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10. września br. II Święto Bytkowa od 1315 do 2145 – program str. 19

Gry i harce dla dzieci, występy zespołów i mnóstwo innych atrakcji to zapowiedź kilku godzin dobrej zaba-
wy, jaka w najbliższą sobotę czeka na wszystkich na Rynku Bytkowskim. O tym, że można się tam bar-

dzo dobrze bawić, świadczą odbyte już kilka razy w tym pięknym miejscu imprezy dla mieszkańców. Każda 
z dotychczasowych gromadziła jednorazowo po kilkaset osób, a mając na uwadze mobilność uczestników 
śmiało można stwierdzić, że brało w nich udział po kilka tysięcy ludzi.

Ostatnia przeprowadzona została 30 lipca – zdjęcia niżej i dalej, str. 2.

T a j e m n i c z e  z n a k i ?
Wylatów w siedleckim robi furorę w ostatnich latach. Tam każdego roku pojawiają się tajemnicze kręgi 

w zbożu. Ich wykonanie przypisywane jest przybyszom z obcych planet. Niedawno, bo 2 sierpnia, pra-
sa donosiła o podobnych kręgach, ale już dużo, dużo bliżej nas, bo tuż za miedzą... w Piekarach Śląskich. 
Tam równo wykonane pojawiły się w sianie. Teraz spójrzmy na zdjęcie wykonane kilka dni temu na osiedlu 
„Węzłowiec”. Kręgi co prawda to nie są, zboża i siana też nie widać ale… – czyt. str. 5

12 LAT12 LAT

L ato na Rynku…
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Tytułowe lato wypełniło się zjawiska-
mi wybitnie przypisanymi do tej pory 
roku. Uczestnicy festynu mieli w tym 
dniu wszystko, co z latem związane. 
Był upał i wiatr, a na koniec potęż-
na burza z wyładowaniami atmosfe-
rycznymi. Pierwszy deszcz, o 20.12, 
skropił – schłodził – tylko nieco ludzi 
rozgrzanych zabawą i emocjami, ja-
kie przyniósł dzień. Kilkadziesiąt mi-
nut później lunęło mocno i „grzmoci-
ło”, że hej. Na szczęście, ten ostatni 
letni akord tylko zahaczył o bawiących 
się i nie był w stanie zmącić dobrych 
nastrojów po kilkugodzinnej wspólnej 
zabawie.

Całość rozpoczęła się w ponadtrzy-
dziestostopniowym upale, który dzie-
ciom nic a nic nie dokuczał. Uczestni-

czyły one w biegach w workach, w ska-
kaniu o skakance i hula-hoopie jak gdy-
by nigdy nic. Ba, były wśród nich takie, 

które poszczególne z tych elementów 
mogłyby wykonywać po kilkanaście go-
dzin, spokojnie, niby leniwe, ale widać 
było, że te konkurencje zabawowe ma-
ją opanowane. Gdyby nie prowadzą-
cy konkursy Zbigniew Krupski, to być 
może kilku nastolatków kręciłoby hula-
-hoop i skakało do końca imprezy. „Wo-
dzirej” umiejętnie jednak przyspieszał 
tempo i zalecał wykonywanie dodatko-
wych kroków i figur, co wytrącało z ryt-
mu i prowadziło do szybkiego wyłonie-
nia najlepszych. Nieco później w in-
nym już rytmie dorośli pokazywali swe 
umiejętności taneczne. Nim jednak im 
zebrało się na odwagę zgromadzeni na 

bytkowskim rynku posłuchali kolejno: 
zespołów muzycznych „YASPER” Gru-

L a t o  n a  R y n k u …

 Upał w niczym nie przeszkadzał.

 Słuchano, nucono, śpiewano.

ciąg dalszy na str. 15

12 LAT „MS”
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POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - TEL. 228-57-78
DYŻURUJE: w dni robocze - od 15.00 do 22.00; w dni wolne - od 8.00 do 22.00

ZATRUDNIMY
SZWACZKI i KRAWCOWE

oraz osoby do przyuczenia na stanowisko szwaczki.

Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się:

8 września 2005 r. od 1000 do 1300

w Siemianowicach Śl. ul. Kapicy 17 
 – dawna przychodnia zdrowia.

Telefon kontaktowy: 509 874-727; 509 570-792.
Firma Wilkoszewski

122

Tajemniczy tytuł oznajmia, że bieżące wydanie nosi numer 144, a to zaś 
oznacza, że za nami 12 lat wydawania „Mojej Spółdzielni” Tak, tak SZA-

NOWNI PAŃSTWO, pierwszy numer „MS” otrzymaliście do rąk w październi-
ku 1993 roku. Od tego czasu gazeta gości u Was nieprzerwanie i zjawia się re-
gularnie co miesiąc w Waszych mieszkaniach. Te minione lata to setki materia-
łów, tysiące godzin spędzonych na przeróżnych spotkaniach, nad klawiaturą kom-
putera, to setki Waszych interwencji, (naszych późniejszych działań i odpowiedzi), 
listów, telefonów. To w końcu, a właściwie przede wszystkim, WASZE ZAUFANIE 
l PRZYCHYLNOŚĆ dla Nas wsparte bardzo często słowami otuchy, uznania, a by-
wało, że krytyki i nagan. Nas interesowała każda opinia i każdy głos, zarówno pozy-
tywny, jak i negatywny. W obydwu przypadkach wyrażane sądy świadczyły o tym, 
że nie jesteśmy Wam obojętni i za to właśnie Wam DZIĘKUJEMY.

Przez te lata systematycznie rosła objętość i zmieniała się szata graficzna. 
Ostatnie lata, a dokładnie od numeru 100 – ukazał sie w styczniu 2002 r. – to 
wprowadzenie pełnego koloru na ośmiu stronach, a więc i dodatkowy wysiłek 
bardzo szczupłego zespołu redakcyjnego.

PT Czytelnicy – od początku istnienia pragnęliśmy, by gazeta była współtwo-
rzona przez Was, by stała sie forum wymiany poglądów na spółdzielcze tematy. 
Podkreślaliśmy zawsze, że tytuł „MOJA SPÓŁDZIELNIA” jest formą zwrócenia 
się do wszystkich Spółdzielców, by bardziej identyfikowali się z SSM, by czuli się 
odpowiedzialni za dziesiątki spraw, z jakimi przychodzi się borykać na co dzień. 
Dlatego zawsze z ogromną radością przyjmujemy każdą sugestię, co do mate-
riałów, jakie chcielibyście Państwo znaleźć na łamach. 

Szanowni Państwo, na stronach „MS” prowadzimy bardzo otwartą politykę in-
formacyjną i przekazujemy materiały o pracach Rady Nadzorczej i Rad Osiedli. 
Jesteśmy stałymi obserwatorami Zebrań Grup Członkowskich i Zebrań Przed-
stawicieli Członków. Uczestniczymy w każdej formie życia spółdzielczego, jakie 
toczy się w SSM. Mamy świadomość, że czasem może ktoś odczuć niedosyt, 
co do poruszanego konkretnego zagadnienia, ale na wiele z pytań, tych nawet 
bardzo szczegółowych odpowiedzi można znaleźć w innych materiałach, nieko-
niecznie wprost odnosząc się do danego problemu. 

ciąg dalszy na str. 5
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Stanowisko
Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej

z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie tegorocznych wyborów parlamentarnych

We wrześniu 2005 r. odbędą się wybory parlamentarne. Będą one kolejną szansą na umoc-
nienie polskiej demokracji. Będą także szansą dla polskiej spółdzielczości, której rozwój uza-
leżniony jest także od przyjaznej polityki państwa. Uwzględniając realia społeczno-polityczne 
i ekonomiczno-finansowe, w jakich działają organizacje spółdzielcze oraz biorąc pod uwagę, że 
przyszłe powodzenie realizacji naszych zamierzeń zależy od przychylności Państwa dla nasze-
go spółdzielczego ruchu, będącej rezultatem odpowiednich decyzji parlamentu – Zgromadzenie 
Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej zwraca się do wszystkich Spółdzielców i ich Rodzin o:

• kreowanie kandydatów na posłów i senatorów wywodzących się spośród aktywnych działaczy 
naszego spółdzielczego ruchu oraz udzielenie im pełnego poparcia w akcie wyborczym,

• odniesienie się z uwagą i należną odpowiedzialnością do wszystkich propozycji otrzymywa-
nych przez organizacje spółdzielcze ze strony organizacji politycznych w przedmiocie współ-
pracy przedwyborczej i udzielenia poparcia ich kandydaturom.

Ogniwa ruchu spółdzielczego powinny udzielić poparcia tym partiom politycznym i ich kan-
dydatom, którzy:

• opowiadali się dotychczas i potwierdzają w swoich programach wyborczych poszanowanie uni-
wersalnych wartości spółdzielczych oraz wieloletnich tradycji polskiego ruchu spółdzielczego,

• proponowali i nadal wskazują na uregulowania legislacyjne stwarzające korzystne warunki 
rozwoju spółdzielczości.

Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej uważa, że aktywny udział Spółdzielców 
w wyborach parlamentarnych może stworzyć przychylną atmosferę społeczną i mieć wpływ 
na dobre warunki rozwoju spółdzielczej przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych, w tym 
między innymi służących tworzeniu nowych typów spółdzielni i walce z bezrobociem.

Nasz udział w akcie wyborczym traktujmy jako wyraz troski o rozwój naszych spółdzielni, 
o przyszłość ruchu spółdzielczego, o stwarzanie warunków dla rozwoju spółdzielczego gospo-
darowania dla nas samych i przyszłych pokoleń.

Niech wszyscy Spółdzielcy wezmą udział w tym demokratycznym akcie i dokonają świadome-
go wyboru.

Zgromadzenie Ogólne
Krajowej Rady Spółdzielczej

P r z e d  n a m i  w y b o r y
Za    kilkanaście dni udamy się do 

lokali wyborczych, by doko-
nać wyboru nowych posłów i sena-
torów na kolejną czteroletnią kaden-
cję. Już teraz wiadomo, że w szranki 
wyborcze stanęła rekordowa ilość 
kandydatów. Łącznie, w całej Pol-
sce, Państwowa Komisja Wyborcza 
zarejestrowała 10 775 osób ubiega-
jących się o 460 mandatów posel-
skich i 627 kandydujących do 100. 
miejsc w Senacie. Tym samym, ry-
walizacja jest ogromna.

W naszym okręgu wyborczym, tj. 
okręgu nr 31 zarejestrowanych jest 
258 kandydatów zmierzających do 
godności poselskich i 7 startujących 

w wyborach do Senatu.
Na listach wyborczych znajdą się 

osoby znane i bardzo znane, jak i ta-
kie, które dopiero próbują swych sił.

Kogo wybierzemy? Na to pytanie 
teraz nie jest w stanie odpowiedzieć 
nikt, gdyż nieraz już bywało, że pew-
niacy przepadali, a zwyciężały osoby 
nieznane.

Nim pójdziemy do urn, musimy jed-
nak sobie zadać pytanie: czego ocze-
kujemy od tych, którzy będą nas repre-
zentować. Czy na fali niezadowolenia, 
chwilowych emocji oraz zniechęcenia 
do sposobu uprawiania polityki oddamy 
swój głos walkowerem, czy też zadamy 
sobie trud i wybierzemy takich, którzy 

będą godnie, rzeczowo i konstruktywnie 
sprawować powierzony im mandat i re-
prezentować nas, tworząc prawo spójne 
i służące nam wszystkim.

Jak tego dokonać, to kolejne pytanie, 
na które wyłącznie sami musimy poszu-
kać odpowiedzi. Być może jakąś wska-
zówką będzie publikowane poniżej sta-
nowisko Zgromadzenia Ogólnego Kra-
jowej Rady Spółdzielczej. Zachęcamy 
do lektury, jak i do udziału w wyborach, 
bo niepójście do urn to też głosowanie, 
tyle tylko, że nieobecni nie mają racji i da-
ją przyzwolenie innym na sprawowanie 
władzy. Późniejsze narzekanie nie ma 
żadnego sensu.

Piotr Sowisło



5MOJA SPÓŁDZIELNIA 9/2005 12 LAT „MS”

Klub Radnych Spółdzielczości Mieszkaniowej  Klub Radnych Spółdzielczości Mieszkaniowej

F o r m u ł a  o t w a r t a
Przed miesiącem informowali-

śmy o utworzeniu, 28 lipca br. na 
ostatniej przed wakacyjną przerwą sesji 
Rady Miasta Siemianowice Śląskie, 
Klubu Radnych Spółdzielczości 
Mieszkaniowej. Podczas obrad 
radny Zbigniew Krupski przekazał 
p. Jackowi Rzepczykowi, przewod-
niczącemu Rady Miasta dokumen-
ty założycielskie nowego Klubu 
Radnych.

Statut Miasta stanowi, że radni mogą 
dobrowolnie tworzyć kluby ich skupia-
jące, w pod warunkiem minimalnej ilo-
ści trzech radnych. Klubom przysługu-
ją uprawnienia wnioskodawcze i opi-
niodawcze. W skład Klubu Radnych 
Spółdzielczości Mieszkaniowej 
weszli: Beata Breguła, Andrzej 
Gościniak, Zbigniew Krupski 
i Mikołaj Wajda. Na przewodniczą-
cego wybrano Zbigniewa Krupskiego.

Szefa nowego klubu, a zarazem 
dyrektora DK „Chemik” poprosili-
śmy o krótką rozmowę.

- PANIE PRZEWODNICZĄCY, JAKI BYŁ 
POWÓD UKONSTYTUOWANIA SIĘ NOWEGO 
KLUBU RADNYCH?

Zbigniew Krupski: - Utworzenie 
Klubu Radnych Spółdzielczości 
Mieszkaniowej to wypadkowa dzie-
siątków dyskusji, podczas których 
żywo debatowano, czy myśląc o dobru 
miasta, jego mieszkańcach koniecz-
nie muszą być podziały na koalicje, 
opozycje, skoro cel jest wspólny dla 
wszystkich. Tym nadrzędnym celem 

jest przecież tworzenie miasta przy-
jaznego, zaspokajającego potrzeby 

mieszkańców. Miasta umożliwiające-
go wszechstronny rozwój wszystkim 
zamieszkałym, a zarazem bezpiecz-
nego i z perspektywami na przyszłość. 
Powołanie klubu było właściwie aktem 
formalizującym pewne działania, bo 
wchodząca w skład klubu grupa rad-
nych w trakcie tej kadencji, nie raz 
i nie dwa, prezentowała pewne proble-
my związane ze sprawami mieszkają-
cych w zasobach spółdzielczych, któ-
re jednak dotyczyły wszystkich miesz-
kańców. Tak było np. z kwestią opłat 
za dostawę wody zimnej, remontami 
sieci wodociągowych. Dostarczaliśmy 
argumentów, które pozwoliły bar-
dziej zrozumieć zagadnienie i wnieść 
poprawki do przedstawionych propo-
zycji Rejonowego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji z korzyścią 
dla wszystkich mieszkańców nasze-
go miasta.

- KTO MOŻE ZOSTAĆ CZŁONKIEM KLUBU?
- Formuła jest otwarta dla wszyst-

kich radnych, bo zgodnie z zasadami 
spółdzielczymi chcemy działać ponad 
wszelkimi podziałami. Każdy radny, 
któremu dobro spółdzielczych spraw 
leży na sercu może do nas w każdej 
chwili przyjść.

- JAKIE CELE SOBIE STAWIACIE?
- Klub będzie czynić starania, by 

reprezentować wyborców i mieszkań-
ców zasobów wszystkich spółdzielni 
mieszkaniowych. Zamierzamy stwa-
rzać warunki dla realizacji ich potrzeb 
społecznych, kulturalnych i eduka-
cyjnych, a także rozwijać integra-
cję i demokracją lokalną oraz pomoc 
wzajemną. Klub będzie sprzyjał dzia-
łaniom wszystkich bez wyjątku spół-
dzielni mieszkaniowych, w interesie 
ich członków i lokatorów, a to prze-
cież ponad 2/3 mieszkańców nasze-
go miasta. Już wkrótce zamierzamy 
się spotkać – pisma już wystosowano 
– z Zarządami i Radami Nadzorczymi 
wszystkich funkcjonujących w mieście 
spółdzielni. Podczas spotkania poin-
formujemy o naszych celach, a wła-
dze poszczególnych spółdzielni będą 
mogły przedłożyć problemy, które 
uważają za ważne do rozwiązania na 
szczeblu miasta.

DZIĘKUJĘ ZA ROZMOWĘ

Piotr Sowisło

PT Czytelnicy, te 144 wydania „MS” w naszej pa-
mięci jawią sie jako setki zdarzeń, które raz mniej, 
raz bardziej trafnie dla Was relacjonowaliśmy. To 
także przypadki naszych ewidentnych pomyłek, cho-
chlików wyczyniających cuda z wyrazami. Niektó-
re były błahe i uśmiech sam pojawiał się na ustach. 
Inne powodowały wzrost poziomu adrenaliny u se-
tek mieszkańców, bo wprowadzały w błąd, a u reda-
gujących wywoływały stan przedzawałowy. Bieżące 
relacjonowanie życia SSM to wieczna pogoń za ma-
teriałami i walka z upływającym bezlitośnie czasem, 
bo w gazecie, nawet jeżeli jest to miesięcznik, za-
wsze wszystko potrzebne jest na wczoraj.

Szanowni Mieszkańcy, mamy nadzieję, że te nasze 
wpadki już nam wybaczyliście i że również w następ-
nych latach będziecie przychylnie nas pod swoim da-
chem przyjmować. My będziemy jak dotychczas zwia-
stunami różnych wieści oby jak najwięcej było tych 
dobrych. Czasem świadomie będziemy prowokować, 
a czasem łagodzić konflikty. Redakcja „MS”

122
... widoczna jodełka, o równych i symetrycznie rozmieszczonych 

gałązkach, wydłubana w ziemi?
Sensacji jednak nie będzie, bo to, co widzimy, jest tylko przy-

gotowaniem terenu przyszłego boiska do piłki nożnej, jakie 
powstanie w miejscu dotychczasowego klepiska między budyn-
kami przy ulicy Władysława Jagiełły 27-33.

No cóż, musimy obejść się bez sławy i wizyt ufologów 
i pogodzić z tym, że wkrótce wykopane rowy znikną i spełniać 
będą pożyteczną rolę odwodnienia powierzchni placu gry. pes

Ta j e m n i c z e  z n a k i ? ciąg dalszy 
ze str. 3

ciąg dalszy 
ze str. 1
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- PARLAMENT ZROBIŁ RESORTOWI PRE-
ZENT. BĘDZIE PAN TERAZ INSTANCJĄ, 
GDZIE MOŻNA BĘDZIE SKŁADAĆ SKAR-
GI NA PREZESÓW I SPÓŁDZIELNIE, A MINI-
STER INFRASTRUKTURY BĘDZIE MÓGŁ 
ŻĄDAĆ INFORMACJI O SPÓŁDZIELNIACH 
MIESZKANIOWYCH I ZLECAĆ LUSTRACJE. 
ROŚNIE PANA WŁADZA...

- Już nie mnie ta władza będzie 
rosła, natomiast komuś, kto znajdzie 
się na moim miejscu. Nie sądzę nato-
miast, żeby to postanowienie usta-
wowe zachowało się. Pozostaje pyta-
nie, kto wystąpi do Trybunału o uzna-
nie zapisów za niezgodne z konstytu-
cją? Ustawodawca pominął bowiem 
fakt, że spółdzielnia jest prywatną 
spółką handlową o zmiennym kapi-
tale i zmiennym składzie osobowym 
i trudno mówić tu o jakimś nadzorze 
ze strony władzy rządowej.

