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O tym, że na osiedlach są miej-
sca gdzie zaparkowanie samo-

chodu jest bardzo kłopotliwe, roz-
pisywać się nie trzeba. Wszak do-
skonale wiemy, że czterech kółek 
przybywa nam lawinowo, a miejsca 
jest… tyle ile jest.

Gwałtowny przyrost ilości samocho-
dów i związana z tym konieczność 
ich postoju nie może jednak przysło-
nić innych form użytkowych terenów, 
jakimi otoczone są nasze domy.  

Grunwaldzka 4

Smród był 
okropny

ciąg dalszy na str. 13
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Gołębi problem
Ludzie dokarmiają gołębie, bo je ko-

chają i sądzą, że ciężko im żyć. Ta mi-
łość jednych nie powinna jednak być 
cierpieniem dla innych. Choć wszem 
i wobec się objawia, że w obrębie bu-
dynku nie należy dokarmiać ptaków 
– wielu robi po swojemu, nie zdając 
sobie sprawy, że dokarmianie ptaków 
wiosną i latem jest dla nich zabójcze.

Chociaż zabrzmi to nieprzekonywują-
co, bo sypie się pożywienie, by ptasz-
kom ulżyć w ich doli, to sypanie im 
chleba czy innych produktów zawiera-
jących sól skazuje je 

na cierpienie.

Mrożąco o cieple
Ta część zależna jest od dystrybuto-

ra ciepła – w tym przypadku od PEC 
Katowice – i obejmuje:

- koszt przesyłu energii cieplnej (cie-
pła) od źródła ciepła (Elektrociepłowni, 
kotłowni) do budynku, w zależności od 
jego odległości od źródła ciepła, czyli 
długości sieci ciepłowniczej i zamonto-
wanych na niej urządzeń, np. wymien-
nikownie.

Obowiązująca nowa Taryfa przy-
niosła znaczny wzrost ceny w tej 
pozycji. Nowe ceny – jak poinformo-
wano nas w Zarządzie SSM – są wyż-
sze od 37 do 262%!!!

czytaj na str. 4czytaj na str. 9
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GOTÓWKA 
30 TYS. NA OŚWIADCZENIE

KONSOLIDACJA 
150 TYS. NA 96 M-CY

HIPOTEKA 
NA 40 LAT s-
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Jak się dowiedzieliśmy, nie są to 
młokosy, lecz młodzi mężczyźni. Spra-

wą zajął się już prezes Zbigniew Lek-
ston i przeprowadził rozmowę z Czy-

telnikiem. Niezależnie od tej informa-
cji lista winowajców została uzupełnio-
na przez innego mieszkańca o kolej-
ne cztery nazwiska wraz z podaniem 
dodatkowych okoliczności. Zbigniew 
Lekston powiedział nam, że wszyscy 

Dotychczas nie czę-
sto się zdarzało, by 

na osiedlach pojawiały się 
leśne zwierzątka, bo też 
warunki nie za bardzo im 
sprzyjały.

Ostatnio poprawiły się nie-
co, więc zwierzyna wraca 
i co jakiś czas, co bardziej 
śmiałe zwierzątka zamiesz-
kujące okoliczne drzewne 
kompleksy, wyłaniają się ze 
swych kryjówek i odwiedza-
ją okolice naszych domów. 
Jednym z takich zwierzątek 
jest wiewiórka budząca po-
wszechną i to ogromną sym-
patię u wszystkich – zarów-
no małych, jak i dużych ludzi. 
Kilkanaście dni temu prze-
miłego „rudzielca”, z długim 
puszystym ogonem niezwy-
kle pomocnym podczas sko-
ków – jest to letnie futerko, 

na zimę zamieniane na po-
pielate – zauważono krzą-
tającego się przy ul. Okręż-

nej 7. Ani chybi wyszedł so-
bie na „spacer” z pobliskiego 
Lasku Bytkowskiego.

Wiewiórka zamieszkuje 
gniazda ptaków lub buduje 
je sama w koronach drzew, 

zwykle w rozwidleniu gałęzi. 
Budulcem jest trawa, drobne 
gałązki i mech. Zwierzątko 

żeruje w dzień, a jego poży-
wienie główne to: nasiona, 
grzyby, pędy, owoce. Nie 
pogardzi owadami, jajami i... 
pisklętami. Na zimę groma-
dzi zapasy żywności, np. za-

kopując nasiona. Przyczynia 
się w ten sposób do rozsie-
wu np. drzew.

Wiewiórka popularnie wo-
łana: Basia, Basia nie stroni 
od ludzi, a gdy się przyzwy-
czai do ich obecności, potra-
fi podejść na wyciągnięcie 
ręki. Pamiętajmy jednak, 
że ssak ten jest objęty cał-
kowitą ochroną. Może też 
być nosicielem wścieklizny. 
Mimo jej piękna i sympatii 
do niej bądźmy więc ostroż-
ni i przezorni.

A skoro przy leśnych zwie-
rzątkach jesteśmy, to odno-
tujmy, że na osiedlu „Bań-
gów” uratowano z tarapa-
tów jeża. Prowadzący noc-
ny tryb życia kolczasty ssak 
wpadł do betonowego krę-
gu i z opresji uwolnili go pra-
cownicy administracji. pes

„Bańgów”: Sprawcy na cenzurowanym
Tym razem na osiedlach było spokojniej, więc nasza comiesięczna kroni-

ka dewastacji zawiera na szczęście tylko kilka niechlubnych wpisów. Jed-
nak ważniejszym jest poinformowanie, że nasz Czytelnik z Bańgowa, piszący 
o znanych mu sprawcach smarowania po elewacjach, odezwał się ponownie 
i przekazał dane osób najbardziej aktywnych w „przyozdabianiu” budynków.

W i e w i ó r k a ,  j e ż

No i komu one przeszkadzały? Czy chcesz monitoringu na osiedlu „Bańgów”?

ciąg dalszy na str. 5

Wyraź swoją opinię 
- czytaj str. 23 
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POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - TEL. 032 228-57-78
DYŻURUJE: w dni robocze - od 15.00 do 22.00; w dni wolne - od 8.00 do 22.00

MOJA SPÓŁDZIELNIA 9/2008

Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

w każdy poniedziałek od 1300 do 1700,  
członkowie Zarządu SSM przyjmować będą

P.T. Mieszkańców na swych stałych dyżurach.
W siedzibie Zarządu – ul. Bohaterów Westerplatte 20, pokój 26  

– mieszkańców zasobów SSM zamierzających przekazać swoje wnioski,  
uwagi lub złożyć skargę przyjmować będzie Prezes Zarządu lub jego zastępcy.
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Przyjęcie przez URE wniosku Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ka-
towicach oznacza znaczny wzrost ce-
ny energii cieplnej służącej 
do ogrzewania mieszkań 
i przygotowania ciepłej wo-
dy użytkowej. Ujęty w Taryfie 
wzrost ceny dotyczy przede 
wszystkim pozycji taryfowej: 
usługa przesyłowa.

Swego czasu obszernie 
i, jak najbardziej, przystęp-
nie pisaliśmy o kształtowaniu 
się ostatecznej ceny ener-
gii cieplnej zużywanej przez 
nas w mieszkaniach, budyn-
kach. Kwestia ta jest bar-
dzo skomplikowana i tak na 
dobrą sprawę zrozumiała 
dla wąskiego grona specjali-
stów. Obowiązujące od kilku 
lat Taryfy dla ciepła, są bo-
wiem zróżnicowane i dostar-
czane ciepło ma inną kwoto-
wo, często znacznie różnią-
cą się, cenę w zależności od 
jego wytwórcy i dostawcy.

Wprowadzona nowa ce-
na usługi przesyłowej to tyl-
ko część opłaty za zużywa-
ne ciepło. Ta część zależna 
jest od dystrybutora ciepła 
– w tym przypadku od PEC 
Katowice – i obejmuje:

- koszt przesyłu energii 
cieplnej (ciepła) od źródła 
ciepła (Elektrociepłowni, ko-
tłowni) do budynku, w zależ-
ności od jego odległości od źródła cie-
pła, czyli długości sieci ciepłowniczej 
i zamontowanych na niej urządzeń, 
np. wymiennikownie.

Obowiązująca już nowa Taryfa przy-
niosła znaczny wzrost ceny w tej po-
zycji. Nowe ceny – jak poinformowa-
no nas w Zarządzie SSM – są wyższe 
od 37 do 262%!!!

os. „Michałkowice”
Za przesył energii cieplnej do bu-

dynków położonych przy ul. Marii Dą-
browskiej, Obrońców Warszawy, 
Walentego Fojkisa, gen. Władysła-
wa Sikorskiego 1, 2, 4, Pocztowej 
– wszystkie numery, Leona Krucz-

kowskiego 4, 6, 8, Emilii Plater 21 
oraz wymiennikowni przygotowu-
jącej c.w.u poprzednia cena za prze-

sył 1 MW wynosiła 2167,54 zł, a obec-
na 2981,59 zł, co stanowi wzrost 
o 37,56%.

Podobnie wzrost
przedstawia się dla budynków poło-

żonych na całym osiedlu „Chemik”, 
„Młodych”, „Węzłowiec” oraz „Tu-
wima” za wyjątkiem budynków przy 
ul. Leśnej i Okrężnej, gdzie wzrost 
ten wynosi 49,41%.

Z kolei budynki znajdujące się na te-
renach

os. „Centrum” objęte
zostały wzrostem

ceny przesyłu energii od 26,18 % - 
ul. Powstańców, Kolejowa, Brzozo-

wa, Piaskowa do 38,76%, np. Jana 
Pawła II, Tadeusza Kościuszki, Ko-
muny Paryskiej, Karola Świerczew-
skiego i Kruczej.

„Bańgów” – wzrost o 262,3%
Wprowadzona zmiana najbardziej 

dotknie mieszkańców os. „Bańgów” 
zasilanego z lokalnej kotłowni. Tam 
opłata rośnie z kwoty 2179,91 zł/MW 

do 7899,15 zł/MW, co stano-
wi 262,3%.

Zarząd SSM nie jest od ko-
mentowania słuszności i za-
sadności decyzji Prezesa 
URE, ma jednak nadzieję – 
mówiono nam – że podwyż-
ki te zgodnie z ustawą Prawo 
energetyczne są uzasadnio-
ne i odzwierciedlają faktycz-
ny poziom kosztów ponoszo-
nych przez dostawcę ciepła.

Symulacja kosztów
Na podstawie dostarczo-

nych nowych cenników Za-
rząd SSM przeprowadził sy-
mulację całkowitego kosz-
tu dostawy energii ciepl-
nej w odniesieniu do 2007 r. 
Z wyliczenia wynika, iż na 
skutek podwyżki w bieżącym 
roku zapłacimy za ciepło 
o 238 tysięcy złotych więcej, 
a przy utrzymaniu tych cen 
w 2009 r. opłata ta zwiększy 
się o 409 tys. zł.

Wejście w życie nowej ta-
ryfy, zmusza Zarząd SSM do 
skorygowania – szczególnie 
dla mieszkańców os. „Bań-
gów” – ustalonej zaliczki i

zwiększenia jej 
o prawie 30 gr/m2

powierzchni użytkowej 
mieszkania. Odpowiednią in-

formację mieszkańcy „Bańgowa” otrzy-
mają przy październikowej zmianie 
opłat wprowadzających zimowe stawki.

