny ozdob-
ne? Inaczej, jaki sens ma zachęcanie 
mieszkańców do tworzenia ogródków 
i chwalenie się ich zdjęciami na ła-
mach osiedlowej gazety, jeśli nie sza-
nuje się ani włożonej w to pracy, ani 
zainwestowanych pieniędzy.

Stąd też moje pytanie. Czy w najbliż-
szym czasie planowane są na ulicy 
Grunwaldzkiej 3D jakiekolwiek prace 
wymagające wykopów w miejscach 
utworzonych już przy wejściu lub pod 
balkonami ogródków? Będziemy tu 
wszyscy wdzięczni za uszanowanie 
naszej pracy i powiadomienie nas 
o mających nastąpić wykopach z kil-
kudniowym wyprzedzeniem.

Lokatorka
(Dane do wiad. red.)

Zarząd SSM: Niestety, prowadzo-
ne prace ziemne mające na celu 
wymianę sieci wodociągowo-kana-
lizacyjnej czy ciepłowniczej zawsze 
pociągają za sobą znaczące utrud-
nienia dla mieszkańców, a tak-
że przyczyniają się bezsprzecznie 
do zniszczenia urządzonych tere-
nów zielonych. W rejonie budyn-
ku, w którym Pani mieszka aktual-
nie prowadzone są prace związa-
ne z wymianą rur wodociągowych, 
a w najbliższym czasie rozpocznie 
się wymiana rur ciepłowniczych.

Zarząd SSM w celu zapewnienia 
mieszkańcom maksymalnie bez-
awaryjnej dostawy wody i ciepła 
musi na takie roboty wyrażać zgo-
dę i w tym miejscu informujemy, że 
zawsze po ich zakończeniu egze-
kwujemy przywrócenie terenu do 
stanu pierwotnego.

Przyjmujemy Pani wniosek, aby 
z wyprzedzeniem informować o ta-

kich planowanych robotach, tak by 
nie narażać mieszkańców z jednej 
strony na stres, a z drugiej na stra-
ty wynikające z niweczenia wykop-
kami ich pracy i finansowego wkła-

du wniesionego w urządzanie tere-
nu przy domach.

Szanowna Pani jesteśmy także 
bardzo wdzięczni wszystkim dba-
jącym o tereny zielone, a szczegól-
nie tym, którzy z własnej woli pie-
lęgnują zieleń i upiększają przydo-
mowe tereny własnym sumptem.

W imieniu firm Aqua-Sprint i Tau-
ron Ciepło przepraszamy za utrud-
nienia wynikłe z powodu prowa-
dzonych robót.

Od redakcji: Nasze „nawoływanie” 
o zagospodarowywanie przydomo-
wych terenów i urządzanie balkonów 
ma zawsze sens i nie może go prze-
kreślić sporadyczne zniszczenie tere-
nów. Celem naszego Zielonego kon-
kursu jest nie tylko poprawienie este-
tyki osiedli i dodania im ekstra kolo-
rytu dzięki zaangażowaniu mieszkań-
ców, lecz także spowodowanie, by 
pojęcie dom wyszło z czterech ścian, 
by przeniosło się zarówno na tere-
ny przydomowe, jak i na całe osie-
dle, miasto itd. Zastrzegamy, że cał-
kowicie rozumiemy Pani rozgorycze-
nie i podzielamy pogląd, że można 
wywiesić wcześniej informację o za-
mierzonych robotach, jednak nie mo-
żemy przejść obojętnie obok zdania 
podważającego ideę organizowania 
Zielonego Konkursu, tym bardziej, że 
sporadycznie dochodzi do zniszczeń 
będących następstwem planowanych 
prac ziemnych.

Dwa razy gołębie
Witam.

Jestem mieszkanką bloku przy uli-
cy Grunwaldzkiej 5E. Między blokiem 
5E a 5F, od strony balkonów, zagnieź-
dziły się gołębie i wszystko jest w pta-
sich odchodach: parapety, balkony 
a nawet ściany dzielące bloki. Czu-
ją się jak u siebie już niczego się nie 
boją. I mam pytanie czy można by by-
ło coś z tym zrobić, wygonić je. Może 

jakieś straszaki na gołębie, może coś 
by pomogło. Jak wychodzę na balkon 
widok ptasich odchodów mnie odrzu-
ca wszystkie balkony są w ich odcho-
dach aż niemiło wychodzić na balkon 
i sprzątać to dziennie...