- JAKIE KONSEKWENCJE MOŻE MIEĆ 
DLA PRAKTYKI SPÓŁDZIELCZEJ NOWELIZA-
CJA USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKA-
NIOWYCH?

- Nie sądzę, żeby miała, bo chy-
ba znajdzie ona finał w Trybunale. 
Jeżeli chciałoby się ten zapis poważ-
nie potraktować, to powinniśmy 
odtworzyć, na poziomie departamen-
tu w ministerstwie, w gruncie rzeczy 
dawny Centralny Związek Spółdzielni 
Mieszkaniowych, czyli powrócić do 
sytuacji sprzed 1990 roku.

- PEWNE ELEMENTY TEGO ROZWIĄZANIA 
MOGŁY BYĆ ZAWARTE TAKŻE W PROJEKCIE 
NOWEJ USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE...

- Do pewnego momentu liczyłem, 
że uda się pani poseł Zofii Grzebisz-
Nowickiej sforsować tę ustawę. Ale jak 
zobaczyłem, co się w Sejmie wokół 
niej dzieje, to przekonałem się, że jest 
to raczej senne marzenie. Liczyłem na 
ustawę całościową, sądząc, że rów-
nież kwestie spółdzielczości miesz-
kaniowej znajdą tam rozstrzygnięcie, 
bowiem osobna ustawa o spółdziel-
czości mieszkaniowej sama w sobie 
jest złym pomysłem. A w ogóle jest 
to cząstka szerszego problemu – jak 
po latach upaństwowienia idei spół-
dzielczej wrócić do idei spółdzielczej 
czyli tęczy. Sam na własnej skórze 
przeżywałem swoje uspółdzielcze-
nie mieszkaniowe. O ile na począt-
ku lat 60. była to rzeczywiście spół-
dzielczość na zasadzie samopomocy 
i samoorganizacji społecznej, to póź-
niej stała się kwaterunkiem za pienią-

dze. Dzisiaj jest konflikt między tym 
historycznym kwaterunkiem za pie-
niądze, a ideą spółdzielczą. Jest fak-
tem też, że sporo ludzi działających 
zawodowo w spółdzielczości nie zna-
lazło takich konwencji przekształceń, 
które pozwoliłyby powrócić do korze-
ni ruchu spółdzielczego.

- CZY USTAWA TO UNIEMOŻLIWIA?
- Ustawa jest przyznaniem się par-

lamentu, że nie widzi w istocie różni-
cy między komunalnymi, a spółdziel-
czymi mieszkaniami. Tylko tyle, że 
komunalne są w gestii gmin, a spół-
dzielcze miałyby być pod nadzorem 
rządowym.

- ZAŁÓŻMY JEDNAK, ŻE PREZYDENT NIE 
BĘDZIE CHCIAŁ WIKŁAĆ SIĘ W PROBLE-
MY LEGISLACYJNE, CHOĆBY DLATEGO, 
ŻE JEST PROJEKTODAWCĄ PRAWA SPÓŁ-
DZIELCZEGO, I USTAWA WEJDZIE W ŻYCIE?

- Prezydent jest w trudnej sytuacji. 
W tej nowelizacji są sprawy, które powin-
ny wejść w życie. Jest zatem problem. 
Prezydent może skierować zapytanie 
do Trybunału Konstytucyjnego i to było-
by najbardziej racjonalne, bowiem nie 
chodzi o zawetowanie ustawy w cało-
ści, ale o wycięcie z niej fragmentów, 
które nie powinny się w niej znaleźć.

- CHODZI O FUNKCJE NADZORCZE?
- Także... Są tam również przepi-

sy nieskorelowane z ostatnimi orze-
czeniami Trybunału Konstytucyjnego. 
Chociaż w tym przypadku Sejm nie 
miał wyjścia, bowiem wystąpił tu 
pewien niedoczas. Rozstrzygnięcia TK 
zostały opublikowane już po tym, gdy 
ustawa była już po decyzjach Senatu.

- DOPOWIEM, ŻE RÓWNOCZEŚNIE DO 
USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE NIE MOŻ-
NA BYŁO DOPISAĆ ROZDZIAŁU: SPÓŁ-
DZIELNIE MIESZKANIOWE, BOWIEM NIEZNA-
NE BYŁO STANOWISKO TK...

- Cała ta nowelizacja powinna odbyć 
się miesiąc później, tyle, że mamy 
końcówkę Sejmu i to decydowało 
o zamknięciu pewnych spraw wcze-
śniej, by zdążyć z legislacją przed 
upływem kadencji Sejmu.

- WRÓĆMY JEDNAK DO SAMEGO ZAPISU 
O NADZORZE MINISTERIALNYM NAD SPÓŁ-
DZIELNIAMI. TO SWOISTE KURIOZUM...

- Ja sobie takiego nadzoru ze strony 
Ministerstwa nie wyobrażam. Po pierw-
sze, co to znaczy nadzór celowościo-
wy nad prywatnymi podmiotami jaki-
mi są spółdzielnie? Po drugie, jest to 
stwarzanie złudzenia ludziom, lokato-

rom domów spółdzielczych, że coś 
się na rzecz nich zrobiło. Ja to odbie-
ram jako zagrożenie, iż na adres „ul. 
Wspólna 2” napływać mogą tysiące 
listów, bo łatwiej będzie wysłać list ze 
skargą do ministra niż przyjść na Walne 
Zgromadzenie własnej spółdzielni. To 
skutki faktu, że lokatorów domów spół-
dzielczych rekrutowano na zasadzie 
kwaterunku za pieniądze i że stali się 
spółdzielcami z przypadku, bowiem nie 
mieli na mieszkanie innej szansy.

- CZY NIE SĄDZI PAN, ŻE TO WSZYSTKO 
JEST KONTYNUACJĄ PEWNYCH BŁĘDÓW 
POPEŁNIONYCH U ZARANIA TRANSFOR-
MACJI, BŁĘDÓW POPEŁNIONYCH W SPEC 
USTAWIE Z 1990 ROKU?

- Jest faktem, że próbowano wte-
dy iść na skróty. Z jednej strony przy-
jęto specustawę, tak jak dzisiaj ten 
nadzór. Natomiast nie było reflek-
sji, jak zbudować tkankę społecz-
ną w osiedlach-miastach spółdziel-
czych. Wiadomo, że na pewno nie ma 
tam mowy o samorządności w rozu-
mieniu demokracji bezpośredniej... 
To nie jest model historycznej spół-
dzielczości mieszkaniowej, do której 
zawsze wracamy, jak Warszawska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa. WSM 
miała w 1939 roku zaledwie 1500 
mieszkań i mieszkańcy byli w sta-
nie zebrać się w teatrze. Np. spróbuj-
my się zebrać teraz na Ursynowie, 
na Bródnie? Potrzebny byłby na to 
Stadion Dziesięciolecia. Na to nie ma 
pomysłu. W dyskusjach padały róż-
ne projekty, typu: może wprowadzić 
z mocy prawa przepis, że spółdziel-
nia może liczyć tylko określoną liczbę 
członków. Trudno tu jednak ingerować, 
bowiem jest to prywatny majątek tych 
ludzi. Czy ustawodawca wie lepiej, że 
spółdzielnia powinna liczyć najwyżej 
3 czy 5 tysięcy ludzi czy mieszkań? 
Właściwie inicjatywa jest od same-
go początku w kręgu ludzi, którzy żyją 
ze spółdzielni. I oni – moim zdaniem 
– nie znaleźli się w tym wszystkim. 
Menedżersko – choć nie wszyscy – 
uprawiają zawód zarządcy nierucho-
mości i jest im wszystko jedno, czy 
zajmują się zasobem spółdzielczym 
czy niespółdzielczym... Wątek spo-
łeczny po drodze gdzieś się zagubił, 
a samoistnie się nie odtwarza.

- WEDŁUG MOICH OBSERWACJI WŚRÓD 
ZARZUTÓW KIEROWANYCH POD ADRE-
SEM WŁADZ KONKRETNYCH SPÓŁDZIELNI 

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych  Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

L u d z i e  b ę d ą  s i ę  k ł ó c i l i
Rozmowa z Andrzejem Bratkowskim, wiceministrem infrastruktury
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POWTARZA SIĘ WĄTEK NIEGOSPODARNO-
ŚCI, NADUŻYĆ, BŁĘDÓW W ADMINISTRO-
WANIU I ROSNĄCYCH KOSZTÓW UŻYT-
KOWANIA MIESZKAŃ. JAK PAN OCENIA 
W ŚWIETLE TEGO WZMOCNIENIE FUNKCJI 
NADZORU ADMINISTRACYJNEGO?

- Taki nadzór jest nie do opano-
wania. Nie chcę, by powstawały 
kolejne złudzenia. Problemy są, ale 
mogą, wobec nich powiedzieć tyl-
ko jedno: weźcie Państwo, ci któ-
rzy macie domniemania czy preten-
sje, weźcie Państwo sprawy we wła-
sne ręce. To nie jest hasło telewizyjne 
czy propagandowe. Gdyby były sytu-
acje, że Walne przyjęło jakieś waż-
ne decyzje, a zarząd sabotował reali-
zację, to wtedy przy takich kompeten-
cjach ministra można byłoby reago-
wać, ale jeżeli indywidualnie kilku czy 
kilkudziesięciu członków ma preten-
sje, że zarząd, który formalnie repre-
zentuje kilka tysięcy osób narusza 
ich jakieś interesy, to cóż można zro-
bić? Wprowadziliśmy przecież kontro-
lę sądową do spółdzielni i z niej nale-
ży korzystać w takich indywidualnych 
sprawach. Nie wyobrażam sobie prak-
tycznej strony tych postanowień sej-
mowych. Bo nawet biorąc pod uwagę 
wzrastającą odpowiedzialność karną 
władz spółdzielni to i tak sąd będzie 
musiał ustalać winę. Naiwnością jest 
sądzić, że aparat ministra infrastruk-
tury będzie spełniał nadzór policyjny 
i będzie... mandaty rozdzielał.

- A FAKT, ŻE ZNALAZŁ SIĘ ZAPIS 
W USTAWIE, ŻE CZŁONEK SPÓŁDZIELNI 
BĘDZIE MIAŁ PRAWO WGLĄDU W DOKU-
MENTY SPÓŁDZIELNI I NA TEJ PODSTAWIE 
MOŻE ZGŁASZAĆ WNIOSKI W SPRAWACH 
EWENTUALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI?

- Ze zdziwieniem przyjąłem, że w ogó-
le taki temat, jako problem powstaje. 
Żadne protokoły Rady Nadzorczej nigdy 
nie były tabu dla członków. Spółdzielnia, 
w której jest to utajniane, daje podstawy 
do przypuszczeń, że coś jest do ukrycia 
przed członkami. Jako spółdzielcy trud-
no jest mi zrozumieć sytuację, że czło-
nek przychodzi do zarządu i przed nim 
się ukrywa postanowienia władz i że 
nie może wobec tego przeczytać pro-
tokołu. W mojej spółdzielni, liczącej ok. 
3 tys. lokatorów nie przychodzi nikomu 
do głowy, że coś może być utajniane. 
Jeżeli gdzieś są takie spółdzielnie, że 
z decyzji władz robi się tajemnicę, to 
mamy tego skutki jak w postaci tej usta-
wy. Jeżeli zarząd wykroczy poza upo-
ważnienie to powstaje karna sprawa. 
Ustawa jest przykładem, że brniemy 
coraz dalej i ustawą usiłujemy zastę-

pować statuty spółdzielcze. To nie jest 
tylko problem tej ustawy, ale szersze 
zjawisko, że ustawodawstwem admi-
nistracyjnym usiłujemy zastąpić nor-
malnie funkcjonujące procedury, które 
wynikają z kultury życia społecznego.

Problemy na pewno są. Mamy za 
sobą pół wieku budownictwa mieszka-
niowego, opartego na kanonach Karty 
ateńskiej, na segregacji miasta. Nagle 
gdzieś nam zginęło miasto i mamy tyl-
ko osiedla. Niegdyś, gdy padało słowo 
„Czerniaków”, to przychodzi nam na 
myśl Stanisław Grzesiuk i mieszkańcy. 
Z dzisiejszego osiedla, w którym jeden 
dom jest tu, a drugi tam – i wszystkie 
są ładne, słoneczne – gdzieś w tym 
wszystkim zginęło poczucie spójności, 
identyfikacji przestrzennej i społecznej. 
Nie ma poczucia więzi i rozumienia, 
gdzie są swoi, a gdzie obcy. Nie mamy 
ani my, ani Zachód, badań, jak ten 
rodzaj zabudowy wpłynął na zacho-
wania i więzi międzyludzkie, lokalne 
itd. Ostatnio ten problem poruszałem 
na spotkaniu ministrów unijnych zaj-
mujących się problemami mieszkalnic-
twa. Tu trzeba przypomnieć, że krajów 
zachodnich formalnie nie interesują 
sprawy mieszkaniowe. Ale pod hasłem 
wykluczenia społecznego i problemów 
społecznych chcąc nie chcąc wchodzą 
i one w problematykę mieszkaniową, 
a konkretnie w centra starych miast, 
gdzie następuje degradacja substancji, 
getta etniczne itd. My tego nie znamy, 
ale nie umiemy się znaleźć w zabudo-
wie osiedlowej miast zrealizowanych 
w istocie w oparciu o Kartę ateńską 
i wykrzesać poczucia więzi społecz-
nej. Nikt nie ma na to pomysłu, zaś 
badacze nie rozpoczęli jeszcze badań 
na ten temat. Sytuacja ta rzutuje jed-
nak na ocenę spółdzielczości, bowiem 
w istocie całe powojenne budownictwo 
jest głównie spółdzielcze.

- DO TEGO CAŁEGO KOCIOŁKA SPRAW 
W USTAWIE DORZUCONO JESZCZE 
PODZIAŁ SPÓŁDZIELNI I ŻE MNIEJSZOŚĆ 
BĘDZIE MIAŁA PRAWO DO WYDZIELENIA 
SIĘ ZE SPÓŁDZIELNI. NA WIEŚĆ O TYM 
W SPÓŁDZIELNIACH POWSTAJĄ PRZERÓŻ-
NE INICJATYWY PODZIAŁÓW, POPRZECZ-
NYCH, „WZDŁUŻ KLATKI SCHODOWEJ”, 
W ZALEŻNOŚCI OD FORMY WŁASNOŚCIO-
WEJ, „WZDŁUŻ JEZIORA”, ITD.

- Wspomniałem o Karcie ateńskiej. 
Jak można dzielić osiedle? Kiedy 15 lat 
temu mówiliśmy, m. in. razem z Alek-
sandrem Paszyńskim, o jakimś kierun-
ku zmian, była już wtedy podnoszona 
potrzeba parcelacji naszych megaspół-
dzielni. W tym momencie padł kontr-

argument, że powinniśmy równocze-
śnie dokonać reparcelacji gruntów miej-
skich. Przecież mamy część gruntów 
w istocie komunalnych, które są prze-
strzenią publiczną, a my mamy je wpro-
wadzone do majątku spółdzielni. Przy 
podziałach zabudowy osiedlowej mam 
poważne wątpliwości, co do zarządza-
nia tymi zasobami. Zabudowa osie-
dlowa wymusza bowiem funkcjonal-
ną spójność osiedla jako takiego, tak-
że np. pod względem samodzielnego 
dojazdu, itd. A co zrobić z tymi wszyst-
kimi osiedlowymi pawilonami handlo-
wo-usługowymi, transformatorem, któ-
ry jest dla trzech budynków, ze wspól-
nym śmietnikiem? Nie wyobrażam 
sobie takich podziałów. To jest otwarcie 
puszki Pandory. Ludzie będą się kłócili 
i to ze spółdzielczością nie ma już chy-
ba nic wspólnego. Ten zasób w sen-
sie rzeczowym jest inny niż stara zabu-
dowa śródmiejska. Byłem tym, który 
na początku lat 90. przywracał ustawę 
z 1934 roku o własności lokali. Tylko 
w tamtym momencie nie zwróciliśmy 
uwagi, że dotyczyła ona posesji miej-
skich w zabudowie śródmiejskiej. Gdy 
to jest pojedyncza parcela przy ulicy, 
to wspólnota się sprawdza. Natomiast, 
gdy chodzi o osiedle, to zaczyna się 
problem, kiedy chce się wydzielić blok 
czy grupę bloków, czyli jakiś jego frag-
ment. Od razu powstaje wtedy pro-
blem linii rozgraniczających. A jak pod 
tym wszystkim jest garaż wspólny na 
kilka budynków, to wszystko zaczyna 
być sztuczne. To wszystko prowadzi do 
wniosku, że całe takie osiedle powinno 
być jedną wspólnotą.

- A ZATEM – REASUMUJĄC – USTAWA 
NICZEGO TAK NAPRAWDĘ NIE ROZWIĄZUJE?

- Jest to kolejna próba pójścia na 
skróty. Problem główny pozostaje, 
bowiem przy nowelizacji tej ustawy 
nie rozwiązujemy go. Natomiast widzę 
potrzebę i możliwości wsparcia badań 
socjologicznych, rozszyfrowania tkan-
ki społecznej tego rodzaju zabudowy 
mieszkaniowej. Wówczas w oparciu 
o tę wiedzę można będzie postulować 
jakieś działania. Bo dziś na zasadzie 
coś za coś, płacimy za to, że mamy 
słoneczne osiedla, z terenami zieleni, 
zamiast suteren i podwórek-studni. To 
efekt względnie nowego budownictwa 
w takim wymiarze, w jakim nie ma go 
w innych krajach. I z tym zjawiskiem 
musimy się w końcu kiedyś uporać.

- DZIĘKUJĘ ZA ROZMOWĘ.
Mieczysław Wodzicki

Za miesięcznikiem Krajowej Rady 

Spółdzielczej: „Tęcza Polska” 2005
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W 1968 roku – na Zebraniu Przed-
stawicieli Delegatów – z ramienia Gru-
py Członków Oczekujących, dołączył 
do grona działaczy społecznych GSM. 
Od tego czasu do dzisiaj piastuje róż-
ne funkcje w spółdzielczych organach. 
Na przestrzeni ponad 30 lat swojej ak-
tywnej działalności przez 3 kadencje 
był członkiem Rady Nadzorczej SSM, 
a pozostały okres wypełniła mu pra-
ca w Radzie Osiedla „Michałkowice”. 
W 1970 roku otrzymał wraz z rodziną 
mieszkanie przy ul. Pocztowej, które 
nadal użytkuje. Kilka razy reprezento-
wał ZGCz „Michałkowice” jako delegat 
na ZPCz, przedstawiając najbardziej 
pilne i dokuczliwe problemy mieszkań-
ców tego osiedla. 

- Problemy mieszkaniowe w naszej 
Spółdzielni nie zmieniły się za bardzo 
na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat – 
wspomina Gerard Bednarek – W prze-
szłości były jednak szybciej załatwia-
ne sprawy członków oczekujących na 
mieszkanie. W tamtym okresie wielu 
chętnych uzyskiwało z zakładów pra-
cy wkład mieszkaniowy w wysokości 
2/3 wartości otrzymywanego mieszka-
nia, co było wielkim zastrzykiem finan-
sowym dla młodych małżeństw. Dzisiaj 
już tego nie ma z wiadomych przyczyn.