Mieszkańców
pozostałych osiedli informujemy,
że Zarząd Spółdzielni na bieżąco 

analizuje, czy ustalona zaliczka wy-
starczy na pokrycie wzrostu kosztów 
wprowadzonych nową ceną w Taryfie. 
W przypadku konieczności zmiany za-
liczek Zarząd wystosuje indywidualne 
zawiadomienia tak, by nie dopuścić do 
powstania zbyt dużej niedopłaty w roz-
liczeniach indywidualnych, a także do 
zachwiania płynności finansowej na-
szej Spółdzielni.

M r o ż ą c o  o  c i e p l e
Ta wiadomość u progu sezonu grzewczego 2008/2009 nie ucieszy nikogo. 

Powodów do radości na pewno nie dostarcza wieść, iż za ciepło przyjdzie 
nam płacić więcej. Zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki, na wnio-
sek PEC Katowice, nowa Taryfa jest już faktem i obowiązuje – w naszym tek-
ście, za Dziennikiem Urzędowym Województwa Śląskiego nr 94 z dnia 23. 05. 
2008 r., publikujemy wstęp do decyzji Prezesa URE.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Nr OKA-4210-49(27)/2007/2008/216A/II/PS

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 
2) i pkt 3) lit. b) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.z 2006 r. Nr 89, 
poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 
1217 i z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, 
poz. 790 i Nr 130, poz. 905) oraz na podstawie art. 104 usta-
wy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071, z 2001 r. 
Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 169 poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 
1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 
565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524).

po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 6 września 2007 r.,

przedsiębiorstwa energetycznego  
- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Katowice S.A. 

z siedzibą w Katowicach
(zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”), 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła,

postanawiam

zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, 
stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji na okres  
do dnia 31 maja 2009 r.
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Ciepła woda
Kolejną konsekwencją zatwierdzenia 

przez URE nowej Taryfy dla ciepła jest 
konieczność podwyższenia opłaty sta-
łej od mieszkania za dostarczoną cie-
płą wodę użytkową. Cena ta rośnie na-
stępująco dla poszczególnych osiedli 
lub ich części:

- tzw. „Tuwim III i IV”
- ul. Hermana Wróbla 1-9, ul. Woj-

ciecha Korfantego 1-17 – opłata sta-
ła wzrasta z 10,13 do 11,73 zł/mieszk. 
(10,13 x 1,1577 = 11,73).

- „Młodych”
- ul. ZHP 1-6, pl. J. Skrzeka i P. Wój-

cika 5, 6, 7, ul. Niepodległości 22-32, 
ul. Walerego Wróblewskiego 2-8, 
ul. Franciszka Zubrzyckiego 1-3 – 
opłata stała wzrasta z 10,13 do 11,86 
zł/mieszk. (10,13 x 1,1713 = 11,86).

- „Michałkowice”
- ul. Emilii Plater – opłata wzra-

sta z 8,58 do 11,56 zł/mieszk. 
(8,58 x 1,3478 = 11,56),

- ul. gen. Władysława Sikorskiego 
2, 4, 6, ul. Wyzwolenia 6 – opłata sta-
ła wzrasta z 8,58 na 9,47 zł/mieszk. 
(8,58 x 1,1047 = 9,47).

- „Węzłowiec”
- ul. Władysława Jagiełły 25-41 – 

opłata stała wzrasta z 8,58 do 10,09 zł/
mieszk. (8,58 x 1,1713 = 10,09),

- ul. Jana Polaczka 2, 4, 6, 8 z 10,13 
na 11,86 zł/mieszk.

Zmiana opłaty stałej dotyczy również 
mieszkań regulujących ryczałt za zuży-
cie wody (mieszkania bez wodomierzy).

Dla „Bańgowa” mamy dobrą wia-
domość. Opłata za ciepłą wodę nie 
została zmieniona.

* * *
Tylko i aż tyle o nowej Taryfie, bo 

fakty są faktami. Jedynie na margine-

sie możemy zauważyć, że nikt nie jest 
w stanie sobie wyobrazić, jakie pono-
silibyśmy koszty za ciepło do ogrzewa-
nia, gdyby nie prowadzono przez mi-

nione lata dziesiątków, ba, setek róż-
norakich prac objętych umownie jed-
nym wyrazem: TERMOMODERNIZA-
CJA. Najbardziej widoczne docieple-
nia budynków są tylko jednym z jej ele-
mentów.

Przed nami zima i wkrótce do miesz-
kań poprzez skomplikowany system 
grzewczy popłynie ciepło. Niestety, już 
droższe. Wielu z nas będzie chcia-
ło maksymalnie oszczędzać, bo na 
nadmiar pieniędzy nikt nie narzeka. 
Oszczędzanie to musi być jednak roz-
sądne i racjonalne, bo łatwo przedo-
brzyć i zamiast spodziewanego do-
pływu gotówki po rozliczeniu może-
my wpędzić się w kosztowny remont 
i dużo większe wydatki od otrzymane-
go zwrotu.

Do tematyki cieplnej zapewne wró-
cimy wkrótce, by przypomnieć o za-
sadach prawidłowego oszczędzania 
energii cieplnej z zachowaniem wła-
ściwej wentylacji. Mamy nadzieję, że 

ta podwyżka kosztów ogrzewania bę-
dzie ostatnią w tym roku, bo słyszeli-
śmy o przymiarkach do kolejnej regu-
lacji ceny ciepła.

Zawór na full
Póki jeszcze mamy czas, to przypo-

minamy zapominalskim o konieczno-
ści odkręcenia zaworów termostatycz-

nych na maksimum. Ciepło, w fazie 
rozruchu sieci i instalacji, musi płynąć 
bez przeszkód.  

Piotr Sowisło

wskazani grafficiarze będą zaprasza-
ni na rozmowę. Wyłącznie od ich po-
stawy oraz przyjęcia pewnych warun-
ków zależeć będą dalsze kroki, gdyż 
SSM nie będzie dążyć do ukarania ich 
za wszelką cenę, bo młodzieńcze wy-
bryki, mogą znacząco zaważyć na ich 
dalszym losie. Jednak, gdy rozmowy 
nie przyniosą oczekiwanego zrozumie-
nia i finału, sprawa trafi bezpośrednio 
do prokuratury i… niech się mielą mły-
ny sprawiedliwości.

Tak więc kilkanaście osób z os. „Bań-
gów” musi się bardzo poważnie za-
stanowić nad czekającą ich rozmową 
i własnym nastawieniem w jej trakcie. 

Żarty się definitywnie skończyły.
Oczywiście, nadal czekamy na dal-

sze informacje o sprawcach. Każda 
z nich będzie wnikliwie rozpatrzona, 
gdyż każda może wnieść coś istotne-
go. Pierwszy krok został już zrobio-
ny – zmowa milczenia przerwana. 
Czas na kolejne takie zachowania, bo 
tylko tak można wyplenić występki tych 
nielicznych, którzy uważają, że wszy-
scy muszą kochać czy to Ruch, czy 
GKS, czy też jakąkolwiek inną druży-
nę, zaś miłość tę należy koniecznie ob-
jawiać na ścianach domów.

„BAŃGÓW”
- ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 

– z zawiasów wyrwano aluminiowe 

drzwi; 61 – zniszczono samozamy-
kacz; 69 – pomalowano elewację;

- ul. Karola Szymanowskiego 9 
– zniszczono kosz na śmieci.

„MICHAŁKOWICE”
Pojawiło się grafitti na ścianach ga-

raży ul. Przyjaźni i elewacji budynku 
przy ul. Wyzwolenia 6.

„MŁODYCH”
- ul. Jana N. Stęślickiego – popisa-

no ściany na stacji PEC oraz na gara-
żach przy al. Młodych.

„TUWIMA”
- ul. Wojciecha Korfantego 7 A i B 

– skradziono kratki metalowe sprzed 
drzwi wejściowych; 2B – zdewastowa-
no drzwi w ganku piwnicznym. pes

„Bańgów”: Sprawcy na cenzurowanym
ciąg dalszy ze str. 2

Te dziwne urządzenia to elementy sieci ciepłowniczej,  
a konkretnie wymienniki ciepła. 
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Daleko za nami tegoroczne osiedlowe Zebrania Mieszkańców, podczas których wybierano nowe Rady Osie-
dli, a które przypomnijmy pozostawiono w SSM, mimo iż ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie prze-

widziała takiego organu samorządowego w swoich zapisach. O tym, jak bardzo RO są potrzebne, przekonuje cała 
ich dotychczasowa działalność, gdyż to właśnie tam rozważane są wstępnie, a bywa i że ostatecznie, założenia re-
montowe. W najbliższych wydaniach „MS” prezentować będziemy zamierzenia, jakie stawiają sobie szefowie Rad 
Osiedli. Na dzień dobry rozmawiać będziemy z nowymi, wybranymi w br. Przewodniczącymi RO. Jako pierwsze-
mu głos oddajemy Dariuszowi Bochenkowi z osiedla „Michałkowice”

Czas na większą dynamikę
Rozmawiamy z Dariuszem Bochenkiem, nowym Przewodniczącym Rady Osiedla „Michałkowice”

- PANIE PRZEWODNICZĄ-
CY, OD JAK DAWNA JEST PAN 
ZWIĄZANY Z SAMORZĄDEM 
OSIEDLA „MICHAŁKOWICE”?

Dariusz Bochenek: 
W Radzie Osiedla „Michał-
kowice” działam już trze-
cią kadencję. W zaso-
bach Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, na 
tym osiedlu, mieszkam od 
1997 roku. W ubiegłym ro-
ku działałem w Prezydium 
RO „Michałkowice”, co po-
zwoliło mi na zdobycie do-
świadczenia w kierowa-
niu tym spółdzielczym or-
ganem. Chciałbym jednak 
zaznaczyć, że o sile tego 
gremium świadczy przede 
wszystkim zgrany i prężnie 
działający kolektyw, jakim 
jest samorząd osiedlowy 
w całości. W naszej Radzie 
jest wielu doświadczonych 
działaczy społecznych, do-
brze znających realia co-
dziennego życia i funkcjo-
nowania Spółdzielni.

- JEST PAN OSOBĄ AKTYW-
NĄ ŻYCIOWO, MAJĄCĄ WIELE 
OBOWIĄZKÓW ZAWODOWYCH. 
CO ZATEM SKŁONIŁO PANA DO 
DZIAŁALNOŚCI W SAMORZĄDZIE 
OSIEDLOWYM?

- Moim zdaniem, Rada 
Osiedla jest wyjątkowym 
organem. Ma bardzo du-
ży wpływ na to, jak wygląda 
osiedle. To na tym szcze-
blu podejmowane są pierw-
sze i niekiedy najważniej-
sze decyzje dotyczące pro-
wadzonej polityki remon-
towej, zmiany oblicza bu-
dynków mieszkalnych. Ra-
da Osiedla dokładnie kon-
troluje też, na co wydawa-
ne są pieniądze pochodzą-
ce z czynszów lokatorów. 
Mam też poczucie, że gre-
mium to bezpośrednio wpły-
wa na zachodzące w naj-

bliższym otoczeniu zmiany. 
Ponadto, sama Rada Osie-
dla jest dynamicznym orga-
nem, w którym ścierają się 

różne poglądy, dochodzi 
do dyskusji, wymiany zdań. 
Nie mamy więc z góry zało-
żonej jednej koncepcji, jest 
ona wypracowywana w wy-
niku naszej, wspólnie pod-
jętej pracy.