Z poważaniem
Mieszkanka osiedla.
(Dane do wiad. red.)
* * *

Sprawa: gołębi dokarmianych na 
balkonach na Osiedlu Młodych. 

Na naszym osiedlu jest plaga gołębi. 
Niektórzy mieszkańcy z nadgorliwo-
ści czy głupoty dokarmiają je i pozwa-
lają im się gnieździć na balkonach. 
Mieszkamy przy Al. Młodych 11 i ma-
my wszyscy lokatorzy już dość gołębi 
z uwagi na to, że lokator mieszkający 
na VII p. przez cały rok je dokarmia, 
do tego pozwala im zakładać gniaz-
da, było tych gniazd w ubiegłym ro-
ku z trzy, a w tym roku, co wiem były 
dwa. Od 15 lat datuje się nasza, loka-
torów udręka, szczególnie tych, którzy 
mieszkają poniżej i wokół balkonu tej 
osoby. Nie można na balkonie nic po-
wiesić ani wystawić, cała balustrada 
balkonu wraz z szybami okien i kwia-
tami jest zanieczyszczona odchoda-
mi i odpadkami karmy, którą lokatorka 
zamiatając zrzuca w dół.

Zwracałem uwagę bezpośrednio lo-
katorowi karmiącemu gołębie, prosi-
łem o interwencję administrację, lecz 
to wszystko nic nie pomaga, gołębie 
są na balkonie dalej dokarmiane i jest 
ich, coraz więcej. Wysłałem pismo do 
Spółdzielni 6. 09. 2001 r. przesyłałem 
zdjęcia i nic do tej pory w tej sprawie 
nie zrobiono.

Lokator, Al. Młodych 11.
Pozdrawiam – dane osobowe tylko 

do wiadomości redakcji.
Zarząd SSM: Redakcja „MS” wie-

lokrotnie już poruszała problem do-
karmiania gołębi wskazując, że wy-
rządza się tym ptakom szkodę po-
przez skarmianie ich chlebem. Po-
nownie apelujemy o zaprzestanie 
dokarmiania dla dobra tych ptaków, 
a już absolutnie o nie wysypywanie 
im jedzenia na balkonach.

Administracje osiedli „Węzłowiec” 
oraz „Młodych” zajmą się zgło-
szeniami, sprawdzą przedstawio-
ne kwestie oraz podejmą stosowne 
działania.

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

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

ciąg dalszy ze str. 24
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ZapoZnaj się Z terminem  Zachowaj harmonogram  ZapoZnaj się Z terminem

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

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

Zawiadamiamy, 
że odcZyty wykonywane będą tylko 

w godZinach popołudniowych,  
pocZątek ok. 1600,  

a w soboty od 1000.

Szczegółowe informacje znajdziecie 
Państwo na ogłoszeniach w gablot-
kach i na drzwiach wejściowych do bu-
dynku. Jednak już teraz warto zazna-
jomić się z terminami i skonfrontować 
je z własnymi zamierzeniami i planami.

Przypominamy, że zgodnie z obo-
wiązującym regulaminem rozliczeń 
centralnego ogrzewania przewidzia-
no tylko: 

JEDEN TERMIN ODCZYTU
PODSTAWOWY ORAZ
JEDEN DODATKOWY.

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

Termin Budynek, adres

10.09. 
poniedziałek

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

Leśna 7, 7A-B

11.09. 
wtorek

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

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

12.09.
środa

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

13.09. 
czwartek

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

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

14.09.
 piątek

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

Marii Skłodowskiej-Curie 17-23
15.09. 
sobota

Grunwaldzka 4A, 6A-C;

17.09. 
poniedziałek

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

18.09. 
wtorek

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

19.09.
 środa

 Karola Szymanowskiego 1-9;  
Władysława Jagiełły 2A-D

09.10.
wtorek

Grunwaldzka 2A-C

10. 10.
środa

Wyzwolenia 6A-B; Powstańców 54A; 
Walerego Wróblewskiego 69 m. 1-56; 

Grunwaldzka 2D, 7

Termin Budynek, adres

11. 10.
czwartek

Wyzwolenia 10A-B; 
Walerego Wróblewskiego 69 m. 57-112; 
Powstańców 54B; Grunwaldzka 3A-B, 9