Gerard Bednarek od urodzenia zwią-
zany jest z Siemianowicami Śl. Urodził 
się w prywatnej kamienicy w Bytkowie, 
przy ul. Bytomskiej, obecna ulica Wa-
toły. Wczesne dzieciństwo i lata szko-
ły podstawowej spędził jednak w Mi-
chałkowicach, gdzie nadal mieszka. Po 
ukończeniu szkoły średniej został po-
wołany do odbycia zasadniczej służ-
by wojskowej, w jednostkach marynar-
ki wojennej. Po powrocie z wojska pra-
cował zawodowo w Katowicach, w za-
kładzie „Rapid”, a później od roku 1970 
w siemianowickim „Fabudzie”. Obecnie 
jest na emeryturze i w ramach wolne-
go czasu służy swoim wieloletnim do-
świadczeniem w RO „Michałkowice”.

Chociaż na stałe związany z Michał-
kowicami, znakomicie pamięta Bytków 
sprzed kilkudziesięciu lat.

- Mam dużo wspomnień z tamtych 
czasów i dobrze pamiętam miejsca, 
dokąd chodziliśmy jako chłopcy. Takim 
miejscem, gdzie maszerowała mło-

dzież szkolna, było boisko sportowe 
obok lasku bytkowskiego, na granicy 
obecnego osiedla „Chemik”. Rozgry-

wano tam mecze, na których groma-
dzili się licznie mieszkańcy tej dzielni-
cy i okolic. Były to rozgrywki klubowe, 
a drużyna z Bytkowa miała bardzo do-
brego bramkarza, na którego wołali-
śmy „Jula” – wspomina.

Inne jego wspomnienie związane jest 
z obozowiskiem Cyganów, które znaj-
dowało się pobliżu tego boiska. Mieli 
oni tam swoje namioty, konie. Ich życie 
i pobyt w zasadzie nie utrudniały niko-
mu codziennego funkcjonowania. Czę-
sto okoliczni mieszkańcy przybywali na 
teren obozu, aby przypatrywać się ich 
prywatnemu życiu, gdyż stanowili oni 
otwartą społeczność. W ciągu roku by-
wały dni, kiedy Cyganie sami zapraszali 
mieszkańców na rodzinne uroczystości. 
Do nich należały: wesela z piękną mu-
zyką, chrzty dzieci i inne. Ciekawy był 
chrzest, a centralny jego punkt odbywał 
się w sadzawkach, których znajdowało 
się sporo na terenie lasku. 

- Kolejnym charakterystycznym miej-
scem Bytkowa była kuźnia z XVIII wie-
ku, która znajdowała się naprzeciw-
ko obecnego Centrum Kultury przy ul. 
Niepodległości i Zgrzebnioka. Ta kuź-
nia zachowała się aż do lat 50.- 60. 
ubiegłego wieku, kiedy rozpoczęła się 
budowa osiedla „Chemik”. Ówczesny 
kowal miał pełne ręce roboty, gdyż ko-
ni pociągowych w Bytkowie nie brako-
wało – dodaje. 

Nasz rozmówca dobrze też pamię-
ta remizę strażacką, po której dzi-
siaj już nie ma śladu. Mieściła się ona 
przy obecnym placu Skrzeka i Wójci-
ka, a dokładnie naprzeciwko budyn-

ku, w którym znajduje się aktualnie so-
larium. Strażacy z Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej „Bytków” najpierw jeździ-
li konno, potem dorobili się motorowe-
go bojowego wozu strażackiego. Na 
szczęście wielkie pożary omijały tę 
dzielnicę, ale strażacy byli potrzebni, 
gdyż znajdowało się tu sporo gospo-
darstw rolnych, gdzie co jakiś czas do-
chodziło do zaprószenia ognia.

Z opowiadań jego dziadków wynika, 
że na terenie obecnego placu Skrzeka 
i Wójcika przez dziesięciolecia znaj-
dował się staw. Rosnąca tam okaza-
ła wierzba ma swoje korzenie właśnie 
na dnie mieszczącego się kiedyś tam 
stawu. Wspominając wielowiekową to-
polę nie możemy zapomnieć, że była 
ona niemym uczestnikiem męczeń-
stwa naszego narodu w 1941 roku. Na 
niej, na przestrzeni miesiąca, powie-
szono dwóch młodych, ludzi harcerzy 
i działaczy podziemnej Polski. Teraz 
ich nazwiska nosi plac. Nad brzegiem 
stawu w XVIII w postawiono kapliczkę 
pod wezwaniem św. Jana Nepomuce-
na, przy której przez długie lata, zanim 
wybudowano kościół w Bytkowie, od-
bywały się okolicznościowe nabożeń-
stwa. W pobliżu opisywanego miejsca 
znajdował się również dwór należący 
do rodziny książąt raciborskich. Obec-
nie na jego miejscu są dwie szkoły: 
podstawowa i gimnazjalna.

Zdaniem Gerarda Bednarka, wspo-
minając historię Bytkowa, nie moż-
na zapomnieć o linii kolejowej wybu-
dowanej wraz z rozwojem przemysłu 
na Śląsku. Łączyła Tarnowskie Góry 
z Katowicami. Przez wiele lat na gra-
nicy Bytkowa i Michałkowic znajdo-
wał się dworzec kolejowy z kasą bile-
tową, poczekalnią i z peronami nakry-
tymi dachem. Z kolei korzystało wielu 
mieszkańców tych dzielnic, którzy do-
jeżdżali do pracy w kierunku Bytomia 
czy Katowic. Kolej pasażerska prze-
trwała do końca lat 60.

Wracając do swojej działalności spo-
łecznej, nasz rozmówca podkreśla: 
- Nas, samorządowców interesuje wy-
gląd i estetyka osiedla, ale mimo wiel-
kich nakładów finansowych na te cele, 
nie zawsze szanowany jest społeczny 
pieniądz. Wielu mieszkańców wyka-
zuje obojętność na zachowania swo-
ich dzieci na terenie, gdzie mieszkają. 
Stąd tyle dewastacji budynków i pla-
ców, o których pisze się na bieżąco na 
łamach spółdzielczej gazety. mig

Ciekawi ludzie są wśród nas Ciekawi ludzie są wśród nas Ciekawi ludzie są wśród nas

O c a l i ć  o d  z a p o m n i e n i a
Gerard Bednarek już blisko 40 lat jest społecznym działaczem w naszej 

Spółdzielni. Zaczął działać w latach 1965-1966, jeszcze w czasach 
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, której prezesem był Franciszek 
Rzeźniczek. Wtedy złożył niezbędne dokumenty w celu otrzymania spół-
dzielczego mieszkania.
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Od kilku lat jesteśmy świadkami wystę-
powania różnych anomalii pogodowych, 
więc władze Spółdzielni zdecydowały, 
aby przygotowanie do zimy rozpocząć 
z odpowiednim wyprzedzeniem. Po pro-
stu, lepiej chuchać na zimne, niż później 
obserwować, jak pogoda znów nas za-
skakuje. Tym bardziej, że już od jakiegoś 
czasu o rozpoczęciu sezonu grzewczego 
nie decydują odgórne przepisy, tylko ten, 
kto zamawia ciepło, a więc Spółdzielnia. 
A w tym przypadku interes ekonomicz-
ny nie zawsze pokrywa się z komfortem 
zamieszkania. Mieliśmy okazję o tym się 
przekonać, gdy wiosną doszło do podję-
cia decyzji o zakończeniu sezonu grzew-
czego. Sprawa ta wywołała szeroką dys-
kusję wśród spółdzielców, a jej przebieg 
mogliśmy śledzić również na łamach na-
szej gazetki. Jedni chcieli bowiem za-
oszczędzić na rachunku za c.o. i by-
li gotowi znosić chłodniejszą temperatu-
rę w mieszkaniach, inni woleli więcej za-
płacić za ciepło, ale mieć zapewniony od-
powiedni komfort. W takiej sytuacji znale-
zienie złotego środka, by umiejętnie po-
godzić interesy obydwu stron, jest więcej 
niż trudne, ba, wręcz niemożliwe.

Co prawda prognozy synoptyków na 
najbliższe tygodnie są optymistycz-
ne, ale nawet oni mówią, że powinni-
śmy się przygotować na różne niespo-
dzianki. Miejmy jednak nadzieję, że 
pogoda jesienią długo będzie słonecz-
na, ciepła i w ten sposób wynagrodzi 
nam nieco kapryśne tegoroczne lato. 
Może, dzięki łaskawości aury, uda się 
rozpocząć sezon grzewczy później niż 
zwykle. Przypomnijmy, że każdy je-
den dzień pracy centralnego ogrzewa-
nia to tysiące złotych, za które płacimy 
w ramach wnoszonych opłat za ciepło. 
Tym samym każdy dzień opóźnienia 
w rozpoczęciu, jak i skróceniu, sezo-
nu grzewczego przekłada się na brzę-
czącą monetę, jaka pozostanie w na-
szych kieszeniach.

Opracowany przez poszczególne ad-
ministracje harmonogram prac przygo-
towawczych do sezonu grzewczego 
2005/2006 oraz osiedli do nadchodzą-

cego okresu jesienno-zimowego obej-
muje wykonanie szeregu zadań. Są to 
rutynowe kontrole stanu technicznego 
instalacji centralnego ogrzewania, ro-
boty związane z wymianą niektórych 
urządzeń oraz działania mające na ce-
lu doprowadzenie do minimum strat na 

cieple. W tym roku nasza Spółdziel-
nia nie wykonywała jakichś poważniej-
szych modernizacji urządzeń cieplnych, 
bowiem zostały one przeprowadzone 
już w ubiegłych latach. Skupiono się 
bardziej na konserwacji istniejącej in-
stalacji. Zgodnie z przyjętym harmono-
gramem, w przerwie między sezona-
mi grzewczymi, w wielu budynkach za-
łożono nowe elektroniczne podzielniki 
kosztów, co zapewni lokatorom więk-
szą możliwość bieżącego kontrolowa-
nia poboru ciepła i powinno wyelimino-
wać uwagi co do zasad rozliczania i po-
wszechnego narzekania na letnie odpa-
rowanie etc.

Istotnym novum w przygotowaniach 
do zimy jest zakup i wyposażenie osie-
dlowych administracji w nowe skrzynie 
na piasek. Są one bardzo estetyczne 
i mogą posłużyć za ławeczkę.

Osiedle „Chemik”
Do 31 sierpnia br. administracja wy-

konała niezbędne remonty instalacji 
centralnego ogrzewania, polegające 
m.in. na: remoncie rozdzielacza przy 
ul. Jana Kapicy 15 i Alfonsa Zgrzeb-
nioka 43, wymianie poziomów przy 

ul. Walerego Wróblewskiego 47, 55 
oraz Niepodległości 61 a-b. Natomiast 
w piwnicach budynku przy ul. Wró-
blewskiego 69, 71 i 73 dokonano wy-
miany izolacji termicznej rur central-
nego ogrzewania. Na całym osiedlu 
przeprowadzono też dokładną kontro-
lę urządzeń i aparatury regulacyjnej. 
Poza tym trwają prace związane z za-
bezpieczeniem elementów wewnętrz-
nych instalacji wodno – kanalizacyjnej 
narażone na wpływy temperatury ze-
wnętrznej. W najbliższych tygodniach 
przewiduje się jeszcze opracowanie 
harmonogramu odśnieżania osiedla 
oraz przeprowadzenie niezbędnego 

szkolenia dozorców i konserwatorów.
Osiedle „Węzłowiec”

Jednym z najważniejszych remon-
tów na tym osiedlu była wymiana 20 
zaworów głównych zasilających w roz-
dzielaczach centralnego ogrzewania 
w budynkach przy ul. Władysława Ja-
giełły. Na I etapie osiedla, w piwnicach 
wszystkich budynków, uzupełniono 
ponad 500 metrów izolacji termicznej 
zabezpieczającej przed stratami ciepl-
nymi na instalacji centralnego ogrze-
wania. ADM „Węzłowiec” przeprowa-
dziła też kontrolę oraz uzupełniła bra-
kujące zawory termostatyczne na klat-
kach schodowych oraz naprawiła od-
powietrzniki automatyczne grzejników 
w pomieszczeniach gospodarczych 
budynków. W ostatnich tygodniach za-
montowano także nowe słupy oświe-
tleniowe z lampami energooszczędny-
mi przy ul. Grunwaldzkiej 2.

Osiedle im. J. Tuwima
Prace przygotowawcze do nowego 

sezonu grzewczego objęły m.in.:
- wymianę 39 zaworów w rozdziela-

czach centralnego ogrzewania w bu-

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

Z i m a  s i ę  k ł a n i a  –  o s t a t n i e  p r z y g o t o w a n i a
Ostatnie tygodnie to bardzo gorący okres dla osiedlowych administra-

cji, ciepłowników i wszystkich firm odpowiadających za przygotowanie 
sieci i instalacji centralnego ogrzewania do nowego sezonu grzewczego. Na 
wszystkich spółdzielczych osiedlach dobiegają końca niezbędne prace zwią-
zane z przeglądem instalacji i pomieszczeń, w których znajdują się urządze-
nia służące zaopatrzeniu nas w ciepło np. rozdzielacze centralnego ogrzewa-
nia. Wcześniej postawiono też zrobić wszelkie inne przeglądy pod kątem pra-
widłowego oświetlenia osiedlowych terenów, uzupełnienia ewentualnie bra-
kujących szyb w oknach piwnicznych i na klatkach schodowych.

ciąg dalszy na str. 10

Na osiedlach pojawią się nowe pojemniki na piasek.



10 MOJA SPÓŁDZIELNIA 9/200512 LAT „MS”

dynkach przy ulicach: Wojciecha Kor-
fantego i Hermana Wróbla,

- czyszczenie 65 filtrów w blokach 
przy ulicach: W. Korfantego 1-17, H. 
Wróbla 1-9, Okrężnej 1-15, Leśnej 
13 i 15,

- wymianę 55 sztuk uszkodzonych 
– według rejestru zgłoszeń – automa-
tycznych odpowietrzników centralne-
go ogrzewania.

Osiedle „Młodych”
Na całym osiedlu sprawdzono już 

i uzupełniono złady – czynnik grzew-
czy – w instalacji centralnego ogrze-
wania oraz wykonano próby jej szczel-
ności. W związku ze zdarzającymi się 
dewastacjami blokad na zaworach ter-
mostatycznych znajdujących się na 
klatkach schodowych administracja 
przeprowadziła szczegółową kontrolę 
ich stanu technicznego oraz wykonała 
ewentualne naprawy. Z innych wyko-
nanych prac warto wymienić m.in.:

- uzupełnienie izolacji na instala-
cji przy ul. Szarych Szeregów 1, 2, 3 
i Alei Młodych 3,

- wymianę drzwi do rozdzielacza 
przy pl. Józefa Skrzeka i Pawła Wój-
cika 5B,

- uszczelnienie zaworów przy ul. We-
sterplatte 4, 10 i ZHP 6. 

Jeszcze przed rozpoczęciem zimy 
zakończone zostaną prace docieple-
niowe na południowej stronie budynku 
przy Alei Młodych 3-5 oraz na szczy-
tach bloków mieszkalnych przy ul. Wa-
lerego Wróblewskiego 6 i 8, Niepod-
ległości 32. W tym miesiącu planuje 
się jeszcze zamontować cztery nowe 
słupy oświetleniowe przy ul. ZHP 1-6.

Osiedle „Michałkowice”
Po zakończeniu ostatniego sezonu 

grzewczego administracja przystąpiła do 
wymiany podzielników kosztów na elek-

troniczne w budynkach znajdujących się 
przy ul. Marii Dąbrowskiej, Obrońców 
Warszawy i Walentego Fojkisa. Na-
tomiast w ubiegłym miesiącu prace re-
montowe były skoncentrowane na:

- wymianie 40 sztuk armatury w roz-

dzielaczach centralnego ogrzewania 
przy ul. Stawowej 5, 6, 7, 11, 11A,

- zamontowaniu nowej rury doprowa-
dzającej ciepło do instalacji centralnego 
ogrzewania budynku ul. Przyjaźni 26B,

- montażu termometrów i manome-

trów w rozdzielaczach centralnego 
ogrzewania przy ul. Stawowej.

Trwającą przerwę w sezonie grzew-
czym część lokatorów wykorzysta-
ła też na przeprowadzenie remon-
tów w swoich mieszkaniach i wymia-
nę grzejników, szczególnie w łazien-
kach. W tych wszystkich przypad-
kach ADM dokonuje odbioru technicz-
nego nowych grzejników, który po-
lega na sprawdzeniu ich szczelno-
ści i zweryfikowaniu parametrów wy-
dajności cieplnej i naniesieniu ewen-
tualnych zmian do kart mieszkania 
i obiektu. Zgodnie z przyjętym harmo-

nogramem przeprowadzane też są ro-
boty dociepleniowe przy ul. Obroń-
ców Warszawy 2 i Stawowej. Powin-
ny one zostać zakończone przed na-
staniem chłodnych dni.

Osiedle „Bańgów”
Na tym osiedlu nie zaplanowano 

większych prac przed zbliżającym 
się sezonem grzewczym i okresem 
jesienno – zimowym. Główne robo-
ty dotyczyły remontów na rozdziela-
czach w węzłach centralnego ogrze-
wania oraz wymiany uszkodzonych 
zaworów, manometrów i termome-
trów m.in. przy ul. Władysława Rey-
monta 42, 52, 54 i Marii Skłodow-
skiej-Curie 67 oraz skorodowanych 
odcinków rur spustowych. Już w naj-
bliższych dniach mieszkańcy bloków 
przy ul. Wł. Reymonta 38-56 i Karo-
la Szymanowskiego 2-14 będą mie-
li założone nowe, elektroniczne po-
dzielniki kosztów. W sumie planuje 
się wymienić 575 sztuk tych urzą-
dzeń. 

Osiedle „Centrum”
Gotowe do zbliżającego się sezonu 

grzewczego jest również to osiedle, na któ-

rym administracja przeprowadziła szereg 
rutynowych prac związanych z konserwa-
cją instalacji centralnego ogrzewania.

Ponadto, wykonano:
- przełożenie automatu odpowie-

trzającego z mieszkań na korytarz 
na ostatniej kondygnacji przy ul. Po-
wstańców 54C,

- wymianę 24 zaworów centralne-
go ogrzewania – z kołnierzowych na 
kulowe – w budynkach przy ulicy Ka-
rola Świerczewskiego 46A, B; 48A, 
B; 50A, B.

- montaż nowych manometrów w blo-
kach przy ul. Kruczej 1, 1A, 2, 2A.  mig pes

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

Zima się kłania – ostatnie przygotowaniaciąg dalszy 
ze str. 9

Jeszcze jest czas na wymianę kaloryfera.

Rozdzielacze c.o. to „serca” systemu cieplnego w budynku. Na „Węzłowcu” 
w rozdzielaczach wymieniono 20 potężnych zaworów na nowe – kulowe.
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Dzięki selektywnej zbiórce 
odpadów można odzyskać 

nawet do 50 procent surow-
ców. Chociaż stojące przed 
blokami kolorowe pojemni-
ki do segregacji są ciągle 
plądrowane przez zbieraczy 
butelek i papieru, to syste-
matycznie wzrasta ilość po-
segregowanych odpadów.