- CZY DZIAŁALNOŚĆ RA-
DY OSIEDLA „MICHAŁKOWI-
CE” WYRÓŻNIA SIĘ CZYMŚ OD 
INNYCH TEGO TYPU ORGANÓW 
W SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁ-
DZIELNI MIESZKANIOWEJ?

- Na pewno można za-
obserwować wiele podo-
bieństw. Mamy przecież po-
dobne problemy do roz-
wiązania. Są one związane 
m.in. z zaspokajaniem pod-
stawowych potrzeb remon-
towych, realizowaniem har-
monogramu dociepleń bu-
dynków. Naszego osiedla 
nie omija zjawisko dewasta-
cji mienia, musimy również 
zastanawiać się, co robić 
z dziurą w budżecie osie-
dla, jaka powstaje w wyniku 
niepłacenia czynszu przez 
część lokatorów. Z dru-
giej jednak strony, w na-
szej społecznej pracy kła-
dziemy nacisk na działal-

ność społeczno-wychowaw-
czą, więc od lat organizuje-
my imprezy dla dzieci. Zimą 
są to tradycyjne mikołajki, 

natomiast u progu lata fe-
styn z okazji Dnia Dziecka. 
Obydwie imprezy gromadzą 
co najmniej kilkadziesięcio-
ro najmłodszych mieszkań-
ców osiedla. Staramy się 
także kontynuować działal-
ność inwestycyjną. W ostat-
nich latach była to budowa 
dwóch kompleksów garażo-
wych przy ul. Przyjaźni 44-
-46 wraz z nowymi parkin-
gami. Z pewnością będzie-
my ją nadal kontynuować, 
gdyż widzimy, że spotyka 
się ona ze sporym zaintere-
sowaniem mieszkańców. 

- W KILKU CZĘŚCIACH OSIE-
DLA TRWAJĄ PRACE ZWIĄZA-
NE Z WYMIANĄ SIECI KANALI-
ZACYJNEJ. JAKIE ONE MOGĄ 
MIEĆ WPŁYW NA ZMIANĘ OBLI-
CZA OSIEDLA?

- Od kilku lat gmina reali-
zuje program wymiany ka-
nalizacji w Michałkowicach. 
Prace te objęły również bu-
dynki znajdujące się na 
osiedlu SSM, aktualnie przy 
ul. Przyjaźni. W przyszło-
ści będą one również pro-
wadzone na os. „Zawadz-
kiego”. W związku z czym 

będę proponował, aby bu-
dżet remontowy na następ-
ny rok był konstruowany 
z uwzględnieniem zakoń-
czenia wspomnianych prac.

Chcielibyśmy też wygo-
spodarować więcej środków 
na budowę nowych parkin-
gów dla samochodów oso-
bowych oraz budowę tzw. 
małej architektury. Prace te 
przez wiele lat nie mogły 
być w pełnym zakresie wy-
konywane ze względu na 
planowany przez miasto re-
mont kanalizacji. Myślę, że 
teraz już nic nie będzie sta-
ło na przeszkodzie, oczywi-
ście poza ograniczeniem fi-
nansowym, aby ten pro-
ces realizować. Mieszkańcy 
często narzekają na te oso-
by, które parkują w przypad-
kowych i niedozwolonych 
miejscach i rozwiązanie pro-
blemu polega na stworzeniu 
nowych miejsc postojowych. 
Będzie to jedno z głównych 
zadań do zrealizowania 
w tej kadencji.

- JAKIE PANA ZDANIEM BĘ-
DĄ JESZCZE INNE PRIORYTE-
TY W POLITYCE NOWEJ RADY 
OSIEDLA?

- Mam nadzieję, że w tej 
kadencji zakończymy pro-
gram dociepleń budyn-
ków na osiedlu. Wymaga on 
jeszcze sporych nakładów fi-
nansowych, ale patrząc na 
liczbę budynków objętych 
już tymi pracami, jestem 
przekonany, że uda nam 
się go zrealizować pomi-
mo trudnej sytuacji na ryn-
ku budowlanym. Na temat 
wandalizmu rozmawiamy 
na spotkaniach Rady Osie-
dla bardzo często. W gaze-
cie „MS” są też prezento-
wane systematycznie róż-
ne artykuły mówiące o nisz-
czeniu spółdzielczego mie-
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nia. Moim zdaniem, obecnie 
najważniejsze jest pobudze-
nie mieszkańców do więk-
szej współpracy ze służbami 
w mieście, które odpowiada-
ją za bezpieczeństwo. Mamy 
dobry system bezpieczeń-
stwa w mieście. By on jed-
nak sprawnie działał, muszą 
się bardziej zaangażować 
sami mieszkańcy. Ponadto, 
wiele nakładów finansowych 
idzie na poprawę zewnętrz-

nego wizerunku budynków, 
a musimy również myśleć 
o tym, jak wyglądają budyn-
ki wewnątrz, o remoncie ca-
łych klatek schodowych, nie 
tylko samych parterów. 

- CZY PEŁNIONA PRZEZ PA-
NA FUNKCJA PRZEWODNICZĄ-
CEGO RADY OSIEDLA NIE KO-
LIDUJE Z PRACĄ ZAWODOWĄ? 
JEST PAN PRZECIEŻ I ZASTĘP-
CĄ PREZYDENTA MIASTA…

- Zgodziłem się zostać 

Przewodniczącym Ra-
dy Osiedla „Michałkowice”, 
gdyż tak życzyli sobie no-
wo wybrani członkowie tego 
gremium. Nie widzę na ra-
zie żadnego konfliktu intere-
sów. Wybór nowego Prze-
wodniczącego RO nie był 
poprzedzony żadną specjal-
ną inicjatywą. Mam nadzie-
ję, że moje doświadcze-
nia zawodowe będę mógł 
wykorzystać w mojej spo-

łecznej pracy. Dobro na-
szego miasta leży mi bar-
dzo na sercu. Obecnie na-
sze miasto zaczyna się dy-
namicznie rozwijać. Bę-
dą powstawać nowe osie-
dla mieszkaniowe. Jedno 
z nich – „Basztowe” buduje 
się w pobliżu ul. Kościelnej. 
Uważam, że te dynamicznie 
zachodzące zmiany obejmą 
również swym zasięgiem 
osiedla SSM. mig

Docieplenia są prawdziwą „re-
animacją” dla wielu elewacji 

budynków mieszkalnych w naszej 
Spółdzielni. I to niezależnie od te-
go, czy prace te prowadzone są na 
blokach wybudowanych z tzw. wiel-
kiej płyty, czy na tych budowanych 
metodą tradycyjną. Wszędzie widać 
powiew świeżości i nowości w zmo-
dernizowanych domach. Będą one 
mogły służyć lokatorom przez na-
stępne lata.

Sprzyjające warunki atmosferyczne, 
jakie panują tego lata, spowodowa-
ły, że na naszych osiedlach mieszka-
niowych stale widać ekipy zajmujące 
się tymi pracami. Są one kontynuacją 
zatwierdzonego kilka lat temu przez 
władze SSM planu termomodernizacji 
spółdzielczych budynków.

Z tego rozwiązania bardzo 
zadowoleni są 
mieszkańcy,

gdyż powszechnie wiado-
mo, że te prace wpłyną ko-
rzystnie na końcowy wynik 
cieplny uzyskany w tych bu-
dynkach na zakończenie se-
zonu grzewczego. Reduk-
cja kosztów ogrzewania to 
nie jedyna korzyść płynąca 
z ich wykonania. Renowacja 
zniszczonej elewacji i zwięk-
szenie odporności na czynni-
ki atmosferyczne to kolejne argumenty 
dla wszystkich zwolenników dociepleń. 
Z roku na rok systematycznie ich zresz-
tą w naszej Spółdzielni przybywa.

Wszyscy zdają sobie sprawę, że ter-
momodernizacja to bardzo kosztow-
ny wydatek, który jednak procentu-
je przez lata. Nie ma też od niej od-
wrotu, bo mniejsze zużycie ciepła 
to mniejsze zużycie paliw niezbęd-
nych do jego wytworzenia, a tym sa-
mym to dbałość o środowisko natu-
ralne i zasoby surowców. Ich wielkość 
nie jest nieograniczona. Jakie to ma 
znaczenie dla środowiska, przekonają 
się przyszłe pokolenia. 

O tym, że prace te przynoszą efekty, 
mówią chociażby bilanse cieplne spo-
rządzane co roku przez Zarząd Spół-
dzielni. Wynika z nich, że zużywamy 
coraz mniej ciepła, w czym zapewne 
pomocne są również łagodne zimy. 
Jednak łaskawość aury to nie wszyst-
ko. Ewidentnym jest, że środki finan-
sowe zainwestowane w docieplenia 
przekładają się na oszczędności ener-
gii cieplnej. Jakie to ma znaczenie dla 
domowych budżetów, wiemy wszyscy, 
tym bardziej, że ciepło systematycznie 
drożeje – czego przykład najświeższy 
mamy w bieżącym numerze - czytaj: 
Mrożąco o cieple – str. 4-5. 

Jednym z budynków
przechodzącym gruntowną moderni-

zację jest dom przy ul. Pocztowej 15 
w Michałkowicach. Obecnie prowadzo-
ne są tam prace związane z położe-
niem nowej warstwy styropianu i tyn-
ku, ale znaczna część robót odbywa 
się również wewnątrz bloku. Osiedlo-
wa administracja planuje bowiem wy-
mienić okna na klatkach schodowych 
oraz drzwi wejściowe do budynku. Bę-
dzie zamontowana też nowa instalacja 
elektryczna, a na końcu zostanie po-
malowana klatka schodowa. Podob-
nie jak na pozostałych domach przy 
ul. Pocztowej, w tym bloku planuje się 
także zainstalowanie czujników ruchu 
na klatkach schodowych, które dopro-
wadzą do oszczędności w pobieranej 

energii elektrycznej. Roboty te 
zaczęły się już przy ul. Pocz-
towej 11. W sumie po docie-
pleniu bloku przy ul. Pocztowej 
drugi kompleks budynków na 
os. „Michałkowice” będzie ob-
jęty tymi pracami. Pozostanie 
jeszcze do docieplenia część 
domów przy ul. Przyjaźni.

Roboty te prowadzone są
nie tylko w Michałkowicach. 

Docieplenia budynków swym 
zasięgiem obejmują także in-
ne osiedla. Na jednym ze zdjęć 
prezentujemy termomoderni-

zację budynku przy ul. Okrężnej 6 na 
os. „Tuwima”.

Prace te prowadzone są również na 
osiedlu „Młodych”, gdzie docieplane są 
budynki przy ul. ZHP 11 (od strony po-
łudniowo-wschodniej) oraz alei Mło-
dych 13.

Z kolei na os. „Chemik” kontynuowano 
ocieplanie budynku przy ul. Walerego 
Wróblewskiego 73. Tam ekipy przenio-
sły się na jego wschodnią ścianę.

Odnotujmy także, że prawie przed 
miesiącem zakończono ocieplenie – 
od strony balkonów – budynku przy 
ul. Władysława Jagiełły 9 na os. „Wę-
złowiec”. migs

Kolejne 
docieplenia

ul. Okrężna  6

ul. Pocztowa 15
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D a c h ,  b a l k o n y ,  p a r k i n g i
Od kilku tygodniu trwa 

remont balkonów 
znajdujących się w budyn-
kach przy ul. ZHP 3, 6 na 
osiedlu „Młodych”.