12. 10.
piątek

Wyzwolenia  8A-B;  
Walerego Wróblewskiego 69 m. 113-154; 

Powstańców 54C; Grunwaldzka 3C-F
13. 10.
sobota

Władysława Jagiełły 11A-F; Stawowa 7; 
Wyzwolenia  8C; Powstańców  46A; 

15. 10.
poniedziałek

Emilii Plater 21A-B;  
Walerego Wróblewskiego 71 1-56;  

Komuny Paryskiej 1 m. 1-55;  
Władysława Jagiełły 11D, 13C

16. 10.
wtorek

Stawowa 5, 6; Władysława  Jagiełły 13A-B 
Walerego Wróblewskiego 71 m. 57-112; 

Komuny Paryskiej m. 56-110; 

17. 10.
środa

Stawowa 11, 11A; Wł. Jagiełły 7A-C;
Walerego Wróblewskiego 71 m. 113-154; 

Komuny Paryskiej 3 m. 1-55; 

18. 10.
czwartek

Walerego Wróblewskiego 73 m. 1-56; 
Komuny Paryskiej 3 m. 56-110;  

Władysława Jagiełły 7D, 9C

19. 10.
piątek

Walerego Wróblewskiego 73 m. 57-112; 
Komuny Paryskiej 5 m. 1-55;  

Władysława  Jagiełły 9A-B
20. 10.
sobota

Komuny Paryskiej 5 m. 56-110;  
Władysława   Jagiełły 3A-C

22. 10.
poniedziałek

Walerego Wróblewskiego 73 m. 113-154; 
Komuny Paryskiej 6B-C, 13A-B;  

Władysława Jagiełły 3D, 1A
23. 10.
wtorek

Władysława Jagiełły 1B-C

Objaśnienie skrótu: m. - numery mieszkań
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Addio, pomidory, 
addio ulubione

– śpiewał przed laty Wiesław 
Michnikowski w Kabarecie Star-
szych Panów. One też są, a wła-
ściwie ich przetwory, wątkiem na-
szych kulinarnych przepisów. Doj-

rzałe, soczyste to atrybut lata, któ-
re choć trochę kapryśne to i tak pięk-
ne w tym roku. Ciepła, słoneczna po-
goda przyczyniła się do ogromnej ob-
fitości warzyw i owoców. Na straga-
nach jest ich w bród, a ceny prowoku-
ją do kupowania. Chociaż zdajemy so-
bie sprawę, że praca w kuchni, w let-
nie upały do przyjemności nie należy, 
to jednak warto się trochę pomęczyć, 
by na jesienne i zimowe dni w sło-
ikach mieć zmagazynowane okruchy 
lata, których przewaga nad innymi jest 
jedna – na pewno będą bez wszędo-
bylskich „E” w składzie. Tak więc czas 
na pomidory.

Sałatkowe – dojrzałe pomidory 
– ilość wg upodobań – wrzucić na mo-
ment do wrzątku. Wyjąć i zdjąć skór-
kę, pokrajać na ćwiartki, włożyć do 
słoików, posolić. Można też pomidory 
skropić octem (pół łyżeczki na słoik), 
aby zachowały ładny kolor. Pasteryzo-
wać 20 min. od momentu zagotowania 
się wody w temperaturze 90° C. Moż-
na też do każdego słoika dodać kiszo-
ny ogórek, pokrajany w plastry. Wów-
czas nie trzeba pomidorów ani solić, 
ani skrapiać octem. Tak zaprawione 
pomidory są doskonałym surowcem na 
zimową sałatkę. Wystarczy doprawić je 
solą i pieprzem, dodać drobno pokraja-
ną cebulę i np. kwaśną śmietanę.

Pasteryzowane zalane przecie-
rem – pomidory umyć dokładnie i uło-
żyć w słojach, nie uciskając ich (moż-
na wcześniej przelać je wrzącą wodą 
i zdjąć z nich skórkę). Z innych pomi-
dorów przygotować przecier, przypra-
wić go do smaku solą, odrobiną cu-
kru. Gorącym przecierem zalać ułożo-
ne w słojach pomidory; słoje zamknąć 
i wstawić do pasteryzacji. Pasteryzo-
wać 20-25 min. w temperaturze 90°C.