- W ciągu 7 miesięcy te-
go roku zebraliśmy 40 ton 
plastiku i 33 tony makulatu-
ry. Jest to znacznie więcej 
niż w analogicznym okresie 
w 2004 roku. Zebraliśmy też 
o 15 procent więcej szkła. 
Na tę korzystną tendencję 
ma wpływ większa świado-
mość ekologiczna miesz-
kańców oraz wzrost liczby 
pojemników na odpady – 
podkreśla z zadowoleniem 
Franciszek Stasiak, kie-
rownik Zakładu Oczyszcza-
nia Miasta MPGKiM.

Na terenie naszej Spół-
dzielni znajduje się 55 sta-
nowisk do selektywnej zbiór-
ki odpadów. Nie wszystkie 
są wyposażone w trzy po-
jemniki do segregacji. Jesz-
cze w tym roku na osiedlach 
SSM przybędzie pięć konte-

nerów na szkło oraz piętna-
ście na plastik i makulatu-

rę. Zostaną one ustawione 
m.in. przy ul. Okrężnej 13, 
Wł. Sikorskiego 4, Przyjaź-
ni 36-38. Nowe pojemniki są 
kupowane ze środków Wy-

działu Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Siemianowi-
ce Śląskie. Posiadają wszel-
kie zabezpieczenia mające 
uniemożliwić ich otwieranie 
osobom niepowołanym. Nie-
stety, drobni złodzieje nadal 
znajdują sposoby na nisz-
czenie zabezpieczeń oraz 
kradzież makulatury i bute-
lek. Nie powinniśmy jednak 
przechodzić obojętnie wo-
bec takich sytuacji i gdy je-

steśmy ich świadkami, na-
leży powiadomić policję lub 
straż miejską.

Do selekcji odpadów ma 
zachęcić nas również pro-

wadzona systematycz-
nie przez miasto akcja in-
formacyjna. Co jakiś czas 
pojawiają się na klatkach 
schodowych w budynkach 
mieszkalnych plakaty, ulotki 
mówiące o sposobie segre-
gacji i informujące o konte-
nerach do składowania su-
rowców. Dzięki tym działa-
niom środowisko naturalne 
będzie czystsze, gdyż od-
pady trafią do wtórnej prze-

róbki, a nie będą zalegać na 
wysypisku śmieci, na któ-
rym i tak zwiększa się sys-
tematycznie ilość składowa-
nych odpadów. Dodajmy, że 
butelka plastikowa typu – 
PET potrzebuje kilkuset lat, 
aby ulec pełnemu rozkłado-
wi. Podkreślmy jeszcze, że 
większa ilość zebranych od-
padów i poddanie ich recy-
klingowi, to mniejszy koszt 
za wywóz tony śmieci na 
wysypisko, w którym ujęte 
jest także jego utrzymanie 
a to są pokaźne pieniądze. 
Słowem im mniej śmieci tra-
fia na wysypisko tym lepiej 
pod każdym względem.

Z inicjatywy miasta pro-
wadzona jest także zbiór-
ka przeterminowanych le-
ków. Prawie wszystkie sie-
mianowickie apteki posiada-
ją specjalne pojemniki na 
ten cel. Jeżeli więc mamy 
przepełnioną domową ap-
teczkę i nie wiemy, co zro-
bić z niepotrzebnymi leka-
mi, oddajmy je do apteki, 
które prowadzą ich zbiórkę. 

Będzie więcej kontenerów

Segregacja domowych śmieci w Siemianowicach 
Śląskich sprawdziła się. Zakład Oczyszczania Mia-

sta wywozi coraz więcej posegregowanych odpadów. 
Można śmiało powiedzieć, że nasza gmina przeżywa 
swego rodzaju rewolucję. Mieszkańcy coraz chętniej 
wkładają: papier do pojemnika z makulaturą, plastiko-
we butelki bez nakrętek do kontenera na plastik, słoiki 
i butelki do pojemnika na szkło, a pozostałe odpady do 
kontenera ogólnego.

W tym roku zebrano już 40 ton plastiku.

Przypominamy zasady segregacji odpadów:
1. Do pojemnika ZIELONEGO – „SZKŁO” wrzucamy 

odpady szklane bez zakrętek, butelki bez korków i za-
krętek, stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń me-
talowych.

Nie wrzucamy: ceramiki (porcelana, naczynia typu 
arco, talerze), szkła budowlanego (okiennego, zbrojo-
nego), luster, zużytych żarówek, lamp neonowych i ha-
logenowych, szklanych opakowań po lekach i produk-
tach chemicznych.

2. Do pojemnika ŻÓŁTEGO – „PLASTIK” wrzucamy 
odpady z tworzyw sztucznych typu polietylen, polipro-
pylen, PET: jednorazowe butelki po napojach, opako-
wania po środkach do prania, szamponach, mydłach 
w płynie, kubki po produktach mlecznych (umyte), po-
jemniki po artykułach sypkich, duże folie i worki foliowe, 
artykuły gosp. domowego z tworzyw sztucznych.

Nie wrzucamy: tekstyliów, styropianu, opakowań: po 
materiałach niebezpiecznych np.: oleju i z pozostało-
ściami artykułów spożywczych, produktów z tworzywa 
sztucznego typu: zabawki, szczoteczki do zębów.

3. Do pojemnika NIEBIESKIEGO – „PAPIER” wrzu-
camy: gazety, magazyny, katalogi, prospekty, papier 
do pisania, zeszyty, opakowania papierowe, kartono-
we, tekturę falistą.

Nie wrzucamy: zabrudzonego lub tłustego papieru, 
kalki, folii, torebek plastikowych. ciąg dalszy na str. 12
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Oferta półkolonii została tak sformu-
łowana, aby żaden z jej uczestników 
się nie nudził i obejmowała zabawy re-
kreacyjne, sportowe, muzyczne i gry 
świetlicowe oraz wycieczki. Szcze-

gólnie ta ostatnia forma letniego wy-
poczynku cieszyła się ogromnym po-
wodzeniem wśród dzieciaków, które 
zapewne jeszcze długo będą prze-
chowywać w swej pamięci wspomnie-
nia z wycieczek w góry lub do innych 
znanych miejscowości. Gdy przyszedł 
czas pożegnania, wszyscy zgodnie za-
pewniali, że spotkają za rok. Niektórzy 
być może również wcześniej, gdyż na 
zimowe ferie DK „Chemik” z pewno-
ścią przygotuje równie ciekawą ofertę.

Trudno wymienić wszystkie atrakcje, 
w jakich brali udział koloniści. Gdy tyl-
ko pozwalała na to aura, wybierano się 
całą grupą na basen, piesze wyciecz-
ki po okolicy oraz do Skansenu w Wo-
jewódzkim Parku Kultury i Wypoczyn-
ku. To ostatnie miejsce wiele dziecia-
ków szczególnie polubiło, gdyż mo-
gły się tam spotkać z innymi uczest-
nikami półkolonii z okolicznych miast. 

Wspólnie uczestniczyli też w wielu za-
bawach, konkursach i grach na świe-
żym powietrzu. Część z nich ujawniła 
swoje umiejętności wokalne, plastycz-
ne czy ruchowe.

Zdaniem wychowawców, nawet naj-
ciekawszy program nie byłby atrak-
cyjny, gdyby nie kapitalna atmosfera, 

jaką udało się stworzyć wśród koloni-
stów. Dzieciaki bardzo ceniły sobie to, 
że mogły tutaj nawiązać nowe przyjaź-
nie i znajomości, które przetrwają dłu-
żej niż wakacyjny czas.

- Najbardziej lubiłam jeździć na wy-
cieczki i chodzić na basen – przyznaje 
11-letnia Weronika Pasek z os. „Che-
mik” – Szczególnie zapamiętam wy-
jazd do Brennej, gdyż tam mogliśmy 
się kąpać w rzece, i do Krakowa, gdzie 
zwiedzaliśmy katedrę i karmiliśmy go-
łębie na rynku. Podobały mi się Su-
kiennice i hejnał grany z wieży kościo-
ła. Wiele dzieci uczestniczyło w półko-
loniach prawie przez całe wakacje.

- Na zajęcia do „Chemika” przycho-
dzę już od kilku lat – twierdzi Damian 
Wszołek, 11-letni mieszkaniec osiedla 
im. J. Tuwima i dodaje: - W tym roku 
zapisałem się na półkolonie od same-
go początku, później wyjechałem na 
wakacje z rodzicami, ale po powrocie, 
chętnie tutaj wróciłem. Oprócz wycie-
czek bardzo polubiłem wszelkie gry 
zręcznościowe.

Wyjazd na wycieczki również bardzo 
dobrze wspomina Magda Kudra – lat 
8 z osiedla im. J. Tuwima:

- Chodzę na półkolonie od początku 
lipca, najbardziej zapamiętałam wyjazd 
do Krakowa i bardzo ładny rynek w tym 

N a :  1 0 0 ,  2 0 0 ,  1 0 0 0  p r o c e n t
Jeżeli jakieś dziecko spędzało wakacje pod blokiem, to mogło oderwać 

się od codzienności, przychodząc na półkolonie, które już po raz kolejny 
zorganizował Dom Kultury „Chemik”. Ponad 130 dzieci mogło świetnie się 
bawić i brać udział w wielu atrakcjach przygotowanych przez opiekujących 
się nimi wychowawców. Nawet niesprzyjająca pogoda nie była w stanie po-
psuć humorów, bo i taka ewentualność była uwzględniona w programie.

Stąd stare medykamenty trafią do uty-
lizacji. Akcja jest prowadzona po to, 
aby ograniczyć napływ sterty niepose-
gregowanych odpadów na wysypisko 
a jednocześnie przeciwdziałać dosta-
niu się przeterminowanych medyka-
mentów w niepowołane ręce.

W akcję segregacji odpadów zna-

komicie również włączają się dzieci 
z przedszkoli i podstawówek. To one 
zebrały w ubiegłym roku szkolnym kil-
kaset kilogramów baterii, które nie-
poddane utylizacji zatruwają bardzo 
poważnie – ze względu na skład che-
miczny – środowisko naturalne. Nie-

potrzebne baterie można przekazać 
dzieciakom, a one z pewnością chęt-
nie zaniosą je do pojemników w szko-
le, zdobywając przy tym punkty za ak-
tywność potrzebne do tego, aby mieć 
lepszą ocenę zachowania.

mig pes

ciąg dalszy ze str. 11
Będzie więcej kontenerów

 Grupa w komplecie – zdjęcie zachowa wspomnienia.

Pogoda jest – czas na wyjście w plener.
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mieście. Chętnie też chodzę 
do Skansenu, gdzie są różne 
konkursy i zabawy.

Z kolei 11-letni Sebastian 
Kosma z osiedla „Węzło-
wiec” podkreślił: - Bardzo 
cenię sobie to, że poznałem 
tutaj nowych kolegów i kole-
żanki. Mogę z nimi bez prze-
szkód porozmawiać na inte-
resujące mnie tematy. Po-
nadto, najbardziej podobały 
mi się wycieczki.

Uroczyste zakończenie pół-
kolonii odbyło się w sobotę, 
27 sierpnia podczas festynu, 
w parku „Pszczelnik” zorgani-
zowanego przez Radio Kato-
wice dla mieszkańców nasze-
go miasta w ramach konkur-
su „Złota miejscowość Radia 
Katowice”. Podczas impre-
zy dokonano symbolicznego 
otwarcia rowerowych ście-
żek dydaktycznych, których 
pomysłodawcą jest p. Adam 
Balon skądinąd znakomi-
ty znawca siemianowickiej 
przyrody. Dzieci na to spotka-
nie przyszły ze swoimi rodzi-
cami, bo z jednej strony była 
to impreza dla wszystkich 
mieszkańców, a z drugiej, bo 
czekała tam na nie miła nie-
spodzianka. Otóż, w trakcie 
półkolonii uczestniczyły one 
w konkursie „Czy znasz przy-
rodę Siemianowic” przepro-
wadzonym pod patronatem 
Wydziału Ochrony Środowi-
ska Urzędu Miasta. Ich udział 
i wiedza ze znajomości fau-
ny i flory naszego miastazo-
stały docenione, gdyż każdy 
uczestnik – nagrodzono bli-
sko 30 półkolonistów – otrzy-
mał dyplom oraz torbę z na-
grodami. Dyplom taki przy-
padł także w udziale organi-
zatorowi wakacji w mieście, 
czyli DK „Chemik”.

Podczas ekologiczne-
go spotkania w Pszczelni-
ku można było wymienić su-
rowce wtórne – jak ktoś je ze 
sobą przyniósł – na sadzon-
ki drzew lub kwiatów.

Na zakończenie półkolo-
nii, jak to zwykle bywa, były 
czułe pożegnania – w nie-
jednym oku łza się zakrę-

ciła – i zapewnienia, że na-
wiązane przyjaźnie dłużej 
przetrwają i że na pewno 
na następnych półkoloniach 
spotkamy się na: 100, 200, 
1000 procent.

 – Będzie co wspominać – 
zgodnym chórem stwierdziły 
dzieciaki.

Szef DK „Chemik” – Zbi-
gniew Krupski powiedział: 
- Bardzo się cieszę, że uda-
ło nam się stopniowo przy-
jąć na półkolonie wszyst-
kie chętne dzieci. Może nie 

wszystkie mogły pojechać 
na tę samą wycieczkę, ale 
rozumiały tę sytuację i wy-
mieniały się ze sobą miej-
scami. Chciałbym podkreślić 
też bardzo dobrą opiekę za-

pewnioną przez wychowaw-
czynie – studentki wydzia-
łu pedagogiki, które w ten 
sposób odrabiały swój staż 
i zdobywały cenne doświad-
czenie w pracy z dziećmi.

Poniżej nagrodzone dzie-
ci, uczestniczące w konkur-
sach przeprowadzonych 

w Skansenie i w DK „Che-
mik”: 

Miniplayback show
– 6 lipca

- Martyna Skalska,
- Michał Wiechoczek.

Konkurs na rozwiązanie
krzyżówki – 6 lipca

- Patrycja Tułaj,
- Paweł Ratoń,
- Jagoda Skalska.

Turniej szachowy
– 13 lipca

- Aleksander Juranek,
- Dawid Winkler,
- Patryk Dąbrowski,
- Klaudia Smaluch,
- Martyna Balewicz,
- Krzysztof Grembowski,
- Mateusz Szynawa,
- Dominika Kowalska,
- Martyna Skalska.

Konkurs plastyczny
– 13 lipca

- Magda Kudra,
- Weronika Pasak.

Konkurs hula-hop
– 13 lipca

- Tomasz Ratoń.

Konkurs wiedzy
o górach – 20 lipca

- Michał Wiechoczek,
- Mateusz Mucha.

Turniej w „dwa ognie”
 – 20 lipca – drużyna

zwycięska „Młoda para”
w składzie:

- Szymon Kudra,
- Adrianna Didkowska,
- Oskar Dworakowski,
- Paweł Ratoń,
- Tomasz Ratoń,
- Damian Wszołek.

Turniej strzelecki
– 3 sierpnia

- Adrian Kern,
- Martin Piechaczek.

Konkurs hula hoop
– 11 sierpnia

- Donata Świercz,
- Daria Szczepaniak,
- Karolina Kempa.
mig pes

N a :  1 0 0 ,  2 0 0 ,  1 0 0 0  p r o c e n t

Nicola Stokłosa prezentuje swój dyplom.
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O nowy element rekreacyjny wzbo-
gacił się niedawno plac zabaw 

dla dzieci przy ul. Grunwaldzkiej 2B 
na os. „Węzłowiec”. Metalowy słup 
z koszem umożliwia okolicznym dzie-
ciakom non stop ćwiczyć swoje umie-
jętności gry w koszykówkę. Posiada 
on atest i certyfikat dopuszczający go 
do montowania na placach zabaw.

Pomysł założenia kosza zgłoszo-
no podczas ostatniego Zebrania Gru-
py Członkowskiej „Węzłowca”, gdzie 
część spółdzielców zwracała uwagę na 
potrzebę montowania nowych elemen-
tów rekreacyjnych, na których najmłod-
si mieszkańcy osiedla mogliby rozwi-
jać swoje sportowe talenty i wyładować 
nadmiar energii. Osiedlowa administra-
cja postanowiła szybko zareagować na 
ten sygnał ze strony lokatorów i w ciągu 
kilku tygodni zamontowano tam nowy 
kosz. Przy tej okazji cały teren placu 
zabaw został ogrodzony metalowymi 

barierkami zabezpieczającymi przed 
przedostaniem się piłki w stronę znaj-
dującego się niedaleko parkingu sa-

mochodowego i okien pobliskiego bu-
dynku mieszkalnego. Ponadto, zamon-
towano 3 nowe słupy z lampami ener-

gooszczędnymi poprawiającymi stan 
oświetlenia w tym rejonie.

I co najważniejsze, dzieci entuzja-
stycznie zareagowały na nowy kosz 
i chętnie rzucają do niego swoimi pił-
kami. Niekiedy muszą nawet cierpliwie 
czekać w kolejce do rzutu, bo tylu jest 
chętnych do gry. – Ja wolę grać w pił-
kę nożną na pobliskim boisku, kosz 
jest dobry dla młodszych dzieci. Cza-
sami jednak przychodzę też porzucać 
– twierdzi stały bywalec placu zabaw 
– 14 letni Wiktor. Miejmy nadzieję, że 
nowy kosz będzie służył dzieciakom 
jak najdłużej. Jest wykonany z mate-
riałów odpornych na korozję i mecha-
niczne zniszczenia. Jednak, jak prze-
konaliśmy się już niejednokrotnie, 
„możliwości” wandali są nieograni-
czone, więc apelujemy do wszystkich 
mieszkańców tego rejonu, aby trosz-
czyli się o plac zabaw będący źródłem 
atrakcji dla ich dzieci.  mig

D z i e c i  j u ż  g r a j ą  w  k o s z a

N a  n o w e j  n a w i e r z c h n i

NIE ZAMYKAJMY DRZWI to kolejna 
już edycja akcji zainicjowanej i prowa-
dzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Siemianowicach Śląskich. 
Jej adresatem są dzieci z najuboższych 
rodzin z naszego miasta, które z róż-
nych powodów pozbawione są możli-
wości rozpoczęcia nowego roku szkol-
nego z odpowiednim wyposażeniem.

Pomóżcie Państwo spełnić marzenia 
tych dzieci – zapełniając ich tornistry 
tym, co niezbędne jest w szkole:

- kredkami, farbami, - zeszytami itp.
Dzięki Waszej ofiarności pogłębiona 

będzie ich chęć do podjęcia trudu zwią-
zanego z nauką. Da im również szansę 
na rozwój ich indywidualnych zdolności 

i talentów, a co najważniejsze – przy-
wróci im wiarę w drugiego człowieka.

Jak dotąd nie zawiedliście Państwo. 
Szeroko otworzyliście swoje serca na 
potrzeby tych dzieci, za co gorąco dzię-
kujemy. Liczymy na dalsze wsparcie.

Akcja trwa do 16. września 2005 r. 
Dary prosimy przekazywać do tutej-
szego Ośrodka codziennie, od ponie-
działku do piątku, w godzinach od 7.00 
do 15.00, w poniedziałki do 17.00 do 
pokoju nr 7 (parter).

Szczegółowych informacji udziela 
koordynator akcji mgr Aleksandra 
Jurczyk-Wałęsa  codz ienn ie ,  
od 7.00 do 10.00 w pokoju nr 7,  
tel. 2281 391

Na remont parkingu przy ulicy 
Michałkowickiej 23 miesz-

kańcy tego rejonu czekali od kilku 
lat. Aby jednak wykonać wszystkie 
prace z tym związane, Rada Osiedla 
„Centrum” musiała zgromadzić nie-
małe środki finansowe. Nie wystar-
czyło bowiem dokonać drobnych 
napraw nawierzchni, gdyż w sumie 
cały wyremontowany odcinek obej-
mował położenie blisko 1500 m kwa-
dratowych kostki brukowej.