Osiedlowa administracja 
zdecydowała się na wyko-
nanie tych prac, gdyż od ja-
kiegoś czasu podczas gwał-
townych opadów deszczu 
dochodziło do zalewania 
mieszkań od strony balko-
nów. Wtedy lokatorzy skar-
żyli się na wilgoć oraz wodę 
przedostającą się do czę-
ści pomieszczeń. W związ-
ku z tym postanowiono dłu-
żej nie zwlekać z ich remon-
tem i sprzyjającą letnią aurę 
wykorzystać do tego celu.

Aktualnie prace zakoń-
czono już w budynku przy 
ul. ZHP 3 i ekipa budowla-
na przeniosła się na kolej-
ny segment. Roboty polega-
ją na skuciu posadzki, poło-
żeniu nowej wylewki, docie-
pleniu i pomalowaniu balko-
nów. Dodatkowo zamonto-
wano całkiem nowy system 
rynien i rur spustowych, któ-
ry odprowadza zbierającą 
się na balkonach deszczów-
kę. Wykonano też nowe ob-
róbki blacharskie. W sumie 
budynek zyska nie tylko no-
we zabezpieczenie przed 
wilgocią, ale też znacznie 
poprawi się jego wygląd, 
gdyż balkony malowane są 
nowoczesnymi farbami na 
jasnozielony kolor.

Niezależnie od tych robót 
przy al. Młodych 10-15 od-
nowiono wejścia do klatek 
schodowych. Wymalowa-
no zjazdy na wózki, barier-
ki oraz murki przy zejściach 
do komór zsypowych.

Wkrótce też administracja 
przystąpi do remontu parkin-
gu przy ul. Jana N. Stęślic-
kiego 3 i 4, gdzie będzie po-
łożona nowa nawierzchnia 
z kostki brukowej i wygospo-
darowanych zostanie kilka 
nowych miejsc postojowych.

Z kolei 
na osiedlu „Węzłowiec”
między budynkami przy 

ul. Grunwaldzkiej 3 i 5 po-

wstaje nowy chodnik oraz 
stanowisko dla kontenerów 
na odpady i pojemniki na 

segregację śmieci. Roboty 
wykonywane są w oparciu 
o niezbędny w takich przy-
padkach projekt budowlany 
i wydane na jego podsta-
wie pozwolenie Urzędu Mia-
sta. Nieco inne natomiast 
prace poprawiające komfort 
zamieszkałych prowadzo-
no przy ul. Władysława Ja-
giełły 3. Tam położono bo-
wiem kilkadziesiąt metrów 

kwadratowych nowej na-
wierzchni asfaltowej, co wy-
raźnie zmieniło dotychcza-

sowy wizerunek tego frag-
mentu osiedla.

Natomiast w budynku przy 
Władysława Jagiełły 35B 
wyremontowano dach. Po-
łożenie nowego poszycia 
z papy termozgrzewalnej 
było ujęte w tegorocznym 
planie remontowym. Teraz 
żadne, nawet bardzo gwał-
towne, deszcze nie powinny 
być straszne.

Na osiedlu „Bańgów”
kompletnie zmieniły wy-

gląd wejścia do kilku ko-
lejnych klatek schodowych, 
gdyż przy ulicy Marii Skło-
dowskiej-Curie 47, 49, 51, 
53 położono nowe kafelki. 
Płytki są cieniowane i wy-
kończone białą fugą i taki-
mi samymi narożnikami, co 
pięknie uwypukla zarówno 
kolorystykę, jak i ich faktu-
rę. Oprócz nowych wejść, 
kilka z wymienionych klatek 
schodowych zostało wyma-
lowanych wraz z zejściami 
do piwnic. Odnowione klat-
ki to M. Skłodowskiej-Cu-
rie 49, 51, 53.

Aktualnie na osiedlu za-
uważyć można podwieszo-
nych na linach „alpinistów”. 
Ich zadaniem jest uzupełnie-
nie ubytków w złączach płyt. 
Miejsca te z biegiem cza-
su ulegają erozji i przez nie-
szczelności przedostaje się 
do wnętrza mieszkań zimno, 
a co gorsza, i wilgoć.
A osiedle „Michałkowice”
leczy sukcesywnie rany 

po prowadzonych pracach 
ziemnych. Tam bowiem od 
kilku miesięcy prowadzone 
są roboty związane z wy-
mianą kanalizacji. Jak wiel-
kie stwarzały one niedogod-
ności niemieszkający w tym 
rejonie mogą sobie jedynie 
wyobrazić, bo wykopy mia-
ły po kilka metrów głębo-
kości. Odnotujmy z ogrom-
ną satysfakcją, że wykony-
wana z pieniędzy gminy wy-
miana sprawiającej ogrom-
ne problemy sieci przebie-
gała sprawnie i z maksy-
malnym ograniczeniem nie-
uniknionych dla zamiesz-
kałych uciążliwości. Obec-
nie dla wielu jest ona już 
wspomnieniem, a pozosta-
ły po niej nowe nawierzch-
nie dróg i chodników. Naj-
ważniejszym jednak jest to, 
że nareszcie po wielu, wie-
lu latach winny bezpowrot-
nie zniknąć skargi, zażale-
nia i wszelakie wystąpienia 
dotyczące odbioru ścieków.

migsp

 Remont balkonów - osiedle „Młodych”.

Nowy dach budynku przy Wł. Jagiełły 35  
– czyli burze nam nie straszne.

Po wykopach zostało wspomnienie i nowe 
nawierzchnie – ul. Przyjaźni 8.
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Gołębie miejskie wywodzące się 
od gołębi skalnych to pospolity widok 
w wielu miastach i miasteczkach. To 
latająco - gruchające towarzystwo sta-
je się jednak problemem, bo 
ze względu na swą odpor-
ność porównywane jest do 
szczurów. Już słyszymy gło-
sy, że czepiamy się ptasz-
ków, a jednak:

„Zakaz 
dokarmiania gołębi”

obowiązuje w coraz więk-
szej ilości wielkich aglomera-
cji, wydających kolosalne pie-
niądze na ochronę zabytków 
i utrzymanie ich w czystości. 
Tablice ostrzegawcze tej tre-
ści nikogo już w nich nie dzi-
wią. Natknąć się na nie moż-
na w Paryżu, Londynie, Ham-
burgu, ba, w Wenecji, której 
placem Świętego Marka pta-
ki te onegdaj zawładnęły niepodziel-
nie. Wszędzie tam nie wolno już nic 
dawać do jedzenia gołębiom pod ry-
gorem zapłacenia dotkliwej pienięż-
nej kary. W niektórych krajach oferuje 
się mieszkańcom specjalne ziarno za-
wierające środki antykoncepcyjne, by 
zmniejszyć ich populację.

U nas?
Jest to jedyny gatunek ptaka, któ-

ry w naszej strefie klimatycznej zna-
lazł sobie raj. Nie odlatuje do ciepłych 
krajów, bo tu mu dobrze, jego pisklę-
ta wykluwają się nawet w zimie. Czyja 
to zasługa? Nasza. Bo gołąb, przez la-
ta przebywając przy człowieku, dosko-
nale przystosował się do życia obok 
niego. Czy to się komuś podoba, czy 
nie. A nie podobać się może, zwłasz-
cza tym, których problem dotyka bez-
pośrednio, bo chociaż lubią ptaki, to 
niekoniecznie te, które chmarami od-
wiedzają ich balkony i pozostawiają po 
sobie liczne odchody. A wystarczy, że 
jakaś litościwa dusza rozpocznie kar-
mienie ptaków na balkonie. Te w lot 
podają sobie wiadomość o darmowej 
jadłodajni i gdy tylko otworzy się okno 
bądź balkonowe drzwi, zlatują się na-
tychmiast w to, a z czasem i okolicz-
ne miejsca.

Na ich swobodny przyrost wpływ 
ma także i to, że swego czasu czło-
wiek skutecznie tępił ptaki drapieżne 

i ich populacja jest niewielka, do czego 
przyczyniło się również wycinanie la-
sów. Zresztą ptaki te trzymają się z da-
la od miast, więc gołąb ma niewielu na-

turalnych wrogów. Owszem, należy do 
nich kot. Tyle, że ssak ten także do-
karmiany przez ludzi nie bardzo kwapi 
się do często wielogodzinnego czyha-
nia na gołębia.

Nie brakuje natomiast w osiedlach 
naszych miast balkonów, gdzie po-
sadzki oblepione są zaschniętym gu-
anem, gdzie znaleźć można pseudo-
gołębniki lub skrzynki i gałęzie – że-
by ptaszki miały na czym usiąść. Te, 
zapraszane, przylatują, siedzą, jedzą, 
gruchają i… Widok taki można zoba-
czyć na niejednym osiedlu w dowolnie 
wybranym mieście, bo zawsze znajdzie 
się ktoś, kto chce ptaszkom pomagać. 

W zasobach SSM także nie brakuje 
ludzi, którzy tak czynią. Pomoc ta sa-
ma w sobie nie jest zła, ale nie mo-
że zastępować ich naturalnego za-
chowania i nie może wyręczać pta-
ków z poszukiwania pożywienia, któ-
rego im w parkach, na łąkach, zieleń-
cach nie brakuje. Zwierzę swój „rozum” 
ma i po co ma się wysilać?

Tymczasem wielu z nas, gdy zosta-
ną ziemniaki z obiadu, resztki chle-
ba z innych posiłków potrafi je wyrzu-
cić przez okno. Fajnie jest patrzeć, jak 
ptaszki przylatują i jedzą, gorzej, gdy 
to co zjedzą, przetrawione wydalają. 
Wtedy nie jest już przyjemnie.

Jeszcze większy problem pojawia 
się, gdy wraz z zanieczyszczeniami 

pojawią się, np. wszy, a przykładów ta-
kich znaleźć można w kraju dziesiątki. 
Wtedy, dawaj do administracji, by coś 
z tym zrobiła, wtedy dopiero narzeka-

nie, że gołębi
być nie powinno,

bo wraz z nimi wprowadzi-
ły się insekty. Zgoda – nie po-
winno.

Tyle, że usunięcie ptaków 
do łatwych zadań nie nale-
ży, tym bardziej, że sami je 
do siebie zaprosiliśmy i one 
już się przyzwyczaiły do tej 
sytuacji.

Gołębie są inteligentne
i zabudowanie otworów 

wentylacyjnych na podda-
szach nie zawsze pomaga. 
Tym bardziej, że miłośni-
cy tych ptaków rozpoczyna-
ją walkę o nie i alarmują To-
warzystwo Ochrony Zwierząt, 

że gołębiom dzieje się krzywda. Fak-
tem zaś jest, że gołąbek – symbol po-
koju – stał się zalążkiem sąsiedzkich 
wojenek. Trudno określić, ile w skali 
kraju wybuchło takich międzysąsiedz-
kich konfliktów o gołębie, a także o ko-
ty, psy.

Znane są jednak przypadki, że zwró-
cona sąsiadowi uwaga, iż z ptaszka-
mi w parze idą ich odchody i smród, 
że prania nie można wywiesić, bo 
prawie natychmiast jest upstrzone  
g…uanem, wywołały znaczne i to da-
leko idące niesnaski. Zmęczeni nie-
chcianym i uciążliwym sąsiedztwem 
mieszkańcy interweniowali w jednej 
ze spółdzielni. Ta podejmowała kroki, 
a opiekun ptaszków w rewanżu zaczął 
wydzwaniać na policję, że sąsiadka 
kradnie, a jej mąż nielegalnie handlu-
je. Spór o gołębie doprowadził do sy-
tuacji, że ludzie szczerze się zniena-
widzili.