Sok pomidorowy – to właściwie 
przecier pomidorowy, tylko że mocniej 
rozdrobniony. Przyrządzamy go na-
stępująco: wybrać dojrzałe pomidory, 
umyć, pokrajać i zagotować. Przetrzeć 
przez sito. Otrzymany płyn doprawić 
solą (5 g na 1 l) i cukrem (2 - 3 dag na 
1 l). Przecier zagotować i gorący wlać 
do czystych butelek i pasteryzować tak 
jak inne soki owocowe.

Jeśli urodziłeś się 
pod tym znakiem, 
przyjaciele i znajo-
mi mogą liczyć na to, 
że chętnie i bez opo-

rów pożyczysz im pieniądze. Nie bę-
dziesz się również upominał nachal-
nie o zwrot pożyczki. Zdziwi Cię na-
tomiast, jeśli ci, którym pomogłeś nie 
pomogą Tobie.

Byk bardzo nie lu-
bi pożyczać komuś 
pieniędzy i żeby się 
przed tym uchronić, 

udaje, że jest sam w kłopotach finan-
sowych, chociaż stan jego konta jest 
całkiem niezły. Inna sprawa, że tak 
stara się gospodarować swymi finan-
sami, aby samemu nie pożyczać. 

Ludzie spod tego 
znaku podchodzą do 
pieniędzy dość non-
szalancko. Lubią je 

wydawać, chętnie też pomogą innym, 
którzy znaleźli się w potrzebie. Bywa 
nawet, że zapominają o pożyczeniu 
komuś gotówki, szczególnie, jeśli jest 
to niewielka kwota. 

Usposobiony dobrze 
do ludzi i zawsze chęt-
ny do pomocy Rak za-
wsze Ci pożyczy, gdy 

znajdziesz się w potrzebie. Uczyni to 
w sposób taktowny, tak abyś nie poczuł 
się urażony. Rzadko upomina się o zwrot 
długu, chyba, że jest w potrzebie.

Lew niechętnie poży-
cza od znajomych, czy 
przyjaciół pieniądze 
i niezbyt chętnie sam 

udziela swoim bliskim wsparcia. Je-
śli już pilnie potrzebuje forsy na jakąś 
większą inwestycję, zaciąga pożyczkę 
w banku i regularnie,  szybko ją spłaca. 

Na zaprzyjaźnioną 
Pannę zawsze mo-
żesz liczyć w potrze-
bie, szczególnie, jeśli 

chodzi o drobne kwoty. Pod jednym jed-
nak warunkiem: musisz oddać zacią-
gnięty dług w uzgodnionym terminie. 
W przeciwnym razie więcej nie pomoże.

Wagi nie przywią-
zują się zbyt mocno 
do pieniędzy. Lubią 
je mieć i lubią wyda-

wać. Przyjaciołom pożyczą forsę, sa-
mi też zwrócą się do bliskich ludzi, je-
śli np. chcą sobie kupić coś, co im się 
podoba, a chwilowo są bez grosza.

Na pożyczkę u Skor-
piona zawsze mogą 
liczyć ci, których lubi 
i obdarza zaufaniem. 
W przeciwnym wypad-

ku nawet, jeśli ktoś jest w dużej potrze-
bie, a Skorpion ma pieniądze, osoba ta 
absolutnie nie może na niego liczyć.

Życzliwy ludziom 
Strzelec zawsze po-
może Ci w potrzebie. 
Jest taktowny i nigdy 

nie pyta dlaczego chcesz pożyczyć od 
niego forsę. Pożyczkę oddaj jednak 
w terminie, gdyż Strzelec nie lubi się 
upominać o zwrot pieniędzy.

Koziorożec chętnie 
i bez większych ce-
regieli pożyczy na-
wet dość wysoką 

kwotę tym swoim znajomym, u któ-
rych może liczyć na rewanż, gdy sam 
znajdzie się w potrzebie. W przeciw-
nym przypadku dobrze się zastanowi.

Jeśli chcesz poży-
czyć pieniądze od Ry-
by, to musisz wyka-
zać się pewną dyplo-

macją, a mianowicie wyczuć, kiedy 
Ryba jest w odpowiednim nastroju. 
Wtedy chętnie Ci pomoże – w prze-
ciwnym razie odejdziesz z kwitkiem.