Zanim jednak do tego doszło, firma 
wykonująca roboty musiała uporać się 
z usunięciem płyt betonowych pamię-
tających jeszcze czas budowy tej czę-
ści osiedla. Później teren na nowo wy-
równano i położono kable energetycz-
ne doprowadzające prąd do nowych 

słupów oświetleniowych. Ostatni etap 
robót obejmował położenie nowej na-
wierzchni z kostki brukowej na drodze 
dojazdowej i parkingu. Z tego samego 

materiału ułożono również stanowisko 
pod kontenery do segregacji odpadów.

Na czas remontu mieszkańcy mie-
li utrudniony dojazd do swojej posesji. 
Byli o tym poinformowani przez ogło-
szenia na klatkach schodowych. Nikt 

jednak nie protestował, gdyż wszyscy 
od dawna czekali na te prace.

- Chyba wszyscy lokatorzy są zado-
woleni z nowego parkingu, który został 
bardzo dobrze wykonany. Wcześniej 
były tu płyty, a podczas opadów desz-
czu zbierała się woda i robiło się błoto. 
Przydałby się też jakiś miniplac zabaw 
z huśtawkami i karuzelą dla naszych 
dzieci – mówi pan Mirosław, mieszka-
niec bloku przy ul. Michałkowickiej 23, 
stały użytkownik parkingu.

Wraz z nowym parkingiem ADM „Cen-
trum” postarała się o montaż nowych 
lamp oświetleniowych. Trzy słupy z po-
dwójnymi lampami oświetlają obecnie 
cały parking i pobliski teren, wpływając 
zdecydowanie na poprawę bezpieczeń-
stwa lokatorów i ich samochodów. mig

Wyłania się nowy parking.

Zeszyty, kredki, farbki...

D r o d z y 
D a r c z y ń c y
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pa Twórcza „OCOCHODZI” i „STRA-
TUS”. W śląskie, i nie tylko rytmy, 
wprowadził wszystkich Marian Gogol 
i swym występem zachęcił uczestni-
ków do podśpiewywania i nucenia zna-
nych właściwie w każdym domu piose-
nek. Artysta zadziwił wszystkich jesz-
cze jednym: mimo potężnego upału 
występował w marynarce, nienagannie 
się prezentował, choć pot dość często 
ocierał z czoła. Rodzimą, swojską w kli-
macie nutę podtrzymało męskie „Pie-
karskie Trio”. Ta „kapela” znana z an-
teny Radia Piekary miała na widow-
ni mnóstwo swych fanów, i to nie tyl-
ko z Siemianowic Śląskich. Mężczyźni 
swój występ urozmaicali wicami, które 
raz po raz publiczność kwitowała sal-

wami śmiechu. Letnie, w pełni tego sło-
wa znaczenia, harce – czytaj wstęp – 
zakończył zespół „METRUM”. Później 
polało, ale przestało.

Pytani przez nas o swe wrażenia 
z zabawy mieszkańcy zarówno star-
si, jak i młodsi mówili o tych rozryw-
kowych przedsięwzięciach w samych 
superlatywach. Zdzisława i Wiesław 
Zalewscy powiedzieli: Dobrze, że są 
takie imprezy. Mieszkamy na osiedlu 
„Młodych” i takie chwile to zawsze bo-
dziec do wyjścia z czterech ścian, do 
posłuchania starych i nieco starszych 
śląskich szlagierów, do spotkania zna-
jomych i zabawienia się.

Marek Chlebek: Jest tu bardzo sym-
patycznie, a że już po pracy i przed 
niedzielą, to i bez stresów. Długo jed-

nak pobyć nie mogę, bo jestem sam 
na gospodarstwie.

Ewa Niedbała: Takie imprezy są po-
trzebne, bo można chociażby, ot, po-
chodzić sobie i popatrzeć.

Młodzi uczestnicy zabawy Dawid 
Gryc i Sabine „Pigusia” Czaja zaba-
wę ocenili bardzo lakonicznie: Jest su-
per i niech tak będzie częściej.

Poprzednio wieść o zabawie na 
Rynku powędrowała za ocean. Teraz 
do sąsiadów zza Odry, bo spotkali-
śmy tam mieszkankę Bielefeld – na-
zwiska nie podamy, bo deszcz uszko-
dził papier. Pani była bardzo zadowo-
lona i z uznaniem mówiła o walorach 
Rynku Bytkowskiego, o jego urodzie 
i toczącej się zabawie.

ciąg dalszy ze str. 15

L a t o  n a  R y n k u …

ciąg dalszy na str. 18

Bardzo przyzwoicie na tle innych 
miesięcy zapisał się sierpień i zdecy-
dowanie oszczędził nasze kieszenie. 
Zanotowane przypadki dewastacji to 
detal w porównaniu z innymi miesią-
cami. Rzecz jasna, nie oznacza to, że 
mamy sie czym chwalić, bo każde ze 
zniszczeń to, niestety, zbędny koszt 
naprawy. Nawet jeżeli strata liczona 
jest tylko w groszach, to pamiętaj-
my, że z groszy składają się złotów-
ki. Przypadki zniszczeń i utraconych 
z tego powodu przedmiotów publikuje-
my niżej. Teraz wróćmy do podpalenia 
windy na ul Hermana Wróbla 6D. Spra-
wę tę pilotujemy od jej zaistnienia. Jak 
nam powiedziano w Komendzie Miej-
skiej Policji – informacji udzielał komi-
sarz Robert Sokołow – ze straży po-
żarnej otrzymano już opinię biegłe-
go w zakresie pożarnictwa. Biegły nie 

uznał podpalenia windy za zdarzenie 
stwarzające niebezpieczeństwo zagro-
żenia życia. Ta opinia powoduje, że nie 
można wystąpić z wnioskiem o zasto-
sowanie art. 163 kk. Tym samym, po-
licja postawi zarzut z art. 288 o znisz-
czeniu mienia, co jest zagrożone karą 
do 5 lat pozbawienia wolności. Krzysz-
tofowi P. – sprawcy podpalenia – po-
stawione zostanie 9 innych zarzutów. 
Reszta należy do sądu.

Coraz szersze kręgi zatacza nato-
miast postępowanie w sprawie wan-
dalizmu przy ul. Wyzwolenia 6 – przy-
pomnijmy, chodzi o elektrody powbija-
ne w elewację. Policjanci – mówi Robert 
Sokołow – przesłuchali już kilkanaście 
osób. Każda z nich podaje nowe nazwi-
ska. Tak więc nadal będziemy czekać 
na ostateczny wynik dochodzenia.
Na osiedlach wydarzyło się:

„BAŃGÓW”
ul. M. Skłodowskiej-Curie 35, 37 – 
pomalowano wejścia i ganki do klatek 
i zniszczono 4 kosze na śmieci.

„MICHAŁKOWICE”
ul.  Wyzwolenia 10 – wyrwano balu-
stradę;
ul. Pocztowa 8 –  zniszczono skrzyn-
kę na reklamy.

„MŁODYCH”
- skradziono kółka z 4 pojemników na 
śmieci.

„TUWIMA”
ul. Okrężna 7 i W. Korfantego 1/c – 
włamano się do piwnic i zniszczono 4 
skrzynki na reklamy.

„WĘZŁOWIEC”
ul. Wł. Jagiełły 27/b – skradziono 
elektromagnes;
ul. W. Wróblewskiego 26/b – skra-
dziono skrzynkę na reklamy.

G a r a ż e  w  c e n i e
Powstają nowe garaże przy ul. Przyjaźni 42. Inwestycja 

ta to wspólna inicjatywa RO i ADM „Michałkowice”.
Pomysł okazał się trafiony, gdyż bardzo szybko znaleź-

li się chętni na ich posiadanie. Z pewnością dużą rolę ode-
grała bardzo dobra lokalizacja nowego zespołu znajdujące-
go się w pobliżu kilku budynków mieszkalnych od strony ul. 
Kościelnej. Przyszłych właścicieli nie zraziła nawet cena 
boksów oszacowana na kilkanaście tysięcy złotych.

8 garaży jest budowanych metodą tradycyjną, będą wypo-
sażone w uchylne drzwi oraz instalację oświetleniową. ADM 
„Michałkowice” przewiduje zakończenie prac za kilka tygodni. 
W planach jest kontynuowanie w 2006 r. prac remontowych 
w tym rejonie. Mieszkańcy, których nie było stać na kupno 
garaży, będą mogli w przyszłości skorzystać z zatoczek par-
kingowych, które powstaną tutaj wraz z nowym chodnikiem 
z kostki brukowej. mig

N i e  b y ł o  z a g r o ż e n i a  ż y c i a
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Szczelność okien 
– raz jeszcze

Po zapoznaniu się z odpowiedzią 
udzieloną przez Zarząd SSM w inter-
wencji pt. Szczelność okien i syndrom 
chorego budynku – „MS” nr 8/2005 - 
na redakcyjny dyżur zadzwonił pan 
Jan Szymczyk, aby ustosunkować się 
do problemu mikrowentylacji. W 2002 
roku Spółdzielnia wymieniła w jego 
mieszkaniu okno, które nie posiadało 
mikrowentylacji. Po roku Spółdzielca 
zamontował kolejne, tym razem sam 
dokonując jego zakupu. Gdy chciał 
starać się o zwrot finansowy z tego ty-
tułu, otrzymał odpowiedź, że będzie 
to możliwe, jeżeli jego stolarka bę-
dzie posiadała to rozwiązanie lub bę-
dzie musiał wyciąć kawałek uszczelki. 
Czytelnik prosi o wyjaśnienie, dlacze-
go musiał wykonać te działania, sko-
ro wprawione przez Spółdzielnię okno, 
nie posiadało mikrowentylacji?

ZARZĄD SSM: Dokonując wymia-
ny w 2002 roku, Spółdzielnia zasto-
sowała drewniane okno, którego 
producentem jest zakład stolarki bu-
dowlanej „Włoszczowa” i niewąt-
pliwie posiada ono właściwy sys-
tem wentylacji. Brak mikrowentylacji 
może dotyczyć okien wykonanych 
z profilu PCV, gdyż stolarka monto-
wana we wcześniejszych latach nie 
zawsze posiadała tego typu rozwią-
zanie. Jednakże i w takim przypad-
ku SSM rozlicza się z lokatorem pod 
warunkiem dokonania rozszczelnie-
nia okna lub po podpisaniu przez 
mieszkańca oświadczenia, iż za 
skutki niewłaściwej wentylacji spo-
wodowanej brakiem mikrowentylacji 
odpowiada wyłącznie lokator.

Uszanuj starszego
Za pośrednictwem gazety „Moja 

Spółdzielnia” Spółdzielca zamieszka-
ły przy Alei Młodych 3 apeluje do in-
nego lokatora z tego budynku o za-
przestanie prowokowania go do kon-
fliktów przy różnych okazjach, jak np. 
podczas spotkań na klatce schodowej. 
Nasz Czytelnik jest już starszą oso-
bą i bardzo zależy mu na ułożeniu so-
bie z pozostałymi mieszkańcami do-
brosąsiedzkich stosunków. Z kolei dru-
gi lokator, łatwo popadający z innymi 
w konflikty, jest osobą dużo młodszą 
od niego. Ponadto, prosi o wyjaśnie-

nie, kto może jeszcze pomóc miesz-
kańcowi, gdy dochodzi do takich kon-
fliktów?

P. P. (imię i nazwisko do wiad. red.)

ZARZĄD SSM: W pełni popieramy 
wniosek Czytelnika o zaprzestanie 
międzysąsiedzkich kłótni i wykona-
nie kilku gestów dobrej woli przez 
wszystkie zantagonizowane strony, 
które czasem nawet nie pamiętają 
już przyczyn powstałego konfliktu. 
Oczywistym jest, iż kontakty mię-
dzy sąsiadami na klatce schodowej 
wpływają na warunki zamieszkania 
w myśl zasady: „zgoda buduje, nie-
zgoda rujnuje”. Zarząd Spółdzielni 
nie ma bezpośredniej możliwości in-
gerowania w tego rodzaju zdarzenia, 
poza kierowaniem odpowiednich 
apeli. Pomóc w tej sprawie może 
zwrócenie się z interwencją do Rady 
Osiedla, straży miejskiej lub policji.

Pilnujcie dzieci!!!
- Nie umiem pogodzić się z wanda-

lizmem, który dzieje się na naszym 
osiedlu. Wiele dzieci jest niegrzecz-
nych i apeluję do rodziców, by bar-
dziej pilnowali swoich pociech – twier-
dzi Danuta Smerczek, mieszkanka 
osiedla „Tuwima”. Ponadto, lokatorka 
wraca do przeprowadzonego remon-
tu swojego budynku przy ul. Okrężnej 
5, zwracając uwagę na wiele pozosta-
wionych jeszcze niedoróbek, w tym 
m.in. brak płytek na jej balkonie. 

ZARZĄD SSM: Apel mieszkanki 
jest jak najbardziej stosowny i w peł-
ni go popieramy. W trakcie przepro-
wadzania prac dociepleniowych przy 
ul. Okrężnej 5 wykonano roboty po-
legające na ułożeniu płytek na bal-
konach w tych mieszkaniach, w któ-
rych lokatorzy dokonali wcześniej 
ich zakupu. Prosimy zatem o kontakt 
z administracją osiedlową w celu 
uzgodnienia terminu ich położenia, 
jeżeli już pani je zakupiła. Podczas 
przeprowadzonego odbioru robót 
dociepleniowych budynku stworzo-
no możliwość zgłaszania indywidu-
alnych uwag przez lokatorów. W to-
ku pracy komisji odbiorczej zanoto-

wano kilka drobnych uchybień wnie-
sionych przez zamieszkałych. Uwagi 
przekazano wykonawcy.

Nagroda wskazana!!!
- Chciałabym na łamach gazetki 

„Moja Spółdzielnia” pochwalić naszą 
dozorczynię – panią Rudyńską, która 
wzorowo dba o powierzony jej teren 
przy ul. Korfantego – podkreśla Hali-
na Sędrak z osiedla „Tuwima”. Nasza 
rozmówczyni uważa, że wspomniana 
dozorczyni wkłada dużo serca w wy-
konywaną pracę. Chodniki o każdej 
porze roku są uprzątnięte, a będące 
swoistą wizytówką skalniaki – znajdu-
ją się przy wjeździe na osiedle – są 
zadbane. Czytelniczka sugeruje, aby 
Zarząd Spółdzielni rozważył możli-
wość przyznania tej pracownicy do-
datkowej nagrody pieniężnej za wy-
konywaną wzorowo pracę.

ZARZĄD SSM: Z przyjemnością 
przyjmujemy tego typu informacje, 
gdyż świadczą one z jednej stro-
ny o właściwej pracy dozorców 
a z drugiej o docenieniu ich wysił-
ku – często przekraczającego ramy 
obowiązków służbowych. Rozwa-
żymy możliwość, w ramach posia-
danych środków, przyznania wy-
różniającym się pracownikom od-
powiednich nagród.

Więcej wieści 
dla niepełnosprawnych
- Od kilku miesięcy jestem przyzwy-

czajony do oglądania „MS” w wersji 
elektronicznej. Uważam, że to znako-
mita forma, gdyż w każdej chwili moż-
na również zajrzeć do wcześniejszych 
numerów. Tymczasem sierpniowe wy-
danie „MS” jest nadal niedostępne 
w internecie. Dlaczego? – pyta Czytel-
nik z osiedla „Tuwima”.

Ponadto, Spółdzielca, który jest oso-
bą niepełnosprawną, zauważa brak na 
łamach „Mojej Spółdzielni” informacji 
czy nawet stałej rubryki o problematy-
ce skierowanej do osób pokrzywdzo-
nych przez los. Jego zdaniem, można 
by zamieszczać informacje o dostęp-
nych dla osób niepełnosprawnych pu-
blicznych obiektach, o pojazdach ko-
munikacji miejskiej posiadających za-
wieszenie niskopodłogowe, itp.

A. S. (imię i nazwisko do wiad. red.)

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

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

ciąg dalszy na str. 22
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Elżbieta Pierzchała jest kobietą ener-
giczną i pewną siebie. Życie specjal-
nie jej nie pieściło.

Los chciał, że jej mąż zmarł w 1991 r. 
i od tego czasu sama wychowuje cór-
kę Olę, z której jest szalenie dumna. 
W trakcie studiów na Politechnice Ślą-
skiej podjęła pracę na kolei. Przeszła 
prawie wszystkie szczeble zarządza-
nia i obecnie kieruje Śląskim Zakładem 
Przewozów Regionalnych w Katowi-
cach. Jest jedyną kobietą – dyrektorem 
największego zakładu kolejowego.

Zainteresowania polityczne rozbu-
dził w niej dziadek Antoni Jackowski – 
zdeklarowany piłsudczyk. Aktywność 
polityczną rozpoczęła od NSZZ „So-
lidarność”. W latach 1998-2002 była 
radną Sejmiku Wojewódzkiego w Ka-
towicach, gdzie kierowała komisją in-
frastruktury. Obecnie jest z-cą Prze-
wodniczącego Rady Powiatu w Kato-
wicach, członkiem Rady Regionalnej 
Platformy Obywatelskiej. Startuje do 
sejmu z drugiego miejsca okręgu ka-
towickiego Platformy Obywatelskiej.

Sen spędza z jej oczu nierozwiązany 
dotąd problem sprawnej komunikacji 
w Polsce. Obecne rządy pogłębiły kry-
zys kolei i nie realizowały programu in-
westycji drogowych.

- Nie lubię myśleć zaściankowo – mó-
wi Elżbieta Pierzchała – dobre wzo-
ry podpatrywałam za granicą. Nad-
renia Północna-Westfalia jest podob-
na do Śląska. Tam podjeżdża się sa-
mochodem na parking, a potem ma-
jąc w ręce zniżkowy zintegrowany bi-
let na wszystko (parking na przedmie-
ściu, kolej, autobus, tramwaj) dalej po-
dróżuje. Miasta dzięki temu nie są za-
korkowane. To rozwiązanie służy tak-
że zwalczaniu bezrobocia. To zwłasz-
cza widoczne jest na Śląsku, gdzie ba-
rierą jest wysoki koszt dojazdu do pra-
cy. A bezrobocie to kluczowy problem 

całego kraju a nie tylko naszego regio-
nu. Wiem, co mówię – sama niepoko-
ję się o przyszłość swojej córki i dlatego 
będę chciała wprowadzić cały pakiet 
rozwiązań służących obniżaniu bezro-
bocia. Prócz rzeczy wielkich, jak obniż-
ka podatków, są rzeczy małe, jak wspo-
mniany wyżej wspólny bilet. Wiele ta-
kich drobnych działań może mieć cał-
kiem spory, całościowy efekt.

Aby walczyć z bezrobociem, trzeba 
zrobić wszystko, by Śląsk stał się atrak-
cyjnym terenem dla inwestorów. Pod-
stawą tej atrakcyjności jest szybka i ta-
nia komunikacja oraz wykwalifikowa-
na i wykształcona kadra. 