Dokarmianie zabija
Ludzie dokarmiają ptaki, bo je kocha-

ją i sądzą, że ciężko im żyć. Ta miłość 
jednych nie powinna jednak być cier-
pieniem dla innych. Choć wszem i wo-
bec się objawia, że w obrębie budyn-
ku nie należy dokarmiać ptaków – wie-
lu robi po swojemu, nie zdając sobie 
sprawy, że dokarmianie ptaków wio-
sną i latem jest dla nich zabójcze.

Gołębi problem
Dla jednych są niezaprzeczalnym atrybutem krajobrazu miasta, bo dodają mu uroku. Dla innych udręką, gdyż 

panoszą się na ulicach, gnieżdżą w stropodachach bądź szczelinach dylatacyjnych i zanieczyszczają trudny-
mi do usunięcia odchodami, aktywnymi chemicznie, bo wżerającymi się w kamień i toczącymi jego strukturę jak 
rak. Wiedzą o nas więcej, niż nam się wydaje. My zaś wiemy, że chcą od nas pożywienia.

Pojętne ptaki
Gołębie stale nas obserwują i uczą się.

Zauważmy:
- gdy na jezdni samochód zbliża się do gołębia, ten nie 

odfrunie, podrepcze do krawężnika (bo „wie”, że tak blisko 
krawężników samochody nie jeżdżą) i tam przeczeka;

- nie ruszy się z miejsca, aż nie zbliży się do niego czło-
wiek lub nie wykona jakiegoś ruchu, np. otworzy szybę 
w samochodzie, wtedy dopiero zagrożony ptak odfrunie;

- nie boi się kąpać w kałużach na ulicach, ale tylko 
w tych miejscach, gdzie jezdnie wymalowane są na bia-
ło, zwłaszcza na pasach wyspach, na które samochody 
nie mogą wjeżdżać;

- gdy zauważą psa, odfruną, gdyż wiedzą, że ten je do-
padnie.

- gdy jeden gołąb pikuje, dla pozostałych jest to sygnał: 
człowiek nas karmi, jest pokarm! – wtedy inne gołębie 
przylecą całą chmarą.

ciąg dalszy na str. 10
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Chociaż zabrzmi to nieprzekonywu-
jąco, bo sypie się pożywienie, by pta-
kom ulżyć w ich doli, to sypanie im 
chleba czy innych produktów zawiera-
jących sól skazuje te

ptaki na cierpienie.
Sól nie jest przez nie wydalana i dla-

tego gromadząc się w ich organi-
zmach, przerabiana jest 
na kwas solny, który po-
woduje spustoszenie 
w ich ciele.

- Ptaki odczuwają z te-
go powodu ból jesz-
cze większy niż czło-
wiek z kamieniami ner-
kowymi – wyjaśnia or-
nitolog dr Piotr Indykie-
wicz z Katedry Zoologii 
Uniwersytetu Technolo-
giczno-Przyrodniczego 
w Bydgoszczy.

Konsekwencją karmie-
nia ptaków jest także to, 
że osłabiamy ich popu-
lację. Gołębie stają się mniej odporne, 
nie musząc się wysilać w poszukiwa-
niu pożywienia. Nazwijmy to „gnuśnie-
ją” lub idą na łatwiznę, a co z tym idzie, 
są bardziej podatne na jakieś choroby.

Ornitolodzy coraz częściej podziela-
ją zamysł o wprowadzeniu zakazu kar-
mienia gołębi i to dla obopólnego do-
bra – ich i ludzi. Jednak pytani, o ile za 
dużo jest w Po  lsce tych ptaków, nie 
udzielają odpowiedzi w obawie przed 
społecznym protestem i odsądzeniem 
od czci i wiary. Bo kto odważyłby się 
powiedzieć, że gołąbka pokoju, ten 
wielki symbol, należałoby likwidować, 
usypiać, zabijać?

- Są po prostu miejsca, gdzie jest ich 
za dużo – mówi dr Piotr Indykiewicz 
z Katedry Zoologii Uniwersytetu Tech-
nologiczno-Przyrodniczego w Byd-
goszczy od lat zajmujący się badania-
mi naukowymi ptaków. Stąd też poja-
wiają się coraz to nowe metody walki 
ze skutkami obecności gołębi i zakła-
da się żyłki, kolce i inne systemy od-
straszające. Zwłaszcza w budynkach 
o szczególnych walorach zabytkowych 
bądź będących wizytówkami miast, 
firm, bo usuwanie ich odchodów kosz-
tuje ogromne pieniądze. Mycie – cza-
sami raz na miesiąc – upstrzonych od-
padami elewacji, dachów, parapetów 
wymaga zarówno ogromnego wkładu 
pracy, jak i nakładów finansowych.

W tym przypadku dochodzi również 
do innego konfliktu interesów, bo z jed-
nej strony chcemy, by zabytki były za-

dbane, ładnie wyglądały i cieszyły na-
sze oczy, a z drugiej chcemy, by to-
warzyszyły im ptaki i to w dużych ilo-
ściach. Tymczasem jedno z drugim 
jest nie do pogodzenia.

Nie dokarmiać
Za niedokarmianiem przemawiają też 

inne argumenty. Ptaki powoli nic sobie 
nie robią z przeróżnych wymyślnych 
zabezpieczeń i potrafią wić gniazda 
między żyłkami czy źle położonymi 
kolcami wystającymi z parapetów.

Rok temu w Bydgoszczy założono 
elektroniczny system odstraszania na-
śladujący odgłosy ptaków drapieżnych 
– jastrzębia i sokoła. Co dwie, trzy mi-
nuty na bydgoskim rynku rozbrzmiewa-
ją naprzemiennie odgłosy tych ptaków. 
Inteligentny system ma przechytrzyć 
gołębie specjalnym czujnikiem ruchu – 
gdy zbliża się ptak, jastrząb albo sokół 
odzywa się częściej niż go zaprogra-
mowano. Dodatkowym straszakiem ma 
być przyklejony do szyby wizerunek ja-
strzębia w locie. Ptaki się boją, ale chy-
ba nie aż tak bardzo i zauważalny jest 
spadek ich reakcji. W bydgoskim ra-
tuszu inteligentny system udaje tak-
że orła. Ten odzywa się wtedy, gdy ja-
kiś gołąb nie zwraca uwagi na jastrzę-
bia, sokoła . W zanadrzu są też dodat-
kowe straszaki – cienie ukazujące się 
na budynku. Bo, jak się okazuje, te za-
bezpieczenia stają się mało skuteczne, 
ponieważ gołębie miejskie nie znają 
takich naturalnych wrogów. Poza tym, 
co to za wróg, gdy nikomu się krzyw-
da nie dzieje, gdy po głosie drapieżnika 
przebrzmiewa tylko echo? Wszak taki 
dźwięk spowszednieje i z biegiem cza-
su będzie tym samym, co odgłos wyda-
wany przez silniki samochodów.

- Po pierwsze, nie są to dźwięki wy-
dawane przez nasze drapieżniki – to ja-
strzębie amerykańskie. Po drugie, na-
wet gdyby to były nasze drapieżniki, 
i tak gołębie nic sobie z tego nie będą 
robiły – mówi Piotr Indykiewicz – bo za-
traciły instynkt totalnie. Przyzwyczajają 
się do nich tak, jak przyzwyczajają się 
od lat do ludzi i wszystkiego, co je ota-

cza. Nauczyły się od lu-
dzi wiele. Ludzie na ogół 
nie zdają sobie z tego 
sprawy.

I jeszcze jeden argu-
ment: gołębie porówny-
wane do szczurów, żyją 
z tymi gryzoniami w do-
skonałej symbiozie. Pta-
ki dokarmiane przez 
nas, na brak pokarmu 
nie narzekają i mają się 
dobrze, a czego one nie 
zjedzą, to w nocy spa-
łaszują szczury. Dzięki 
naszej miłości do gołę-
bi, szczury też mają się 

dobrze. Jest tylko zasadnicza różnica 
– szczurów nie lubimy i kategorycznie 
domagamy się ich tępienia.

Jak walczyć z gołębiami?
Specjalnie i za wszelką cenę walczyć 

z tymi ptakami nie trzeba i nikt do tego 
kategorycznie nie zmierza i nie nawo-
łuje do ich wybijania. Nie od dziś wia-
domo, że najbardziej szkodzi przesa-
da, a najlepszy jest umiar. W kwestii 
gołębi również.

Pustułka
Sporą nadzieję pokłada się w pustuł-

ce, ptaku drapieżnym z rodziny soko-
łowatych. Jedynym naszym latającym 
drapieżniku, który przystosował się do 
życia w warunkach miejskich. Wyso-
kie budynki i wieże kościołów są dla 
niej odpowiednikiem skalnych ścian, 
na których pierwotnie pustułka gniaz-
dowała. Pustułki widoczne są coraz 
częściej na naszym niebie i z chwilą 
ich pojawienia się gołębie znikają jak 
za dotknięciem czarodziejskiej różdż-
ki. Jak się któremuś nie uda, to wpisu-
je się w łańcuch pokarmowy.

Najwięcej, a właściwie wszystko, 
zależy od nas, bo wystarczy zaprze-
stać karmienia ptaków, a natura do-
pełni reszty i za jakiś czas wszystko 
winno się unormować.

Napisać łatwo: wystarczy tylko…
Piotr Sowisło

W publikacji wykorzystano obszerne fragmen-

ty artykułu: Gołąbek niepokoju - Katarzyny 

Pietraszak, Expres Bydgoski nr 119/2008

ciąg dalszy ze str. 9

Gołębi 
problem
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Nie będzie przesadą stwierdzenie, 
że w ten prześliczny, gorący i słonecz-
ny dzień wszystkie drogi i dróżki pro-
wadziły na odnowiony plac przy pa-
wilonach handlowych i trzech potęż-
nych budynkach przy ul. Wróblewskie-
go, plac, który od kilkunastu miesięcy 
przechodził metamorfozę i z Kopciusz-
ka zamienił się w piękną królewnę, by 
stać się ślicznie zagospodarowanym 
terenem, położonym w pobliżu odno-
wionych domów, zachęcającym do ro-
dzinnych spacerów i spotkań ze zna-
jomymi…”

Tak przed pięciu laty rozpoczęliśmy 
relację z obchodów Pierwszego Świę-
ta Bytkowa. Teraz przed nami 5 już je-
go edycja. Przypomnijmy przy tej 
okazji, że otwarcia Rynku dokonano 
punktualnie o 1304. Nim do tej uroczy-
stości doszło, rok wcześniej - 
dokładnie 15 września 2003 r. 
- na placu w niczym nieprzy-
pominającym obecny, wmu-
rowano akt erekcyjny upa-
miętniający symboliczne roz-
poczęcie prac. Podjęcie się 
zadania przebudowy tego te-
renu poprzedziła szeroko pro-
wadzona konsultacja z miesz-
kańcami. Rozmowy te odby-
wały się przy każdej nada-
rzającej się okazji i połączo-
ne były z prezentacją makie-
ty przyszłego wyglądu przed-
sięwzięcia o nazwie „Rynek 
Bytkowski”. Prezentacje te odbyły się 
m.in. podczas:

- Zebrania Przedstawicieli Członków 
SSM,

- Zebrania Grupy Członkowskiej SSM 
osiedla „Chemik”,

- zebrań Rad Osiedli: „Chemik”  
i „Młodych”, Grupy Założycielskiej Spo-
łecznej Rady Dzielnicy,

- Członków Stowarzyszenia Miesz-
kańców,

- Członków Stowarzyszenia „Nasz 
Dom”,

- majowego odpustu w czasie świę-
ta kościoła bytkowskiego p.w. Ducha 
Świętego,

- mieszkańców „wieżowców” przy 
ul. Wróblewskiego 69, 71 i 73,

- festynów osiedlowych,
- najemców lokali użytkowych w pa-

wilonie handlowym przy ul. Wróblew-
skiego 67. Dodatkowo dzięki uprzej-
mości i wręcz osobistym zaangażo-
waniu ks. Konrada Zubla – probosz-
cza parafii p.w. Ducha Świętego, ma-
kietę i koncepcję zagospodarowania 
prezentowano w Domu Parafialnym. 
Fakty te przypomnieli przy okazji wmu-
rowania aktu Stanisław Kowarczyk, 
prezes SSM i Andrzej Gościniak - po-
mysłodawca i spiritus movens przed-
sięwzięcia. Dodajmy, że wtedy na eta-
pie przedstawiania założeń nie brako-
wało głosów negatywnie odnoszących 
się do tej inicjatywy. Teraz, gdy Ry-
nek obchodzi swoje piąte urodziny za-
pewne nikt nie przyznałby się, że był 
przeciwny tej przebudowie. Przewa-

żyły, na szczęście, głosy za rozpoczę-
ciem prac. Ich efekt widać, tym bar-
dziej, że wzbogacony został o kolejne 
wykonane zadania poprawiające wize-
runek osiedla.

Święto Bytkowa odbywa się zgod-
nie z zapowiedzią Andrzeja Gościnia-
ka zawsze we wrześniu, w pierwszą 
lub drugą sobotę. Ustalone podczas 
pierwszej edycji założenie jest konse-
kwentnie dotrzymywane. Nierozerwal-
nie ze Świętem związane jest wrę-
czanie utworzonego przez Stowarzy-
szenie Przyjaciół Bytkowa – honoro-
wego Lauru Bytkowa. Jest to statuet-
ka nadawana przez specjalnie powo-
łaną Kapitułę wybranym i zasłużonym 
dla dzielnicy osobom. Wręczanie Lau-

ru jest co roku najważniejszym punk-
tem programu. Laur Bytkowa dotych-
czas otrzymali:

I Święto:
- Czesław Guzy,  

Stanisław Kowarczyk,
ks. Konrad Zubel.

II Święto:
- Barbara Blida.  

Pośmiertnie: Mirosław Kiciński.
III Święto:

- prof. dr hab. Arkadiusz Nowak, 
mgr inż. Henryk Nowak.

IV Święto:
- dr hab. Zdzisław Janeczek,  

Alicja Jaźwiec.
Pośmiertnie: Roman Majnusz.

W tym roku wręczone zostaną ko-
lejne. Kto będzie uhonorowany – 
dowiemy się w sobotę 6 września.

Każdorazowe obchody 
Święta Bytkowa, gromadzą 
setki ludzi. W tym dniu, co 
roku, przez Rynek przewija 
kilka tysięcy osób. Program 
jest tak skonstruowany, by 
każdy znalazł coś dla sie-
bie. Tradycją festynów jest 
prezentowanie umiejętności 
artystycznych dzieci i mło-
dzieży szczególnie z bytkow-
skich szkół. Ich występy są 
żelaznym punktem każdego 
programu. Nie inaczej będzie 
w nadchodzące święto.
Podczas dotychczas odby-

tych festynów na estradzie, estradach 
prezentowało się łącznie spokojnie po-
nad sto zespołów, grup, solistów. Ob-
chodom towarzyszyły także liczne tur-
nieje i zawody sportowe. Ba, swym za-
sięgiem organizowane imprezy obej-
mowały cztery osiedla Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, tj. „Che-
mik”, „Młodych”, im. Juliana Tuwima, 
„Węzłowiec”. Wszystkie położone na 
terenach dzielnicy Bytków.

Tegoroczne, jubileuszowe V Święto 
zaplanowano na trzy popołudnia. Po-
czątek w piątek 5 września. Szczegó-
ły programu oznajmiono na plakatach. 
My publikujemy je na str. 15. Zaprasza-
my do udziału.

Piotr Sowisło

V Św ię to  By tkowa
„Kilka tysięcy mieszkańców przewinęło się w sobotę, 18 września przez oddany w tym dniu do użytku Rynek 

Bytkowski. Niewiele osób przed uroczystym otwarciem rynku i rozpoczęciem obchodów głównych zorganizo-
wanego po raz pierwszy Święta Bytkowa przypuszczało, że ten ogromny plac wieczorem zapełni się całkowicie 
i z trudem będzie można się po nim poruszać. Wystarczy dodać, że samych miejsc siedzących przygotowano 
ponad 1000 i... wszystkie były zajęte.

Znowu będzie wesoło 
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Na osiedlach oprócz par-
kingów, muszą swe miejsca 
znaleźć zarówno chodniki, 
boiska, place zabaw czy ja-
kaś zieleń z usytuowanymi 
przy niej ławeczkami. Nikt 
chyba nie wyobraża sobie 
zamieszkania w domu ze-
wsząd otoczonym parku-
jącymi pojazdami. To był-
by horror. Oprócz niezbęd-
nej dla dobrego samopoczu-
cia infrastruktury o użytko-
wo-rekreacyjnym charakte-
rze przy budynkach muszą 
znaleźć się także miejsca na 
śmietniki wolnostojące i dro-
gi dojazdowe zarówno do 
nich, jak i do tych usytuowa-
nych w blokach. Te ostatnie, 
oprócz dojazdu, potrzebu-
ją jeszcze wolnego miejsca, 
tak by podjeżdżająca śmie-
ciarka miała się gdzie za-

trzymać i opróżnić kontene-
ry. Niestety bywa, że zada-
nie to jest niewykonalne, bo 
jakiś ktoś musiał sobie za-
parkować akurat w miejscu 
wydzielonym dla śmieciarki. 
Zapewne właścicielowi ko-
rona spadłaby z głowy, gdy-

by zatrzymał się kilkadziesiąt 
metrów dalej i spacerkiem 
przeszedł do swojego do-
mu, mieszkania i zmęczył się 
nieco koniecznością użycia 
nóg. Podkreślmy jednak po-
zytywny fizyczny walor takiej 
przechadzki, podczas której 

chociaż przez moment wy-
prostują się kości, rozrusza-
ją mięśnie i ścięgna, pobu-
dzi krążenie, bo to, że mało 
się ruszamy, jest powszech-
ną tajemnicą.

Na zdjęciu VW Golf par-
kujący przed komorą zsy-
pową przy ul. Grunwaldz-
kiej 4B. Mimo namalowane-
go na drzwiach znaku Za-
kazu, kierujący pojazdem 
uznał, że szkoda nóg i za-
parkował tam swoje cudo. 
W efekcie służby MPGKiM 
nie mogły opróżnić kontene-
rów. W konsekwencji właści-
ciel Golfa na cały weekend 
zafundował mieszkańcom 
wątpliwej jakości inhalacje 
z rozkładających się odpa-
dów i mimo gorąca zmu-
sił do zamknięcia okien, bo 
nazwijmy rzecz po imieniu 
smród był okropny. pes

Póki co właścicielowi pojazdu odpuszczamy 
ujawnienie nr rejestracyjnego, ale… gdy sytuacja się 

powtórzy nie będzie litości.

ciąg dalszy ze str. 1 Grunwaldzka 4

Smród był okropny
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Ta forma letniego wypoczynku zda-
ła egzamin na piątkę z plusem. Jej 
uczestnicy – w wieku od 8 do 14 lat 

– w ciągu dnia chodzili na wyciecz-
ki, spacery i bawili się z rówieśnikami, 
a po południu wracali do swoich do-
mów. Wśród nich byli tacy, którzy nie 
chcieli wyjeżdżać latem bez opieki ro-
dziców na kolonie oraz dzieci, które 
z różnych przyczyn spędziły całe wa-
kacje w domu. 

Półkolonie to też dobre rozwiązanie 
dla rodziców, którzy byli spokojniejsi, 
że ich dzieci miały zapewnioną bardzo 
dobrą opiekę. Część z nich zresztą co-
dziennie odprowadzała swoje pocie-
chy i przyglądała się, jak razem w gru-
pie się bawią.

- W imieniu wielu rodziców chciałam 
podziękować kierownictwu DK „Che-
mik” i wychowawcom za wspaniałą 
opiekę i zagospodarowanie czasu wol-
nego dzieciom. Od kilku lat w zaję-
ciach uczestniczyła moja starsza cór-
ka. Obecnie chętnie przychodzi tu mo-
ja druga pociecha – powiedziała nam 
pani Danuta, jedna z matek.

Program półkolonii był ułożony tak… 
aby nikt się nie nudził. Dzieci mogły 
liczyć na udział w różnych konkur-
sach, grach, quizach, a nawet dysko-
tekach. W każdym tygodniu wycho-
wawcy przygotowywali jeszcze coś 
ekstra: wycieczkę autokarową w cie-
kawe zakątki naszego regionu.

Kierownictwo DK „Chemik” organi-
zowało jak najwięcej wspólnych wyjść 

poza ośrodek. Sprzyjała temu słonecz-
na aura, która od początku lata wła-
ściwie non stop towarzyszyła koloni-

stom. Dzieci chodziły więc na basen 
w Pszczelniku, na spacery do Woje-
wódzkiego Parku Kultury i Wypoczyn-
ku oraz do skansenu, gdzie spotyka-
ły się na wspólnej zabawie ze swoimi 

rówieśnikami. Były też odpowiedzialne 
za zorganizowanie jednego dnia za-
jęć, w czym z pomocą przyszedł Za-
rząd Miejski siemianowickiego LOK-u. 
W tym dniu – było to 5 sierpnia – po-
nad setka dzieci z różnych ośrodków 
i miast mogła sprawdzić swoje umie-
jętności strzeleckie. – Mamy wypraco-
wany pewien styl pracy z dziećmi, któ-
ry sprawdza się od lat. Przede wszyst-
kim zatrudniamy młodą kadrę składa-
jącą się ze studentów pedagogiki. Po-
trafią oni złapać dobry kontakt z dzieć-

mi. Możemy też liczyć na pomoc na-
szych przyjaciół z różnych organiza-
cji i stowarzyszeń. Gdy nastają chłod-
ne i deszczowe dni pomagają nam or-
ganizować zajęcia. Jako jedna z nie-
licznych grup zostaliśmy też zaprosze-
ni przed dyrektora śląskiego Planeta-
rium, aby na specjalnych przyrządach 
obserwować rzadkie zjawisko zaćmie-
nia słońca – podkreśla z zadowole-
niem Zbigniew Krupski, który od wie-
lu lat organizuje półkolonie.

Aby program półkolonii był jak naj-
bardziej atrakcyjny, organizatorzy pro-
ponowali swoim podopiecznym udział 
w różnych imprezach odbywających 
się w mieście i w okolicy. Dzieci chęt-
nie kibicowały drużynom uczestniczą-
cym w Mistrzostwach Europy Juniorów 
w Hokeju na Trawie.