Pani, a już szcze-
gólnie Pan Wodnik 
woli wydawać zaro-
bione przez siebie 

pieniądze, niż pożyczone. Jeśli jednak 
zachodzi taka konieczność zwraca się 
wyłącznie do najbliższych, zaufanych 
ludzi i to z dużym skrępowaniem.

Zodiak 
pożycza

MOJA KUCHNIA
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Znaczenie wyrazów:

POZIOMO: 3. Biały w kinie; 8. Na-
krycie namiotu; 9. Główna tętnica; 
10. Cebrzyk, baryłka; 11. Belka wspie-
rająca dźwigary dachowe; 12. Niezłe 
ziółko; 13. Stan zniszczenia; 14. Oso-
ba poszkodowana; 16. Cukierek 
w ruloniku; 19. Prążkowana tkanina; 
20. Metalowe odpadki; 21. Miejsco-
wość z sołtysem; 22. Ciekły tłuszcz; 
23. Używany zamiast cytryny; 28. Ba-
ty od taty; 31. Trwałe włókno, manila; 
32. Wpłacone przed przystąpieniem 
do przetargu; 33. Zdanie na ścianie; 
34. Lasy niższych partii Tatr; 35. Ko-
lizja na drodze; 36. Najwyższy organ 
Spółdzielni Mieszkaniowej; 37. Wy-
twór pracy ludzkiej.

PIONOWO: 1. Wspaniałe zwycię-
stwo; 2. Może być akcyjna lub koman-
dytowa; 3. Super, fajnie; 4. Raszka; 
5. Jest to 12.500 egzemplarzy „Mojej 
Spółdzielni”; 6. Biały metal szlachetny; 
7. Najsłynniejszy z faraonów; 14. Od-
cięty od całości; 15. Koncert lub zaba-
wa; 17. Nie zawsze się klei; 18. „Do-
świadczenie bez granic” dla osób bez-
robotnych zarejestrowanych w PUP 
w Siemianowicach Śląskich; 24. Ku-
beł na wodę; 25. Mała kromka chle-
ba; 26. Kolega, kompan; 27. Dziel-
nica Siemianowic Śląskich graniczą-
ca z Piekarami Śląskimi i Czeladzią; 
28. Pokerowa zagrywka; 29. Składnik 
bomb; 30. Rodzaj selekcji.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 29 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy przesyłać do 
dnia 20. VIII. 2012 r. - na adres SSM, 
ul. Boh. Westerplatte 20 z dopiskiem 
Redakcja „Moja Spółdzielnia” – krzy-
żówka nr 8/2012. Nagrody za rozwią-
zaną krzyżówkę 7/2012 z hasłem – Ka-
nikuła, otrzymują: Joanna MONSIOR, 
ul. K. Świerczewskiego 46A; Wanda 

GŁOGOWSKA, ul. Niepodległości 28; 
Grażyna WILK, ul. Boh. Westerplat-
te 6. Zwycięzcom gratulujemy i za-
praszamy (z dowodem osobistym) do 
działu GZM po odbiór nagród. Nagroda 
główna – niespodzianka – ufundowa-
ła firma Sukces s.c., Siemianowice Śl., 
ul. W. Wróblewskiego 67. Fundatorem 
pozostałych nagród jest Siemianowic-
ka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

J K L

Facet był u kochanki, ale zrobiło się 
późno i trzeba wracać do domu.

Mówi więc do niej:
- Daj trochę wódki, ochlapię się, to 

żona nie będzie czuła Twoich perfum.
Facet wraca do domu, a żona wali go 

po mordzie.
- Za co?
- Myślałeś, że jak się poperfumujesz 

to nie poczuję, że wódkę piłeś?

J K L

Uradowana żona wraca do domu 
i chwali się mężowi:

- Mam prawo jazdy! Teraz zwiedzimy 
cały świat!

Na to mąż odpowiada:
- Ten, czy tamten?

J K L

Policjant w księgarni:
- Proszę o coś głęboko intelektualne-

go, pobudzającego do myślenia.
- Może Kafkę?
- Dziękuję, już piłem.

J K L

Policjant do kolegi:
- Nie wiesz przypadkiem co to jest 

kurtyzana?
- Nie, ale tam stoi facet wyglądający 

na profesora, spytaj się go.
Policjant, podchodzi i pyta:
- Przepraszam, czy nie wie Pan co to 

jest kurtyzana?
- To taka rokokowa kokota.
Drugi policjant pyta:
- I co ci powiedział ?
- Eee tam, to jakiś jąkała.