- Co z tego, że będąc w sejmiku do-
prowadziłam na chwilę do wprowa-
dzenia wspólnego biletu na Śląsku - 
gdy tylko mnie tam zabrakło, to uła-
twienie zniesiono. Ten bilet był o 50% 
tańszy od standardowego i ludzie mi 
dziękowali za jego wprowadzenie. Dla-
czego tego pomysłu nie upowszech-
niać? Przecież to ja zbieram skargi za 
całą kolej, a jestem tylko odpowiedzial-
na za kasy i pociągi. To nienormalne, 
że katowicki dworzec ma dwóch wła-
ścicieli – Dworce Kolejowe PKP – wła-
ściciel budynku oraz Polskie Linie Kole-
jowe odpowiedzialne za tunele i pero-
ny. A tak naprawdę dworzec powinien 
należeć do miasta. Jednak dzięki przyj-
mowaniu tych wszystkich skarg i pil-
nowaniu ich rozpatrzenia przez odpo-
wiednie wydziały, wiele spraw śląskiej 
kolei zostało rozwiązanych. 

Elżbietę Pierzchałę złości lekceważe-
nie spraw bezpieczeństwa. To jeden 
z powodów dlaczego ludzie odcho-
dzą od kolei. Uruchomiła policyjne pa-
trole, które często zapobiegają kradzie-
żom. SOK-iści z narażeniem życia pilnu-
ją wagonów z węglem. Jej pomysłem 

jest zatrudnienie kilkudziesięciu ochro-
niarzy, którzy będą wyrywkowo patro-
lowali prawie 560 składów pociągów 
dziennie (tyle liczą śląskie przewozy); 
nękani złodzieje, dadzą w końcu spo-
kój, jeśli będą widzieli skuteczną ochro-
nę. Ale na to potrzeba pieniędzy.

- Przecież w innych krajach dworce 
kolejowe i pociągi to są jedne z najbez-
pieczniejszych miejsc w miastach – mó-
wi dyrektor przewozów regionalnych 
– u nas też tak może być, ale wyma-
ga to decyzji i nakładów finansowych. 
I to jest właściwe podejście do sprawy 
zwalczania przestępczości – wszędzie! 
Konieczne są praktyczne działania – 
więcej policjantów, więcej patroli, nad-
zór kamer. Kluczem do bezpieczeństwa 
jest nieuchronność kary, a tego nie 
osiągnie się samym zaostrzaniem prze-
pisów. Na przykład pociągi są niebez-
pieczne nie tylko z powodu chuliga-
nów i złodziei, ale również dlatego, że 
są stare – średnia wieku ok. 30 lat. Na 
wymianę taboru nie ma pieniędzy, my 
zdołaliśmy ostatnio zmodernizować za-
ledwie 10 składów. 

Być może jednak nastaną dobre 
czasy dla kolei... Dzięki upartej polity-
ce pani dyrektor zatrzymano na Śląsku 
tendencję likwidowania pociągów.

- Zwiększenie przewozów towa-
rowych i pasażerskich jest w intere-
sie państwa – mówi Elżbieta Pierzcha-
ła - Kolej ma swoje miejsce w systemie 
transportowym najbogatszych państw 
świata. Jednocześnie trzeba umieć ko-
rzystać z programów finansowanych 
przez Unię Europejską. Problemem dla 
nas jest tzw. wkład własny sięgający 
nierzadko milionów złotych. Mam na-
dzieję, że będąc posłem, uda mi się te 
pieniądze zdobyć z samorządów czy 
budżetu. To ważne dla całego kraju.

Mój program
- zmniejszenie bezrobocia w regionie, 
- wsparcie drobnych przedsiębiorców 
- zastosowanie wspólnego biletu umożli-

wiającego korzystanie z przewozów kole-
jowych, autobusowych i tramwajowych,

- wprowadzenie szybkiego połączenia kolejo-
wego Katowic z lotniskiem w Pyrzowicach

- uruchomienie szybkiej kolei na trasie Ty-
chy – Katowice – Sosnowiec – Dąbrowa 
Górnicza, następnie wydłużenie jej do 
stacji Oświęcim przez powiat Bieruńsko 
– Lędziński

- zmodernizowanie linii Katowice – Bytom 
– Tarnowskie Góry 

12 LAT „MS”
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II Święto Bytkowa
Letnie zabawy na rynku połączo-

ne z atmosferycznymi niespodzian-
kami za nami. Przed nami drugie 
już Święto Bytkowa, które zgodnie 
z ubiegłoroczną zapowiedzią odby-

wać się będzie zawsze w drugą so-
botę września.

II Święto to jednak nie tylko kulmi-
nacyjna sobotnia zabawa, lecz cały 
ciąg imprez ją poprzedzających a od-
bywających się na czterech osiedlach 
SSM wybudowanych na terenie dziel-
nicy Bytków. Ciekawie wśród tych pro-
pozycji prezentuje się Otwarty Tur-
niej Bowlinga w „RENOMIE”. Prezes 
Stowarzyszenia Miłośników Bowlingu 
p. Bogdan Seweryn zapewnił nas, że 
nagrody są atrakcyjne. W chwili, gdy 
gazeta dotrze do mieszkań, dwa dni 
atrakcji głównie kierowanych do dzie-
ci i młodzieży będzie już za nami, gdyż 

3. 09. odbyły się otwarte zawody węd-
karskie a 6. 09. na osiedlu „Młodych” 
przeprowadzono radiowe polowanie 
na lisa o tytuł „ŁOWCZY BYTKOWA” 
i eliminacje Mistrzostw Bytkowa w Pił-

ce Nożnej. Reszta atrakcji na plakacie 
w „MS” – okrojonym o te dwa dni.

Zapraszamy wszystkich do wspól-
nej, miłej i dobrej zabawy.

Tekst i foto: Piotr Sowisło

L a t o  n a  R y n k u …
ciąg dalszy ze str. 15

Gdy zapada zmrok, fontanna nabiera innego wymiaru.

 Mogliby kręcić w nieskończoność.

Marian Gogol

12 LAT „MS”
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Stowarzyszenie Przyjaciół Bytkowa

Rady Osiedli Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej: „Chemik”, „Młodych”, im. J. Tuwima, „Węzłowiec”

I I  Ś w i ę t o  B y t k o w a
10.  września  2005 roku -  Rynek Bytkowski

E s t r a d a  g ł ó w n a :
 12.30 – „Kenia – odsłona pierwsza” – wystawa fotograficzna, autor prof. Henryk Goik - DK „Chemik”
 12.30 – 13.15 – Przemarsz Miejskiej Orkiestry Dętej – uliczki os. „Chemik”
 13.15 – 13.30 – Uroczyste otwarcie II Święta Bytkowa – loty gołębi pocztowych
 13.30 – 14.30 – Blok imprez dla dzieci – gry, zabawy, występy
 14.30 – 15.30 – Zespół Ludowy „CHMIELNICZANIE” z Chmielnika
 15.30 – 16.30 – Młodzieżowy Zespół Rockowy „BORDERLINE”
 16.30 – 17.45 – Kabaret „MASZTALSCY”
 17.45 – 18.15 – Marian GOGOL – koncert

18.15 – 18.30 – Wręczenie wyróżnień „LAUR BYTKOWA”
 18.30 – 20.00 – „BABYLON” – przeboje zespołu „BONEY M”

20.00 – 21.45 – Alicja BONCOL & KOALICJA 
               – gwiazda festiwalu country w Mrągowie

Na estradzie głównej wręczane będą nagrody dla laureatów konkursów i turniejów zorganizowanych z okazji II Święta Bytkowa

I M P R E Z Y  O R G A N I Z O W A N E  P R Z E Z  R A D Y  O S I E D L I  S S M :

7. września
 15.00 – *** Mistrzostwa Bytkowa w Tenisie Stołowym, Koszykówce – eliminacje na osiedlach:
               „Chemik”, „Młodych”, im. J. Tuwima, „Węzłowiec”
 15.00 – Turniej sprawnościowy dla dzieci i młodzieży – os. „Młodych”
 15.00 – *** Mistrzostwa Bytkowa w Piłce Nożnej – eliminacje na osiedlach: im. J. Tuwima, „Węzłowiec”
 16.00 – *** Symultana szachowa z mistrzem FIDE – Rynek Bytkowski
 17.00 – II Indywidualne Mistrzostwa Bytkowa w Skacie – restauracja „FARAO”
 18.00 – „Ćwicz razem z nami” – gimnastyka chińska – DK „Chemik”

8. września
 10.00 – Siatkówka plażowa dla uczniów gimnazjów – boisko Zespołu Szkół Sportowych
 13.00 – Impreza plenerowa dla najmłodszych – plac zabaw Al. Młodych 3-7
 15.00 – „SNAJPER BYTKOWA” – zawody strzeleckie – DK „Chemik”
 17.00 – Mistrzostwa Europy w Skacie – finałowy turniej eliminacyjny – DK „Chemik” 

9. września
 10.00 – Siatkówka plażowa dla młodzieży licealnej – boisko Zespołu Szkół Sportowych
 10.00 – Bieg przełajowy o puchar Stowarzyszenia Przyjaciół Bytkowa – staw Brysiowy
 15.00 – Turniej finałowy Mistrzostw Bytkowa w Tenisie Stołowym – plac ul. Korfantego 10
 16.00 – Impreza plenerowa dla najmłodszych – plac zabaw ul. Wróbla 8
 17.00 – Turniej finałowy Mistrzostw Bytkowa w Piłce Nożnej – boisko Zespołu Szkół Sportowych
 17.00 – Turniej finałowy Mistrzostw Bytkowa w Koszykówce – boisko ul. Wł. Jagiełły 27-33
 18.00 – Mistrzostwa Bytkowa w Bowlingu – turniej otwarty – Kręgielnia „RENOMA”

10. września
   9.00 – Zawody wędkarskie dzieci do lat 16 – staw Brysiowy
 10.00 – Zawody pływackie 9 – 10-latków oraz pokaz umiejętności przedszkolaków 
         – Zespół Szkół Sportowych
 10.00 – Rowerowe zawody sprawnościowe – os. „Młodych”
 10.00 – Siatkówka plażowa dla dorosłych – boisko Zespołu Szkół Sportowych
 10.00 – Rozpoczęcie pracy radiostacji amatorskiej SNORB – Rynek Bytkowski

*** Szczegóły na afiszach oraz w Administracjach osiedli SSM: „Chemik”, „Młodych”, im. J. Tuwima i „Węzłowiec”

II ŚWIĘTO BYTKOWA WSPÓŁTWORZĄ:
DK „Chemik”; Gazety: „Echo Siemianowic” i „Moja Spółdzielnia”; Gimnazjum nr 3; LOK Siemianowice Śl.;

MDK „H. Jordana”; Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych; Polski Związek Skata;
Polski Związek Szachowy; Polski Związek Wędkarski Koło nr 53; PTTK Siemianowice Śl.; Siemianowickie Centrum Kultury; 

Społeczna Rada Dzielnicy „Bytków”; Stowarzyszenie Przyjaciół Bowlingu; Stowarzyszenie „Echo Siemianowic”; Stowarzyszenie „Nasz Dom”; 
Szkoła Podstawowa nr 1; Zarząd Miejski Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej; Zespół Szkół Sportowych

ORGANIZATORZY DZIĘKUJĄ WSZYSTKIM OSOBOM, INSTYTUCJOM I FIRMOM ZA WSPARCIE I POMOC W PRZEPROWADZENIU II ŚWIĘTA BYTKOWA
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ZARZĄD SSM: W ostatnich tygo-
dniach doszło do usterki tech-
nicznej po stronie operatora, któ-
ra uniemożliwiała (przez kilka dni) 
oglądanie wydania „MS” 8/2005 
w wersji elektronicznej. Awaria 
została usunięta i przepraszamy 
za powstałe niedogodności. Suge-
stię dotyczącą zamieszczania na 
łamach „Mojej Spółdzielni” infor-
macji istotnych dla osób niepeł-
nosprawnych, pozostawiamy do 
rozważenia redakcji „MS” w celu 
nawiązania kontaktu z rzecznikiem 
osób niepełnosprawnych w Urzę-
dzie Miasta Siemianowice Śląskie, 
tak by cyklicznie zamieszczać tego 
typu artykuły.

Od redakcji: Natychmiast przyjęli-
śmy propozycję Czytelnika i nawiąza-
liśmy kontakt z p. Henrykiem Ćwielą-
giem, rzecznikiem praw osób niepeł-
nosprawnych Urzędu Miasta Siemia-
nowice Śląskie. W następnym wyda-
niu „MS” przedstawimy pierwsze infor-
macje adresowane do osób niepełno-
sprawnych a dotyczące zagadnień ży-
wotnych dla bezpośrednio zaintereso-
wanych. Jednocześnie zwracamy się 
do wszystkich Czytelników, szczegól-
nie do tych oczekujących takich mate-
riałów, o współredagowanie rubryki.

Do piszących i telefonujących
Nie ma szans na wyjaśnienie 

bez podania danych
Poniższy e-mail w pierwotnej wersji 

był rozszerzony jedynie o ulicę i numer 
budynku z zastrzeżeniem, że dane te – 
niekompletne i tak, bo nie podano na-
zwiska – są podane wyłącznie do wia-
domości redakcji. Z treści e-maila wyni-
ka jednoznacznie, że sprawa ma zde-
cydowanie indywidualny wymiar, i by 
można było ją rzetelnie wyjaśnić musi 
pociągnąć za sobą możliwość przeka-
zania personaliów i to pełnych. Ten fakt 
spowodował, że od otrzymania pierw-
szego e-maila wymieniliśmy kilka kolej-
nych z prośbą o uzupełnienie danych 
i wyrażenie zgody na przekazania ich. 
Piszemy o tym, by wszystkim zwraca-
jącym się do dziennikarzy „MS” uzmy-
słowić, że zachowanie personaliów nie 
zawsze jest możliwe, jeżeli chce się, 
by odpowiedź była merytoryczna. Pro-
simy więc zainteresowanych, by wcze-
śniej głębiej zastanowili się nad treścią 
e-maili i dopiskiem o zastrzeżeniu per-
sonaliów, bo może być tak, że e-mail 
zostanie wysłany, nadawca gdzieś wy-
jedzie i nie będzie z przyczyn obiek-
tywnych najmniejszej możliwości od-

niesienia się do poruszonej sprawy, bo 
nie będzie wiadomo, kogo dotyczy, jak 
zweryfikować problem i wyjaśnić cza-
sem bardzo drobną acz dokuczliwą 
sprawę. Ujawnienie danych bez zgo-
dy nadawcy stanowi najpoważniejsze 
naruszenie Prawa prasowego, na któ-

re nie możemy sobie pozwolić – nawet 
by nam to przez myśl nie przeszło. Tym 
samym, poruszona sprawa nie docze-
kałaby się odpowiedzi, a komentarze 
co do przyczyn byłyby... hmm nazwijmy 
to – różnorodne.

Redakcja „MS”

Odcinają sygnał
Witam!

Chciałbym podnieść nagminny już 
problem wyłączania przez operatora 
kablowego UPC sygnału nadawcze-
go azart. Co miesiąc regularnie płacę 
czynsz, w którego w skład wchodzi an-
tena zbiorcza w obecnej cenie 5,40 zł. 
Z tego co wiem, wszyscy lokatorzy po 
likwidacji anten z dachów zostali podłą-
czeni pod ten sygnał, za którą to usługę 
płacimy w czynszu. Przy każdorazowej 
kontroli zostaje odłączony od sygnału 
azart. Pracownik firmy UPC tłumaczy 
się brakiem mojej osoby w „bałaganiar-
skich” wykazach.

Mam także świadomość, iż firma UPC 
podpisując z wami umowę, doskonale 
wie, że każdy członek naszej spółdziel-
ni ma prawo do tego sygnału i totalną 
bzdurą jest tłumaczenie się dziwnymi 
wykazami. W dniu dzisiejszym, tj. 23. 
08 br. sytuacja ta powtórzyła się, jed-
nak ja kategorycznie nie pozwoliłem 
na ponowne odłączenie mnie od moż-
liwości odbioru sygnału telewizyjnego. 
Pracownik po telefonicznej konsultacji 
ze swoim przełożonym na tzw. moją 
odpowiedzialność nie odłączył sygna-
łu, zobowiązując mnie jednocześnie 
do kontaktu osobistego w siedzibie 
firmy UPC i przedłożenia stosownych 
dokumentów potwierdzających legalny 
odbiór sygnału azart. Nie mam zamia-
ru udowadniać swoich praw do usług, 
za które co miesiąc płacę, jednak pra-
gnę zaznaczyć, iż następna taka sytu-
acja zakończy się interwencją straży 
miejskiej, którą wezwę w momencie 
ponownego bezprawnego odłączenia 
mnie od sygnału.

Mam jednak nadzieję, iż zarząd na-
szej spółdzielni podejmie stosowne kro-

ki i podobna sytuacja nie powtórzy się.
Z wyrazami szacunku mieszkaniec 

os. „Michałkowice”
ADRES E-MAILOWY A RÓWNIEŻ 

ULICA DO WIADOMOŚCI REDAKCJI!
Jak wcześniej pisałem, proszę o nie-
publikowanie moich danych na łamach 
gazety SSM.

ZARZĄD SSM: Jeżeli korzysta 
Pan, jak i inni zamieszkali, wyłącz-
nie z tzw. pakietu azart dostarcza-
nego za pośrednictwem UPC, to fir-
ma ta nie może odciąć sygnału. Je-
żeli korzysta Pan, jak wielu innych, 
z pakietu pełnego dostarczanego 
przez UPC, to sprawa jest wyłącz-
nie indywidualna i należy wyjaśnić 
ją samodzielnie w Biurze Obsługi 
Klienta UPC. Zarząd SSM kieruje 
Pana pismo do UPC w celu wytłu-
maczenia zaistniałego zdarzenia, 
a po otrzymaniu odpowiedzi poin-
formuje Pana indywidualnie. Jed-
nocześnie przypomnimy operatoro-
wi o niedopuszczalności stosowa-
nia odcinania sygnału osobom ko-
rzystającym z pakietu azart.

Dariusz Polak – Public Relations Co-
ordinator – UPC: Opisana sytuacja do-
tycząca naszego klienta z Siemianowic 
jest wynikiem odłączenia sygnału telewi-
zyjnego w grudniu 2004 roku w związku 
z zadłużeniem. W odpowiedzi na prośbę 
klienta kwota została rozłożona na raty 
i w tej formie spłacona przez niego. Na-
leżności zostały uregulowane, lecz klient 
nie zgłosił chęci do ponownego korzy-
stania z naszych usług – w systemie po-
został jako nieaktywny. Zgodnie z suge-
stią pracownika, który kontaktował się 
z klientem, wystarczy wizyta w lokalnym 
biurze obsługi klienta. Chciałbym pod-
kreślić, że Wasz Czytelnik wcześniej ko-
rzystał z pakietu pełnego – w momen-
cie odłączenia nie znaliśmy nowej decy-
zji klienta, nawet po spłacie zadłużenia. 
Obecnie mieszkaniec został umówio-
ny na wizytę pracownika, aby dokonać 
podłączenia pakietu podstawowego. W 
przyszłości jeśli klient będzie chciał sko-
rzystać z innych usług, w tym z pełnej 
oferty programowej, wystarczy kontakt 
telefoniczny pod numerem 94-95.