Część uczestników przebywała na 
półkoloniach przez kilka tygodni, póź-
niej wyjeżdżała z rodzicami na wspól-
ne wakacje. Kierownictwo DK „Che-
mik” na bieżąco przyjmowało nowe 
osoby. Właściwie w każdy poniedzia-

łek do grupy dołączali kolejni chętni. 
Średnio w każdym tygodniu w zaję-
ciach uczestniczyło 48 dzieci. W sumie 
z tej letniej formy wypoczynku w DK 
„Chemik” skorzystało 114 dzieciaków. 
Zdjęcia z najważniejszych imprez i wy-
cieczek na bieżąco oglądano na stro-
nie internetowej www.domkultury.sie-
mianowice.com

Relacje z półkolonii zamieszczane 
też były na łamach „MS” i w miejskim 
serwisie „Reporterskim okiem”.

9  t y g o d n i  z a b a w y
Dokładnie tyle trwały półkolonie, które w tym roku dla ponad setki dzieci zorganizowano w Domu Kultury „Che-

mik”. Zajęcia rozpoczęły się 1 lipca i zgromadziły w pierwszym dniu akcji dzieciaki zarówno z osiedli Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jak i z innych dzielnic miasta. Organizatorzy przyjęli dzieci spoza Spółdziel-
ni, gdyż tegoroczna akcja została dofinansowana ze środków finansowych gminy.

ciąg dalszy na str. 16
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Zorganizowanie półkolonii nie było-
by możliwe bez pomocy zewnętrznych 
stowarzyszeń i instytucji. O dotację do 
Urzędu Miasta wystąpiło Stowarzysze-

nie „NASZ DOM”, główny organizator 
tej letniej formy wypoczynku. Ponadto, 
półkolonie wsparły różne stowarzysze-
nia, w tym: Zarząd Miejski Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej oraz Za-
rząd Miejski Ligi Obrony Kraju, Siemia-
nowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
dyrekcja Zespołu Szkół Sportowych.

- Przy tej okazji chciałbym gorąco po-
dziękować tym wszystkim podmiotom 
oraz osobom, które zaangażowały się 
w przebieg półkolonii. Dziękuję rów-
nież Prezydentowi Miasta Jackowi Gu-

zemu, który poparł nasz wniosek o do-
finansowanie akcji dla dzieci. Dzięki tej 
pomocy nasza akcja przybrała meryto-
ryczny i profesjonalny wymiar – dodaje 
Zbigniew Krupski.

Jedną z ostatnich wycieczek półko-
lonistów był wypad do Wisły. 20 sierp-
nia do tej niepotrzebującej większe-
go omówienia wypoczynkowej miej-
scowości w Beskidzie Śląskim dzie-
ciaki z „Chemika” wyjechały wspól-
nie z grupą dzieci z DK „Jarzębinka”. 
Wspaniała pogoda, zimna woda Wi-
sły – królowej polskich rzek - i dobra-
ne towarzystwo spowodowały, że wy-
jazd minął w mgnieniu oka. Jedynie 
gdzieś w głębi duszy czaił się żal, że 
nieubłaganie zbliża się koniec waka-

cji i już wkrótce będzie trzeba wrócić 
do szkoły.

Półkolonie zakończyły się 30 sierp-
nia wspaniałą zabawą dla wszystkich 
uczestników imprezy. Dzieciaki posta-

nowiły spotkać się ze sobą przynajm-
niej jeszcze raz podczas obchodów 
Święta Bytkowa w pierwszy weekend 
września.

Jak pokazuje wieloletnia praktyka, 
część z nich wkrótce tu wróci, gdyż 
podczas zimowych ferii drzwi „Che-
mika” także będą dla nich szeroko 
otwarte.

Na zdjęciach: Pierwsza fotografia na 
str. 14 – zawody strzeleckie. Kolejne 
fotki to już wspomnienia z Wisły i ta-
plania się w rzece Wiśle. migs

9  t y g o d n i  z a b a w y
ciąg dalszy ze str. 14
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 Jak dojść do 
Spółdzielni?

- Chciałbym zadać może prozaicz-
ne pytanie, ale wydaje mi się, że do-
syć ważne. W jaki sposób można dojść 
pieszo do siedziby SSM od strony 
osiedla „Młodych”? Co prawda biegnie 
tam asfaltowy chodnik, ale w pewnym 
momencie on się kończy i dalej trzeba 
iść po wydeptanej ścieżce. W te dni, 

gdy pada deszcz, dojście jest utrud-
nione, robi się błoto i powstają kału-
że. Podobnie wygląda ostatni odci-
nek przed samym budynkiem, gdzie 
jest tylko droga dojazdowa do samo-
chodów i brakuje chodnika. Stanowi to 
spore utrudnienie, zwłaszcza dla star-
szych osób. Uważam, że Zarząd SSM 
powinien postarać się o wybudowanie 
brakującego odcinka – uważa Bruno 
Kozłowski.

ZARZĄD SSM: Potwierdzamy Pa-
na uwagi dotyczące braku blisko 50-
-metrowego chodnika wzdłuż uli-
cy Bohaterów Westerplatte. Ulica ta 
jest jednak drogą miejską i wykona-
nie tego odcinka leży w gestii Wy-
działu Gospodarki Komunalnej UM 
Siemianowice Śl. W związku z tym 
Zarząd SSM wystąpi do siemiano-
wickiego magistratu z pismem o wy-
konanie tych prac. Ponadto infor-
mujemy, że ze względu na istniejące 
uzbrojenie w postaci kabla wysokie-
go napięcia nie jest możliwe położe-
nie nowego chodnika wzdłuż drogi 
dojazdowej do siedziby SSM. Obec-
ny odcinek ma charakter ciągu pie-
szo-jezdnego.

Skrzynki pocztowe… 
a prywatność!

- Kilka lat temu Spółdzielnia zamon-
towała przed wejściem do budynków 
skrzynki na reklamy, aby uchronić lo-
katorów przed obecnością akwizyto-
rów na klatkach schodowych i zosta-
wianiem ulotek przed drzwiami miesz-
kań. W ostatnim okresie pojawiły się 
natomiast nowe skrzynki pocztowe, 
które umożliwiają wkładanie do ich 
środka nie tylko listów pocztowych, ale 
praktycznie każdej ulotki i reklamy.

Czy jest to zgodne z przepisami i czy 
nie narusza to prawa do prywatności 
mieszkańców? – zastanawia się loka-
tor z os. „Michałkowice”

J. D. (imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Montowane nowe 

skrzynki na listy spełniają wszystkie 
normy Unii Europejskiej oraz Mini-
stra Infrastruktury. W praktyce z za-
łożenia umożliwiają do nich dostęp 

wszystkim dystrybutorom, a nie jak 
dotychczas tylko Poczcie Polskiej. 
Tym samym stworzono możliwość 
dostarczania mieszkańcom dodat-
kowo różnego rodzaju reklam i ulo-
tek. Nie wydaje nam się, że w tym 
przypadku naruszono zasadę pry-
watności i to lokator decyduje, czy 
będzie chciał skorzystać z oferty re-
klamowej dostarczanej przez róż-
nych akwizytorów. 

Kłopoty z parkowaniem
Od samego początku jestem miesz-

kańcem bloku przy ul. Boh. Westerplat-
te 10-15 i przez cały ten czas obser-
wuję kłopoty z parkowaniem przed tym 
budynkiem. Początkowo nie było tam 
w ogóle żadnego parkingu i dopiero po 
wielu interwencjach poszerzono ulicz-
kę biegnącą wzdłuż naszego domu, co 
doprowadziło do powstania miejsc po-
stojowych dla tzw. krótkich samocho-
dów. Kiedy jednak pojazdów zaczęło 
przybywać, a obecnie parkują tam oso-
by zamieszkałe w budynkach od alei 
Młodych 8 do 15 i ZHP 9 i 10, kierow-
cy zaczęli zostawiać swoje samochody 
przy krawężnikach chodnika. Ograni-
cza to możliwość wyjazdu pozostałym 
osobom. W efekcie zaczęliśmy wyjeż-
dżać z tego parkingu przez trawnik, co 
zwłaszcza rano jest denerwujące i na-
raża pojazdy na uszkodzenia. Wszyst-
kie monity w tej sprawie kończą się sło-
wami: „Jak będą pieniądze, to zrobimy”. 
A przecież są to sprawy bardzo ważne 
dla mieszkańców, zwłaszcza w sytu-
acji, gdy znajdują się środki finansowe 
na pielęgnację kwiatów oraz ciągłą mo-
dernizację rynku na osiedlu „Chemik”.

Do czasu globalnego rozwiązania 
miejsc postojowych na osiedlach suge-

ruję poszerzyć parking wzdłuż alei Mło-
dych 10-15 o około 2-3 metry. Zwięk-
szy to możliwość wyjazdu samocho-
dów stojących na parkingu. W imieniu 
swoim i mieszkańców tego bloku będę 
wdzięczny za podjęcie działań w tym 
kierunku.

Jerzy Szafrański
ZARZĄD SSM: Niewątpliwie każde 

powiększenie parkingu ułatwia wy-

jazd kierowcom samochodu. Istnieją 
jednak uwarunkowania techniczne, 
które w wielu przypadkach uniemoż-
liwiają tego typu działania ze wzglę-
du na znajdujące się wzdłuż takie-
go terenu uzbrojenie techniczne ta-
kie jak: kable niskiego i wysokiego 
napięcia, gazociąg, ciepłociąg, itp. 
Uważamy, że poszerzenie parkingu 
nie zwiększy liczby miejsc postojo-
wych, których ilość jest niewątpli-
wie niewystarczająca. Pański wnio-
sek kierujemy jednak do Rady Osie-
dla „Młodych”, która rozważy możli-
wość jego poszerzenia.  mig

Czy Regulamin 
obowiązuje 

tylko mieszkańców?
Moje uszanowanie.

Chciałabym wiedzieć, czy Regulami-
ny, które wiszą w blokach obowiązu-
ją tylko lokatorów? Wg tych regulami-
nów, cisza nocna obowiązuje do 7.00, 
a dywany można trzepać od 8.00. Jed-
nak grupa „ocieplaczy” budynków ma 
inne prawa, wiercąc i waląc młotami 
w zewnętrzne ściany już od 6.00 rano 
(albo i wcześniej).

Czy jest to dopuszczalne?
W ostatnią sobotę czułam się we 

własnym mieszkaniu, jak na przesłu-
chaniu w UB, a sąsiad porównał to do 
czasów internowania. Od 6 rano wier-
cono wściekle, podczas gdy pomię-
dzy 8.00 a 10.00 panowie zadowoleni 
z siebie opalali się na ławce. Na zwró-
coną im uwagę, odpowiedzieli, że mo-
gą, co najwyżej nic nie robić.

Chciałam napisać do Prezesa Spół-
dzielni, jednak na stronie SSM nie ma 
żadnego adresu e-mailowego. Ozna-

ciąg dalszy na str. 22

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

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

cza to, że nie można korespondować 
z Zarządem, lub jakimś ich pełnomoc-
nikiem, gratuluję.

Proszę opublikować mój list, może 
odezwie się jeszcze ktoś na ten te-
mat.

W piątek, współpracownicy życzy-
li miłego weekendu. Życzę takiego sa-
mego miłego weekendu tym, co po-
zwolili torturować lokatorów od 6.00 
rano.