J K L

Blondynki grają w koszykówkę.
- Ja na bramce! - krzyczy jedna.
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Rośliny iglaste kojarzą się zazwy-
czaj z ogrodami i parkami, z wielkimi 
rozmiarami. A przecież są i takie igla-
ki – jest ich wiele, których rozmiar nie 
przekracza 0,5 metra i w sam raz na-
dają się na balkon. Zaletą tych roślin 
są niejednokrotnie ich niewielkie wy-
magania. Część z nich „przyjmuje się” 
w miejscach mniej nasłonecznionych, 
w cieniu i jest odpornych na jesien-
ne i zimowe warunki. Znoszą nawet te 
cięższe zimy. Bez względu na porę ro-
ku, wiele z nich zachowuje swoje na-
turalne kolory, stanowiąc tym samym 
w zasadzie całoroczną dekorację. 

Najczęściej wystarczy kilka iglaków, 
by udekorowany balkon był zauważal-
ny z zewnątrz. Aby nasz kąt nie spra-
wiał wrażenia jednolitego i jedynie zielo-
nego fragmentu domu, możemy poku-
sić się o kompozycje z roślin o różnorod-
nych formach: kulistych, kolumnowych 
czy rozłożystych. Chętni mogą zabawić 
się nożycami i „wszczepić” w iglaka swój 
pomysł na jego wygląd. Z niewielkich 
iglaczków, sięgających 20-30 centyme-
trów, można stworzyć mini skalniak, uzu-
pełniając go jakimiś kolorowymi bylinami. 
Na swoim balkonie można pokusić się 

o posadzenie swojego drzewka bonsai, 
odpornego, co ważne, na mrozy. 

Większość krzewów iglastych najle-
piej rośnie w miejscach nasłonecznio-
nych. Właściciele zacienionych balko-
nów mogą zaopatrzyć się na przykład 
w odmiany cisa albo choiny kanadyj-
skiej. Na lekko ocienionym balkonie 
przyjmą się tuje i karłowate świerki.

Warto konsultować wszelkie pomy-
sły na przykład w ogrodnictwie. 

My tymczasem przedstawiamy ko-
lejne zdjęcia balkonów uchwycone 
w obiektywie w ostatnim miesiącu. Da-

lej będziemy przyglądać się wszelkim 
pomysłom na ładne balkony i w mia-
rę możliwości pokazywać je na ła-
mach „MS”. Nieustannie czekamy rów-
nież na Państwa propozycje najład-
niejszych osiedlowych balkonów. Jed-
no otrzymaliśmy. Pani Ewa Woźnica, 

łącząc pozdrowienia, napisała: Prze-
syłam zdjęcie (ufam, że będzie wy-
starczająco dobrej jakości) balkonu, 
na który patrzę codziennie i zachwyca 
mnie każdego dnia na nowo! Zgłaszam 
jego kandydaturę w „Zielonym konkur-
sie 2012”. Balkon należy do p. Marii 
Damnickiej – ul. Korfantego 14A.

Dziękujemy za fotkę i zgłoszenie 
i wyglądamy na kolejne od innych 
mieszkańców. rg 

Posiłkowano się artykułem Alicji Gawryś 

„Iglaki na balkony”, opublikowanym na stro-

nie e-ogrody.pl

Zielony Konkurs 2012
L ato w pełni, aż się prosi opuścić „cztery ściany” i pójść na spacer,  

 popatrzeć na coś ładnego. A może komuś się nie chce? Wtedy można 
przecież wyjść na balkon. Przy odrobinie chęci i pomysłu, spróbujmy zro-
bić przytulny kącik do wypoczynku. Na przykład wśród iglaków. Im więcej 
ładnych balkonów w osiedlach, tym przyjemniej. 

osiedle im. J. Tuwima, ulica Hermana Wróbla 8B.

osiedle „Węzłowiec”, ulica Władysława Jagiełły 13C. 

osiedle „Chemik”, 
ulica Niepodległości 60.

osiedle „Centrum”, ulica Kolejowa 3C. osiedle im. J. Tuwima, ulica Hermana Wróbla 9C.
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