Co z pakietem pośrednim
Witam serdecznie,

Zwracam się do Zarządu SSM i Wa-
szej gazetki, generalnie w sprawie 
odbioru telewizji na osiedlach SSM 
(precyzując na ul. W. Korfantego i H. 
Wróbla). Otóż, jak wiadomo, osie-
dla w SSM są doskonale okablowane 

ciąg dalszy na str. 24

ciąg dalszy ze str. 16
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i jest świadczona usługa telewizji ka-
blowej UPC. Aktualnie można korzy-
stać z pakietu podstawowego (dawny 
azart) za ok.6 zł lub pełnego ok.50 zł. 
Wobec powyżej świadczonych usług 
minimalnej i maksymalnej, mam dwa 
pytania do Zarządu SSM:

1. Czy SSM w ostatnim czasie pró-
bowała podejmować jakiekolwiek 
negocjacje z UPC celem wprowa-
dzenia pakietu pośredniego (o któ-
rym można przeczytać na stronie 
www.upc.pl). Pozwoliłoby to na lep-
sze wykorzystanie istniejących za-
sobów, ograniczenie montażu an-
ten RTV-SAT oraz umożliwienie 
mieszkańcom z korzystania z pakie-
tu pośredniego, ponieważ chyba nie 
wszystkich stać na 50 zł/m-c.

2. W świetle powyższego pyta-
nia (nie znając odpowiedzi Zarządu 
SSM) chciałem zapytać o możliwość 
montażu anteny SAT. Jakie na obec-
ną chwilę są możliwości zamonto-
wania takiej anteny i gdzie, np.: na 
balkonie, elewacji lub dachu? Od-
powiedzi na pytania powinny zainte-
resować wszystkich mieszkańców, 
ponieważ są wśród nas bardziej lub 
mniej zamożni. Wobec braku pakie-
tu pośredniego UPC, jesteśmy ska-
zani na tańsze oferty platform cyfro-
wych (np. Polsat za 30 zł), a zatem 
SSM nie powinna stwarzać proble-
mów przy montażu, ponieważ przy 
zawieraniu umowy na zestaw SAT 
jest klauzula mówiąca o braku prze-
szkód formalno-technicznych dla 
montażu zestawu.

Proszę zatem o odpowiedź.
Pozdrawiam: tomiz@poczta.fm

ZARZĄD SSM: Nie ma najmniej-
szych przeszkód, by podjął Pan 
rozmowy z UPC w celu podpisa-
nia indywidualnego dostarcze-
nia pakietu pośredniego – jeżeli 
taki jest oferowany. Zarząd SSM, 
w związku z negatywnym odbio-
rem sporej rzeszy mieszkańców 
niezainteresowanych zwiększe-
niem oferty programowej przez 
UPC, nie podejmuje takich działań 
i nie prowadzi rozmów. Niemniej 
od kilku lat, na bieżąco, przekazu-
jemy firmie UPC informacje o za-
potrzebowaniu na taką usługę.

Montaż anten satelitarnych do 

odbioru TV za pośrednictwem 
satelit geostacjonarnych nie wy-
maga żadnych zezwoleń, o ile 
antena zamontowana zostanie 
w obrębie własnego balkonu, po-
wtarzamy: w OBRĘBIE WŁASNE-
GO BALKONU.

Zgoda na montaż wymagana jest 
wyłącznie w sytuacji, gdy osoba za-
interesowana zamierza założyć an-
tenę w innym miejscu, np. na ele-

wacji budynku lub na jego dachu. 
W tym przypadku priorytetami są:

- bezpieczeństwo montażu,
- takie zamocowanie anteny, by 

poszycie dachu nadal zapewniało 
skuteczną ochronę przed przecie-
kaniem. Dodajmy, że w większo-
ści przypadków na dachach w za-
sobach SSM położona jest papa 
termozgrzewalna objęta kilkuna-
stoletnią gwarancją, więc mon-
taż musi uwzględnić wymagania 
gwarancji i dostosowanie się do 
położonego materiału.

Dariusz Polak – Public Relations 
Coordinator – UPC: Pakiet pośredni 
nie jest dostępny w Siemianowicach 
Śl., podobnie jak w Katowicach oraz 
innych miastach aglomeracji śląskiej. 
Natomiast jeśli pytanie dotyczy 
kanałów Premium, to są to programy: 
HBO MaxPak: HBO i HBO2 oraz 
Multiplex Canal+, Canal+, Canal+ 
Żółty, Canal+ Niebieski. Zarówno HBO 
jak i Canal+ to atrakcyjne propozycje, 
dodatkowo płatne, na które klient po 
podjęciu decyzji składa zamówienie 
i podpisuje indywidualną umowę.

Cena wody
Bardzo interesuje mnie odpowiedź 

na pytanie: W jaki sposób mogę do-
wiadywać się, w trybie natychmiasto-
wym, o najdrobniejszej zmianie ceny 
zimnej i ciepłej wody.

Zainteresowana mieszkanka
...@poczta.fm

ZARZĄD SSM: Każda zmiana w ta-
ryfie dostarczania wody z RPWiK 
jest zamieszczana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskie-
go, w prasie lokalnej oraz za pośred-

nictwem Urzędu Miejskiego i na ła-
mach „Mojej Spółdzielni”. Na stro-
nach „MS” często też publikowane 
są materiały związane z problematy-
ką ceny wody i znikomymi – wręcz 
żadnymi – możliwościami kształto-
wania ceny przez odbiorców.

Nie zgadzam się 
na takie postępowanie
Po bardzo długim okresie upomina-

nia oraz interwencji w administracji 
„Centrum”, postanowiłem napisać ofi-
cjalny list dotyczący zachowania/pracy 
pracowników SSM opłacanych przez 
wszystkich spółdzielców.

Temat dotyczy szczególnie jedne-
go pracownika (właściciela białego sa-
mochodu Opel Astra), który regularnie, 
często kilka razy w tygodniu, w godzi-
nach pracy myje swój prywatny samo-
chód na koszt spółdzielni. Myje oczywi-
ście przy warsztacie spółdzielni (ul. J. 
Pawła II 22) wodą, za którą my wszy-
scy płacimy, a co najważniejsze robi to 
w godzinach pracy, czyli za swoje pry-
watne działania MY WSZYSCY SPÓŁ-
DZIELCY WYPŁACAMY MU PENSJĘ. 
Po mojej ostatniej interwencji w admini-
stracji przez kilka dni był spokój, do cza-
su kiedy, jak się domyślam, wrócił kie-
rownik ADM (28. 07. 2005), nagle na 
podwórko wjeżdżały różne samochody 
i po kolei były myte na koszt oczywiście 
spółdzielni. Czy robienie na złość komuś 
zaszkodzi? Zapewne nie mnie. Jednak 
w taki sposób koszty spółdzielni rosną, 
a za te pieniądze można zrobić napraw-
dę potrzebne i ważne remonty itp.

Czy SSM stać na utrzymywanie pra-
cowników, którzy większość czasu 
w pracy spędzają na papierosie, myciu 
samochodów prywatnych itp.?????? Ja, 
jako spółdzielca, mam prawo do swojej 
opinii i nie zgadzam się na takie zacho-
wania. Nie mam zamiaru co miesiąc 
w czynszu wypłacać wypłaty dla takich 
pracowników. PROSZĘ O NATYCH-
MIASTOWĄ INTERWENCJĘ W TEJ 
SPRAWIE i oficjalną odpowiedź, co zo-
stało w tym kierunku zrobione.

Poniżej załączyłem kilka zdjęć na do-
wód, że wymienione fakty miały miej-
sce. W razie potrzeby dysponuję zdję-
ciami lepszej jakości.

Z wyrazami szacunku
Mariusz Froń

ciąg dalszy ze str. 22

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

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

ciąg dalszy na str. 26
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ZARZĄD SSM: Dziękujemy za 
przekazaną informację – wraz z do-
kumentacją zdjęciową – o prowa-
dzeniu nagannych, a opisanych 
przez Pana praktyk. Po zapoznaniu 
się z całym materiałem podjęto de-
cyzje, które natychmiast ukrócą na 
przyszłość tego rodzaju czynności. 
Wywieszona zostanie tablica o za-
kazie mycia samochodów i odcięta 
część instalacji umożliwiająca pod-
łączenie węża. Jednocześnie infor-
mujemy, że w stosunku do osób 
odpowiedzialnych za te działania 
wyciągnięto konsekwencje służbo-
we, udzielając nagany i upomnie-
nia. Zarząd, poza wymienionymi 
sankcjami, pozbawił ich także sto-
sownej premii.

Prosimy w tym miejscu o natych-
miastowe informowanie nas o po-
dobnych sytuacjach w przypadku 
ewentualnego powtórzenia się ta-
kich zdarzeń.

Kontenery – hałas
Droga Redakcjo!

Chciałem zwrócić uwagę na nieprze-
myślane postawienie trzech kontene-
rów przy ulicy Stęślickiego 1 służących 
do zbierania makulatury, plastików 
i szkła. Bardzo dobrze, że takie konte-
nery do zbierania materiałów wtórnych 
istnieją. Niedobra jest jednak ich lokali-
zacja przy tej ulicy pod oknami bloków 
mieszkalnych. Prawie każdy wieczór po 
godzinie 22.00, a niekiedy nawet w no-
cy ludzie wyrzucają butelki ze szkła po 
piwie czy winie, które wcześniej wypi-
li. Hałas przy wrzucaniu butelek budzi 
mieszkańców bloków (większość z nas 
śpi przy otwartych oknach), a szcze-
gólnie cierpią dzieci, które gwałtownie 
zostają wyrwane ze snu!

Uważam, że kontenery powinny – są 
nam potrzebne – być ustawione po-
za obrębem naszych bloków miesz-
kalnych, tak by hałas nie dochodził do 
naszych mieszkań.

Pozdrawiam Rafał H.
ZARZĄD SSM: Dotychczas nie 

notowaliśmy najmniejszych uwag, 
co do lokalizacji pojemników do 
segregacji odpadów przy Pana 
budynku, a podkreślić należy po-
wszechną aprobatę dla wstępnego 
sortowania śmieci. Problem, o któ-
rym Pan pisze, jest bardziej zależny 
od korzystających z pojemników 
niż od ich usytuowania. Pana su-
gestie dotyczące zmiany lokalizacji 
prosimy przekazać do administra-

cji i Rady Osiedla. Jednak pamiętać 
należy, że ewentualna inna lokali-
zacja musi sprostać kilku istotnym 
wymaganiom, np.:

- bliskość do klatki (klatek) scho-
dowej,

- możliwość dojazdu pojazdów 
opróżniających – wymieniających 
– pojemniki,

- usytuowanie wyłącznie na tere-
nie należącym do SSM.

Niezależnie od dalszego przebie-
gu poruszonej przez Pana sprawy, 
Zarząd SSM zwraca się z apelem 
do mieszkańców, by nie wyrzucali 
odpadów do pojemników w godzi-
nach wieczorowo-nocnych.

Zamieszczanie 
ogłoszeń drobnych

Dzień dobry
Czy mogą mi Państwo napisać, w ja-

ki sposób mogę umieścić ogłoszenie 
o zamianie mieszkania w Państwa 
Spółdzielni? Chciałam to zrobić na 
Państwa stronie internetowej, ale ma-
cie konserwację.

* * *
Chciałabym zapytać, gdzie mogę 

zgłosić drobne ogłoszenie, czy jest ja-
kiś numer telefonu lub z kim osobiście 
można się skontaktować.

Od redakcji: Na adres e-mailowy re-
dakcji „MS” od czasu do czasu docie-
rają elektroniczne listy poruszające 
procedurę zamieszczenia ogłoszeń 
drobnych na łamach miesięcznika.

Szanowni Państwo, informujemy 
wszem i wobec, że nie ma możliwo-
ści dostarczania ogłoszeń drobnych 
e-mailami. Ogłoszenia te każdy z za-
interesowanych może złożyć w do-
wolnej (najbliższej jego miejsca za-
mieszkania) administracji osiedlo-
wej bądź w siedzibie SSM, w sekre-
tariacie Działu GZM. Jednocześnie 
prosimy o uważne przeglądanie ga-
zety, gdyż w każdym numerze publi-
kujemy cennik i numery telefonów 
kontaktowych.

Samowola, protegowani?
Harmonogram robót docieplenio-

wych przyjęty przez Zarząd SSM 
informuje mieszkańców bloku przy 
ul. Okrężnej 7, iż przewidywane do-
cieplenie ma nastąpić w roku 2006. 
Tymczasem kontynuowane są pra-
ce dociepleniowe budynków przy 

ul. Okrężnej 2 i 4, które wg harmo-
nogramu przewidywane są na rok 
2007. Czy w związku z tym zapla-
nowane fundusze wystarczą na ter-
minowe rozpoczęcie bloku przy ul. 
Okrężnej 7? Jak to się dzieje, że Za-
rząd SSM nie postępuje wg harmo-
nogramu? To nasuwa mi sugestię, 
iż w blokach tych prawdopodobnie 
mieszkają członkowie protegowani 
przez Zarząd. A może to samowola? 
Co na to RN? Prosimy o niezwłocz-
ne wyprostowanie i wyjaśnienie za-
istniałej sytuacji na łamach waszej 
gazetki. Zaniepokojeni lokatorzy.

Przedstawiciel mieszkańców
PS Proszę o nieujawnianie moich 

danych osobowych i adresu.
ZARZĄD SSM: Zmiana terminu 

docieplenia wymienionych przez 
Pana budynków spowodowana 
została fatalnym stanem elewa-
cji – wskutek m.in. minionej zimy 
pogorszył się znacznie od czasu 
przygotowywania programu ter-
momodernizacji – i Rada Osie-
dla im. J. Tuwima, po przeglądzie 
i wnikliwym rozpatrzeniu zagad-
nienia, dokonała korekty w pla-
nie dociepleń i wygospodaro-
wała na to zadanie odpowiednie 
środki. Nie ma powodu do obaw, 
iż w związku z tą zmianą nastą-
pi przesunięcie prac docieple-
niowych budynku przy ul. Okręż-
nej 7. Wysnute sugestie pozosta-
wiamy bez komentarza.

chello przyspiesza
Od 1 września br. użytkownicy tele-
wizji kablowej UPC mogą korzystać 
z nowej usługi internetowej - chello
ultra. chello ultra to usługa bez ogra-
niczeń w ilości transferu danych i naj-
szybszy produkt na rynku szeroko-
pasmowego dostępu do internetu dla 
klientów indywidualnych, gdyż pręd-
kości pobierania danych wynoszą do 
12 Mbps, a wysyłania do 1 Mbps. To 
bardzo wydajne łącze umożliwia pod-
łączenie do pięciu komputerów jedno-
cześnie każdemu z użytkowników, za-
pewniając dużą szybkość połączenia, 
więc i surfowania po Internecie.

Za wcześnie. 
Nieco za wcześnie podaliśmy informa-
cję, że we wrześniowym wydaniu „MS” 
opublikujemy zasady przekształcania 
mieszkań w związku z wejściem w ży-
cie nowych uregulowań ustawowych. 
Zasady zamieścimy po przyjęciu ich 
przez Radę Nadzorczą SSM, która na 
swym posiedzeniu spotka się w bm.

ciąg dalszy ze str. 14
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MOJA SPÓŁDZIELNIA

Powiatowy Urząd Pracy
Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17, 

Pośrednictwo Pracy tel. 765-29-53; 765-29-59 pokój nr 6
www.pup.siemianowice.pl  pup@siemianowice.pl 

PUP Siemianowice Śląskie na dzień 2. 09. 2005 r. posiada następujące oferty pracy:

WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE:
PSYCHOLOG – doświadczenie w pro-
wadzeniu terapii dla osób uzależnio-
nych od alkoholu;
SPECJALISTA DS. HANDLOWYCH 
– obsługa komputera, pr. jazdy kat. B;
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY 
URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH – pr. jaz-
dy kat. B, biegła znajomość języka 
niemieckiego, upraw. w zakresie eks-
ploatacji instalacji i sieci elektroener-
getycznych, z praktyką w podziem-
nych zakładach górniczych.

WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE:
ASYSTENT DZIAŁU SPRZEDAŻY – 
obsługa komputera i programu SYM-
FONIA- HANDEL;
GRAFIK KOMPUTEROWY – do-
świadczenie;
HANDLOWIEC DO PROWADZENIA 
BIURA – znajomość j. angielskiego, 
pr. jazdy kat. B;
KASJER HANDLOWY – komunika-
tywność;
KIEROWNIK BUDOWY – upraw. bu-
dowlane, doświadczenie;
KONSULTANT TELEFONICZNY-
-SPRZEDAWCA – obsługa kompute-
ra, komunikatywność, doświadczenie;
LAKIERNIK – doświadczenie;
NAUCZYCIEL -INSTRUKTOR NAUKI 
JAZDY – pr. jazdy kat. B, dośw.;
PRACOWNIK DZIAŁU OBSŁUGI 
KLIENTA – znajomość języka angiel-
skiego, obsługa komputera;
PRACOWNIK OBSŁUGI SPRZEDA-
ŻY RATALNEJ – obsł. komputera;
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY – 
obsł. komputera i Internetu, dośw.;
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY 
W BRANŻY BUDOWLANEJ – pr. jazdy 
kat. B, znajomość branży budowlanej;

SPECJALISTA DS. RACHUBY i KADR 
– obsługa komputera, doświadczenie 
na tym stanowisku 2 lata, samodzielne 
naliczanie płac i ZUS, PŁATNIK;
ŚRUTOWNIK – doświadczenie;
TECHNIK WETERYNARII – obsługa 
komputera, komunikatywność;

WYKSZTAŁCENIE ZAWODOWE:
BRUKARZ – doświadczenie;
CIEŚLA – 5 lat doświadczenia lub po 
praktyce szkolnej;
DEKARZ – doświadczenie; 
DYŻURNY RUCHU KOLEJOWEGO – 
uprawnienia;
FRYZJER – upraw. czeladnicze, do-
świadczenie;
GIPSIARZ – doświadczenie;
GÓRNIK SEKCYJNY – HYDRAULIK- 
ŚLUSARZ – doświadczenie;
KAFELKARZ – doświadczenie; 
KIEROWCA C+ E – świadectwo kwa-
lifikacji na przewóz rzeczy, pr. jazdy 
kat. C i E, doświadczenie; 
KROJCZY – doświadczenie;
LAKIERNIK PROSZKOWY – mogą 
być osoby do przyuczenia;
MANEWROWY – uprawnienia;
MECHANIK MASZYN – mile widzia-
ne doświadczenie: mechanik maszyn 
szwalniczych;
MECHANIK SAMOCHODÓW OSO-
BOWYCH – doświadczenie;
MONTER DESKOWAŃ SYSTEMO-
WYCH – 5 lat doświadczenia lub po 
praktyce szkolnej;
MONTER KONSTRUKCJI STALO-
WYCH – 5 lat doświadczenia lub po 
praktykach;
MONTAŻYSTA SCHODÓW – mon-
taż schodów wraz z pracami przygo-
towawczymi i wykończeniowymi, roz-
mowy z potencjalnymi klientami, pro-

ste prace biurowe, doświadczenie;
MONTAŻYSTA STOLARKI OKIEN-
NEJ – doświadczenie; 
MONTER INSTALACJI SANITARNEJ 
– doświadczenie;
MONTER SAMOCHODOWYCH IN-
STALACJI GAZOWYCH – dośw.;
MONTER – ŚLUSARZ – dośw.;
MURARZ – doświadczenie w pracy; 
OPERATOR KOPARKO-ŁADOWAR-
KI – upraw., dośw.;
OPERATOR ŁADOWARKI – upraw. 
do obsługi ładowarek, doświadczenie;
OPERATOR WĘZŁA BETONIAR-
SKIEGO – doświadczenie;
PRACOWNIK DO DOCIEPLEŃ – do-
świadczenie;
PRACOWNIK DO PRAC WYKOŃ-
CZENIOWYCH – doświadczenie;
PRACOWNIK DO SERWISU KLIMA-
TYZACJI I WENTYLACJI – dośw.;
PRACOWNIK DO SERWISU KOM-
PRESORÓW – znajomość budowy 
maszyn;
PRACOWNIK PIEKARNI I CUKIERNI 
– aktualna książeczka sanepidowska;
RZEŹNIK – doświadczenie w rozbio-
rze mięsa;
SPRZEDAWCA – KASJER – aktual-
na książeczka sanepidowska, dośw.;
SPRZEDAWCA RTV i AGD – dośw.;
ŚLUSARZ – doświadczenie;
ŚLUSARZ NARZĘDZIOWY – dośw.;
TELEFONICZNY DORADCA KLIEN-
TA – komunikatywność;
TOKARZ – doświadczenie;
WYTACZARZ – doświadczenie na 
stanowisku wytaczarz, fachowość 
i kwalifikacje zawodowe;

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE:
PORTIER-PALACZ – umiarkowany 
stopień niepełnosprawności, dośw.

10. września br. II Święto Bytkowa od 1315 do 2145 – program str. 19
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Jeśli tylko masz pie-
niądze, najchętniej 
jeździsz do modnych 
kurortów. Lubisz tań-

czyć, bawić się. W doborze towarzystwa 
na wczasach nie jesteś zbyt wybredny. 
Dużo czasu spędzasz na dyskotekach. 
Jeśli jesteś jeszcze wolny, namiętnie 
podrywasz dziewczyny.

Byki najchętniej ni-
gdzie nie wyjeżdża-
łyby ze swego do-
mu, w którym czują 

się najlepiej. Wybór miejscowości wcza-
sowej najczęściej pozostawiają żonie. 
Jeśli ona lubi góry lub morze, to tam wy-
jeżdżają. Gdy już gdzieś wyjadą, wypo-
czywają racjonalnie.

Nie ma osoby, któ-
ra tak bardzo kocha 
podróże i zmienia 
miejsca pobytu jak 

Bliźniak. Gdyby to było możliwe, cały 
czas przebywałby poza domem, z jed-
nej miejscowości przeniósłby się zaraz 
do drugiej. Najbardziej pociągają go wy-
jazdy do ciekawych krajów.

Ludzie urodzeni pod 
tym znakiem najle-
piej czują się w zna-
nym sobie otoczeniu. 

To oni najczęściej co roku jeżdżą do 
tej samej miejscowości. Potrafią nawet 
w znanych warunkach zawsze odkryć 
coś nowego. Panie preferują miejsca 
romantyczne.

Lwy jak Barany na wcza-
sy wybierają ekskluzyw-
ne miejscowości. Lubią 
imponować, otaczają 

się na wczasach ludźmi, którzy chętnie ich 
słuchają i wierzą we wszystko, co mówią, 
chociaż bywa, że mijają się z prawdą, do-
dając sobie sztucznie prestiżu.

Osoby urodzone pod 
tym znakiem nie są 
zbyt wybredne w wy-
borze wczasów. 

Zapracowane, jeszcze w ostatniej chwi-
li przed wyjazdem, kończą jakąś pracę, 
Czasami zabierają ją ze sobą na wcza-
sy. Nie potrafią wypoczywać.

Wagi, wybierając miej-
sce wakacyjnego wy-
poczynku, zawsze 
biorą pod uwagę, że-

by mogły kontynuować tam swoje hob-
by. Jeśli interesują się ptakami, jadą tam, 
gdzie można zobaczyć ciekawe okazy. 
Lubią długie spacery.

Skorpiony, na co 
dzień prowadzą bar-
dzo nerwowy tryb ży-
cia. Jednak na urlo-
pie szukają prawdzi-

wego wypoczynku. Rodzina złości się, 
bo dużo czasu spędzają na wędkowa-
niu, podziwianiu krajobrazów, samot-
nych wycieczkach.

Jeśli urodziłeś się pod 
znakiem Strzelca, je-
steś zadowolony z ur-
lopu dopiero, gdy spę-
dzisz go daleko od 

domu, najlepiej w ogóle daleko od kra-
ju. Z wakacji przywozisz wiele pamiątek, 
które potem przypominają miłe chwile.

W wyborze miej-
sca wczasów Kozio-
rożec, jak we wszyst-
kim, jest bardzo kon-

sekwentny. Potrafi przez kilka lat z rzę-
du nigdzie nie wyjeżdżać, odkładać 
pieniądze, by raz na kilka lat wyjechać 
do wymarzonego kraju.

Ryba w wyborze miej-
sca do spędzenia urlo-
pu jest bardzo niezde-
cydowana. Przed wy-

jazdem odwiedza wiele biur podróży. 
Gdy się już zdecyduje, niemal w ostat-
niej chwili może zmienić zdanie na coś 
zupełnie nieoczekiwanego.

Wodnik na wczasy 
wybiera miejsca cie-
kawe i oryginalne. 
Szuka towarzystwa 

ludzi nietuzinkowych, zawarte znajo-
mości często kontynuuje długo potem. 
Wielu Wodników na wczasach pozna-
je swoje przyszłe żony czy mężów.

Nie tylko na słodko
W sklepach pojawiły się melony 

po przystępnej cenie - bywa poniżej 
2 zł. Melon kojarzy się nam ze spo-
żywaniem samodzielnym i na słod-
ko, chociaż...

Warzywna miseczka
Melon, 5 listków zielonej sałaty, 2 po-

midory, pęczek rzodkiewek, 3 łyżki ku-

kurydzy z puszki, 3 oliwki, kilka gałązek 
zielonej pietruszki. Sos: łyżeczka soku 
z cytryny, 2 łyżki oleju słonecznikowe-
go, cukier, sól, pieprz. Sałatę opłukać, 
osączyć i porwać na małe kawałecz-
ki. Pomidory, rzodkiewki, natkę i melon 
umyć. Pomidory pokroić w drobną kost-
kę. 6 rzodkiewek zostawić do dekoracji, 
a pozostałe zetrzeć na tarce jarzyno-
wej. Do salaterki wsypać szczyptę soli, 
pieprzu i cukru, wlać olej oraz sok z cy-
tryny i dokładnie wymieszać. Do sosu 
wrzucić sałatę, kostki pomidora, kuku-
rydzę, starte rzodkiewki. i wymieszać. 
Melon ponacinać zygzakowato w po-
łowie wysokości. Delikatnie rozdzie-
lić połówki. Z miąższu okrągłą łyżecz-
ką formować kulki. Dodać je do sałatki. 
Przełożyć sałatkę do melonowych mi-
seczek, udekorować kwiatkami z rzod-
kiewek i gałązkami pietruszki.

Szynka z melonem i bitą śmietaną
8 plastrów wędzonej szynki, dojrzały 

melon, 15 dag śmietanki kremówki, kil-
ka liści sałaty, sól. Melon przekroić na 
pół, oczyścić z pestek, obrać i pokroić 
na długie kliny. Śmietanę lekko poso-
lić i ubić na krem. Na każdy plasterek 
szynki nałożyć po łyżce ubitej śmieta-
ny, po kawałku melona i zwinąć. Ułożyć 
ruloniki na półmisku wyścielonym sała-
tą i udekorować kawałkami melona.

Krabowy melon
Melon, 20 dag mrożonych (gotowa-

nych) krabów (lub krewetek), 4 łyżki 
majonezu, 3 łyżki keczupu, kilka kropel 
sosu tabasco, łyżeczka winiaku, cy-
tryna, natka pietruszki, sól. Schłodzić 
melon przez 2 godz. w chłodziarce, 
następnie obrać, pokroić na ćwiartki, 
wypestkować. W tym czasie rozmro-
zić kraby (krewetki). Majonez wymie-
szać z keczupem, sosem tabasco, wi-
niakiem, sokiem z ćwiartki cytryny oraz 
niewielką ilością soli. Melona pokroić 
na cząstki. Kraby (krewetki) połączyć 
delikatnie z cząstkami melona, polać 
majonezem. Ozdobić plasterkami cy-
tryny i natką pietruszki, podawać bez-
pośrednio po przygotowaniu.

Jak  lub isz  
spędzać  u r lop?
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Ogół liter alfabetu; 8. 

Strefa Rozrywki przy ul. W. Wróblew-
skiego; 9. Grzyb z bełkowatych; 10. 
Słuszność; 11. Urzędowy wykaz opłat; 
12. Płynie korytem; 13. Po śląsku: po-
karm dla rybek; 14. Metoda nauczania; 
16. Pokrywa na zawiasach; 19. Mate-
riał dekarski; 20. Część taśmy filmo-
wej; 21. Wawrzyn; 22. Ciżba; 23. Ósma 
część beczki; 28. Krzew; 31. Śmietan-
ka towarzyska; 32. Uskrzydlony nagu-
sek; 33. Napisana cyfra: 34. Pełzak; 
35. Kotew; 36. Ogół czasopism; 37. 
Uczucie pieczenia w przełyku.

PIONOWO: 1. Kryje dachy; 2. Łoży-
sko rzeki; 3. Skrót podpisu; 4. Wierch; 
5. Niedopalona do końca świeca; 6. 
Znawca piękna; 7. Konferencja; 14. 
Mała szpula; 15. Komar w gwarze ślą-
skiej; 17. Najemca lokalu; 18. Cho-
dzisz po niej w mieszkaniu; 24. Do wy-
robu betonu; 25. Wyznaczony czas; 
26. Doktor; 27. Zakraplacz; 28. Mebel 
wyściełany; 29. Zamysł, cel; 30. Ro-
dzaj szabli.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 13 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy przesyłać do 
dnia 19 IX 2005 r. – na adres SSM, ul. 
Boh. Westerplatte 20 z dopiskiem Re-
dakcja „Moja Spółdzielnia” – krzy-
żówka nr 9/2005. Nagrody za rozwią-
zaną krzyżówkę nr 8/2005 z hasłem: 
„Samo życie” otrzymują: I nagroda – 
Henryk ŻMUDZKI, zam. ul. Wł. Jagieł-
ły 9A/28; II nagroda – Joanna SKOW-

RON, zam. ul. Stawowa 5/19; III na-
groda – Monika WALA, zam. ul. Wł. 
Jagiełły 31C/25. Zwycięzcom gratulu-
jemy i zapraszamy (z dowodem osobi-
stym) do działu GZM po odbiór nagród. 
Kolacja przy świecach dla 2 osób 

(po uzgodnieniu terminu) w restau-
racji „ALOHA”, ul. W. Wróblewskie-
go 67 – nagrodę główną – ufundowała 
Restauracja „ALOHA”. Fundatorem 
pozostałych nagród jest Siemianowic-
ka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Kowalska chwali się sąsiadce:
- Doprowadziłam do tego, że mój 
stary pali tylko po dobrym obiedzie.
- To wspaniale. Jeden papieros na 
rok jeszcze nikomu nie zaszkodził...

  

Przed wizytacją w szkole nauczyciel 
ustala:
- Jak o coś zapytam, niech zgłasza-
ją się wszyscy. Ci, co wiedzą - prawą 
ręką, ci, co nie wiedzą - lewą...

  

Zawiany gość obudził się w autobu-
sie i pyta:
- Gdzie jesteśmy?
- W Łodzi – ktoś odpowiada.
Chłop na to:
- To wiem, ale dokąd płyniemy?

  

Ojciec czyta gazetę i natrafia na ar-
tykuł: „Pół miliona dolarów za kon-
trakt piłkarski”. Po chwili przerywa 
lekturę i mówi do syna:
- Co tak ślęczysz nad tymi idio-
tycznymi zadaniami z matematyki? 
Wziąłbyś lepiej piłkę i poszedł na bo-
isko piłkę pokopać...

  

Pijany policjant zatrzymuje samo-
chód. Zagląda przez szybę.
- Co to? We dwóch za kierownicą?
Jeszcze bardziej nawalony kierowca 
odpowiada:
- To jeszcze nie powód, żebyście 
otaczali samochód...

  

W restauracji rodzina posila się pro-
mocyjnym obiadem. Zostaje sporo 
resztek, więc ojciec prosi kelnera:
- Czy może pan nam zapakować te 
resztki? Wzięlibyśmy dla pieska... 
- Hurrra!!! – krzyczą dzieci – Będzie-
my mieć pieska..!
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miast pani Marianna Stompel w rozmowie z nami podkreśli-
ła: - Bardzo lubię pielęgnować kwiaty balkonowe. Mam tym 
większą satysfakcję, że sama je wyhodowałam począwszy 
od małych sadzonek, gdyż nigdy nie kupuję kwiatów. Po-
za tym mam ogródek działkowy, gdzie również troszczę się 
o ozdobne rośliny.

O tej porze roku równie okazale prezentują się ogród-
ki przydomowe i skalniaki. Szczególnie swoim wyglądem 
przyciągają uwagę skalniaki znajdujące się przy wjeździe 
na osiedle „Tuwima” od strony ulicy Wojciecha Korfante-
go. Właściwie dobrane elementy dekoracyjne połączone 
z umiejętnie wkomponowanymi roślinami ozdobnymi spra-
wiają, że stały się jedną z wizytówek tego osiedla. Zauwa-
żyła to jego mieszkanka – pani Halina Sędrak, twierdząc: - 
Chciałabym na łamach gazetki wyróżnić dozorczynię panią 
Rudyńską, która na co dzień dba o te skalniaki. Są napraw-
dę bardzo ładne i mogą być ozdobą naszego osiedla.

Od lat też z przyjemnością obserwujemy „stan ukwie-
cenia” balkonów budynku przy ul. Michałkowickiej 17-
-23. Mieszkający tam swą pasja spowodowali, że niektó-
re części domu stały się jedną wielką ukwieconą ścianą 
złożoną z bardzo różnorodnych gatunków kwiatów. Gra-
tulujemy inwencji i prosimy o ciąg dalszy.

To już więc ostatnie tygodnie, kiedy przyjmujemy od 
Państwa zgłoszenia do Zielonego Konkursu. Już wkrót-
ce razem z administracjami i Radami Osiedli podsumuje-

my tegoroczna edycję i wybierzemy najładniejsze balkony 
i ogródki przydomowe. Podobnie jak w poprzednich latach 

na laureatów będą czekać atrakcyjne nagrody w postaci 
książek i albumów.   mig pes Foto: Piotr Sowisło
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Co jeden to ładniejszy – ul. Michałkowicka 17-23

Urodziłam, wychowałam się i mieszkam w Siemianowicach 
Śląskich w rodzinie katolickiej pielęgnującej śląskie tradycje. 
Wzorem dziadków i rodziców swoje życie poświęciłam pracy za-
wodowej i pracy na rzecz najbardziej potrzebujących, a w szcze-
gólności dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Od lat działam prze-
ciwko nierównemu traktowaniu kobiet w pracy, pomijania Pań 
w awansie zawodowym i jestem za zrównaniem ich wynagrodze-
nia, gdy zajmują takie same stanowiska jak mężczyźni.

Od 2002 roku jako Radna Sejmiku Województwa Ślą-
skiego, rzetelnie wypełniam powierzone mi funkcje pracując 
w trzech Komisjach: Budżetu i Skarbu, Rolnictwa i Zagospo-
darowania Terenów Wiejskich oraz Współpracy z Zagranicą i In-
tegracji z Unią Europejską.

Wiem, że w czasie transformacji systemu gospodarczego, 
wiele polskich rodzin niesłusznie znalazło się w biedzie, bez: 

pracy, dachu nad głową i środków do zaspokojenia podstawo-
wych potrzeb życiowych. Głęboko nad tym boleję i dlatego 
ubiegam się o mandat poselski.

W Sejmie będę zabiegać m.in. o:
• zachowanie ulg podatkowych na remonty dla osób 
fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych

• dotacje dla gmin na budownictwo społeczne i so-
cjalne, w stopniu umożliwiającym eksmisję nieso-
lidnych dłużników do zasobów komunalnych

• przeznaczanie pożytków z majątku Spółdzielni
- bez obciążania ich podatkiem dochodowym!  - na fun-
dusz remontowy spółdzielni
• rozwój spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych
• prawa kobiet i 100% świadczeń emerytalnych oraz 
rentowych dla kobiet po zmarłym małżonku
Posiadając stosowne kwalifikacje zawodowe i do-

świadczenie samorządowe oraz znając potrzeby ludzi ży-
jących w naszym regionie, w wyborach 25 września br. 
ubiegam się o mandat poselski w okręgu 31 obejmują-
cym m.in.: Siemianowice Śl.
Okazanego mi zaufania nie zawiodę. Oddanego na mnie gło-
su w wyborach do Sejmu RP – nie zmarnuję.
 Z wyrazami szacunku: Jolanta Kopiec

Moją dewizą 
życiową są słowa:

Człowiek jest wielki nie 
przez to, co posiada, lecz 
przez to kim jest, nie przez 
to, co ma, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi.

 Jan Paweł II

2
5
. 0

9
. b

r. 
W

yb
or

y 
do

 S
ej

m
u

Pamiętajcie o mnie 25 września br. 
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Zadbane i ukwiecone bal-
kony dodają urody na-

szym budynkom i cieszą 
oczy domowników oraz 
przechodniów. Bujna zieleń 
chroni też wnętrza miesz-
kań przed upałem i ha-
łasem, a bywa, że i przed 
wścibskimi spojrzeniami. 
Niestety, ostatnie chłodne 
dni przypomniały nam, że 
lato powoli dobiega końca 
i wkrótce zawita jesień.

Wraz z nastaniem tej po-
ry roku większość balkono-
wych kwiatów będzie stop-
niowo tracić swoją urodę. 
Przez parę miesięcy znosi-
ły one kaprysy pogody i na-
sze zaniedbania pielęgna-
cyjne. Już w najbliższych ty-
godniach podeschnięte li-
ście i skąpe kwiaty trudno 
będzie uznać za ozdobę. 

Z drugiej jednak strony, po 
letnim triumfie kolorów, na-
szym balkonom z pewnością 
należy się chwila wytchnienia. 
Póki co, w te ostatnie letnie 
dni można jeszcze podziwiać 

piękno, jakie spora rzesza 
mieszkańców zafundowa-
ła nam wszystkim, pielęgnu-
jąc kwiaty na balkonach czy 
dbając o ogródki przydomo-
we. Tym wszystkim osobom 
należą się słowa uznania, 
gdyż dzięki nim nasze osiedla 
mieszkaniowe stają się atrak-
cyjniejsze i dodatkowo zysku-
ją na swym wyglądzie, zmie-
niając się w oazy zieleni.

Doceniają to już inni miesz-
kańcy, którzy postanowili 
zgłosić swoich sąsiadów do 
finału kolejnej edycji Zielone-
go Konkursu. Na redakcyjny 
dyżur zadzwoniła niedawno 
pani Elżbieta Kortyka, któ-
ra jest pod ogromnym wra-
żeniem ukwiecenia balkonu 
swojej sąsiadki – pani Ma-
rianny Stompel. – To na-
prawdę przepiękny balkon, 
podziwiam ją za to. Na doda-
tek są to kwiaty, które ona sa-
ma hoduje przez cały okres 
jesienno-zimowy – stwierdzi-
ła nasza Czytelniczka. Nato-
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Skalniak od strony ul. Wojciecha Korfantego stał się 
wizytówką os. „Tuwima”

ciąg dalszy na str. 35
Zawieszony pod niebem balkon p. Marianny Stompel 

też znalazł uznanie.