Przesyłam pozdrowienia,
Urszula Bauke

ul. Wróblewskiego, Siemianowice Śl.
ZARZĄD SSM: Regulamin porząd-

ku domowego obowiązuje przede 
wszystkim Członków Spółdziel-
ni i wszystkie osoby zamieszka-
łe lub przebywające w ich miesz-
kaniu lub okolicy budynku. Moż-
na przez to rozumieć, że obowiązu-
je również ekipy wykonawcze i stąd 
podzielamy Pani oburzenie na dzia-
łalność firmy rozpoczynającej prace 
o 600. Należy się jednak w tym miej-
scu wyjaśnienie, iż zdarzenia takie 
są więcej niż sporadyczne, a w tym 
przypadku powodem wczesne-
go rozpoczynania robót były upa-
ły, które skutecznie dezorganizo-
wały prace w godzinach dużego na-
słonecznienia. Niezwłocznie jednak 
po otrzymaniu tej informacji Zarząd 
przeprowadził rozmowę z właścicie-
lem firmy wykonującej ocieplenia 
i w przyszłości takie sytuacje nie 
powinny się już zdarzyć. W imieniu 
firmy przepraszamy.

Od ładnych kilku lat adresy pocz-
ty elektronicznej do wszystkich ad-
ministracji osiedlowych publiko-
wane są na łamach „MS” i są tak-
że umieszczone na stronie interne-
towej Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Przesyłana tam kore-
spondencja z uwagami o działalno-
ści SSM a adresowanymi do Zarządu 
jest niezwłocznie nam przekazywa-
na. Ponadto, informujemy, iż w każ-
dym wydaniu „MS” umieszczany 
jest adres pocztowy do Działu GZM.

Pani uwag o przesłuchaniach ko-
mentować nie będziemy.

Weselne szkody
Witam.

Postanowiłem do państwa napisać, 
bo w czerwcu na Reymonta 6 miało 
miejsce wesele... w piątek poprzedza-
jący wesele... na klatce były tłuczone 

różne rzeczy... począwszy od talerza 
a skończywszy na umywalkach oraz 
muszlach klozetowych...

W wyniku tego tłuczenia uległy 
uszkodzeniu... lamperie, schody oraz 
szyba w drzwiach.

Klatka schodowa była malowana nie-
dawno... a w związku z tym, że właści-
ciele mieszkania nic nie robią w kie-
runku naprawy szkód, postanowiłem 
napisać do państwa w celu interwen-
cji i nakłonienia właścicieli do naprawy 
zniszczeń na swój koszt.

Część lamperii została zabezpieczo-
na styropianem przyklejonym do ścia-
ny taśmą klejącą i, niestety, gdy ta ta-
śma została odklejana, to nastąpiło to 
razem z lamperią...

Załączam zdjęcia części uszko-
dzeń... nie zrobiłem zdjęć przed 
drzwiami wejściowymi, chociaż tam 
też została uszkodzona brązowa lam-
peria na dole po obydwóch stronach.

Pozdrawiam
dze…@onet.poczta.pl

PS Dziękuję za pozytywne załatwie-
nie mojej prośby.

ZARZĄD SSM: Dziękujemy 
za nadesłanie informacji 
o zniszczeniach dokonanych na 
klatce schodowej. ADM osiedla 
„Bańgów” zobowiązała właściciela 
do usunięcia szkód w terminie do 
15 września br. W przypadku, gdy 
termin nie zostanie dotrzymany 
ADM wykona naprawy, a ich 
kosztem obciąży mieszkańca.

Osiedle – to nie tor wyścigowy!!!
Chcemy spokojnie 

i bezpiecznie mieszkać
Witam!

Od niedawna jestem mieszkanką 
osiedla „Michałkowice” (ul. Wyzwole-
nia 8), które zawsze wydawało mi się 
spokojne (w porównaniu z Węzłow-
cem, na którym spędziłam całe życie). 
I jakie ja rozczarowanie przeżyłam. 
Najchętniej uciekłabym stamtąd jak 
najdalej, ale niestety zmiana mieszka-
nia nie jest prostą sprawą.

Omijając wszystko, największą zmo-
rą mieszkania w tym miejscu jest ta 
okropna ulica, którą na dzień dzisiej-
szy trudno nazwać drogą osiedlową 
z takich oto przyczyn:

1. Kierowcy jadący w stronę Bańgo-
wa czy Siemianowic skracają sobie 
drogę, jeżdżąc tamtędy, czyniąc z tej 
drogi normalny tranzyt.

2. Wielu rozpędza się do ogromnych 
prędkości, czemu towarzyszy niesa-
mowity ryk silnika, zrywając wszystkich 
na równe nogi (zwłaszcza wieczorem 
i w nocy!). Te dwa aspekty proszę po-
mnożyć przez dziesiątki przejeżdżają-
cych dziennie samochodów i już wia-
domo, dlaczego życie w tym miejscu 
jest mało znośne. Istnieje próg zwal-
niający, ale on sam jeden niewiele po-
może i musiałoby ich być co najmniej 
cztery, żeby zniechęcić do skracania 
sobie drogi i rozpędzania samochodu. 
Ponadto, parkingi, których w zasadzie 
nie ma, a zaparkowanie pod blokiem 
graniczy z cudem.

Czy istnieje więc jakaś szansa na 
umilenie życia w tym miejscu, czy le-
piej uciekać, gdzie pieprz rośnie?

Pozdrawiam serdecznie
Dorota P.

(dane wyłącznie do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Rozumiemy uciąż-

liwości związane z potraktowaniem 
tej drogi jako tranzytowej i wykorzy-
staniem tego skrótu. Nie bez zna-
czenia dla opisanej niedogodno-
ści jest brak kultury kierujących po-
jazdami. Informujemy, że droga ta 
ma charakter drogi publicznej i eks-
ploatowana jest przez Urząd Mia-
sta. W imieniu zamieszkałych zwró-
cimy się do UM Siemianowice Śl. 
o rozważenie wprowadzenia rozwią-
zań na tyle skutecznych, by do ta-
kich zdarzeń i zachowań już nie do-
chodziło. Jednocześnie zdecydowa-
nie apelujemy do kierowców o do-
stosowanie prędkości do zgodnych 
z przepisami i uwzględnienie faktu 
przejeżdżania przez osiedle.

Ponadto, informujemy, że Zarząd 
Spółdzielni przygotowuje komplek-
sowy projekt wykorzystania tere-
nu po wschodniej stronie budynku 
z przeznaczeniem na wybudowanie 
parkingów, garaży i boiska sporto-
wego. Po opracowaniu założeń zo-
stanie on przedłożony mieszkań-
com do konsultacji.

Chodniki na „Chemiku”
Szanowni Państwo!

W swoim liście chciałbym poruszyć 
temat fatalnej nawierzchni chodników 
na wielu odcinkach os. „Chemik”. Dla 
mnie szczególnie uciążliwy jest stan 

ciąg dalszy ze str. 20
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chodników w okolicach budynków Wró-
blewskiego 55, 55a, 57 i 59. Temat ten 
powraca ilekroć razem z moją Żoną 
i naszym małym dzieckiem jesteśmy 
skazani na manewrowanie wózkiem 
pomiędzy dziurami, szczelinami, bul-
wami i różnego rodzaju wybojami, któ-
re „ozdabiają” te chodniki. Trzeba się 
nieźle nagimnastykować, żeby unik-
nąć połamania nóg czy uszkodzenia 
wózka. Inaczej sprawa wygląda na os. 
„Młodych”, gdzie spacer równymi alej-
kami jest prawdziwą przyjemnością.

Kiedy chodniki na os. „Chemik” będą 
w podobnym stanie?

Dlaczego przeprowadzono komplek-
sowy remont chodników na tym osie-
dlu, a na „Chemiku” załatano tylko nie-
które dziury, pozostawiając wiele od-
cinków w fatalnym stanie? W załącze-
niu przesyłam zdjęcia najgorszych wg 

mnie odcinków w ww. okolicy ul. Wró-
blewskiego. Proszę zwrócić szczegól-
ną uwagę na potwornie zaniedbany 

podjazd dla wózków w ciągu chodnika 
między Wróblewskiego 57 a 59.

Proszę o interwencję i odpowiedź, 
kiedy zostaną przeprowadzone sto-
sowne remonty chodników.

Z wyrazami szacunku D. Ż.
(imię i nazwisko do wiad. red.)

ZARZĄD SSM: Zgadzamy się z Pa-
na opinią, iż wiele odcinków chod-
ników na terenie osiedla „Chemik” 
wymaga wymiany nawierzchni. Nie-
mniej podkreślić należy, iż wiele 
w tym zakresie dotychczas już zro-

biono. Dla wyjaśnienia Pana przykła-
du i przeciwstawienia dwóch osiedli 
informujemy, że ilość metrów bie-
żących chodników na osiedlu „Mło-
dych” – zwarta zabudowa budyn-
kami wielokondygnacyjnymi – jest 
znacznie mniejsza niż na os. „Che-
mik”. Tym samym, na Pana osie-
dlu na remonty chodników, jak i ich 
utrzymanie, potrzeba zdecydowanie 
większych nakładów finansowych.

Rada Osiedla „Chemik” corocznie 
przeznacza na ten cel znaczne środki 
pieniężne w ramach funduszu remon-
towego osiedla. Te wielkości, z po-
wyższego względu, nie zaspokaja-
ją jednak oczekiwań. Według zapew-
nień Przewodniczącego Rady Osie-
dla część chodników, we wskazanym 
przez Pana rejonie, zostanie wymie-
niona jeszcze w bieżącym roku.

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

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

Wbrew pozorom na tym odległym od 
centrum miasta osiedlu wcale nie jest 
tak bezpiecznie. Od lat jest ono terro-
ryzowane przez grupki młodzieńców, 
którzy dewastują wspólne mienie, wy-
bijają szyby, niszczą kosze, dokonują 
włamań do samochodów stojących na 
pobliskich parkingach i na potęgę ma-
lują po elewacjach. Inicjatorzy pomy-
słu mają nadzieję, że w ten sposób na 
„Bańgowie” będzie spokojniej i zmale-
je liczba tych czynów, z których wiele 
to pospolite przestępstwa.

Co prawda monitoring nie złapie fi-
zycznie jakiegoś wandala albo złodzie-
ja na gorącym uczynku, jednak nie to 

jest najważniejsze. Chodzi o to, że pod 
czujnym okiem kamer wyrostki nie bę-
dą się już czuć zbyt pewnie. Obecnie 
montowane urządzenia mają tak dobrą 
jakość obrazu, że jest możliwe rozpo-
znanie wszelkich detali. W przypadku 
dokonania kradzieży samochodu za-
wsze można przeglądnąć zapis z ka-
mery przechowywany przez jakiś czas 
na specjalnym i dobrze zabezpieczo-
nym serwerze, a później zapukać do 
drzwi innego mieszkańca i powiedzieć, 
po co się przyszło. Zainstalowanie sys-
temu monitoringu swoje kosztuje i bę-
dzie się wiązało z wydatkami, które po-
niesie każdy mieszkaniec osiedla. Dla-

tego też RO „Bańgów” zwraca się 
do mieszkańców o wyrażanie opinii 
na ten temat. Możecie je Państwo 
również przysyłać na adres e-mailo-
wy redakcji „MS”: ssm@poczta.fm

Nie podjęto jeszcze decyzji, gdzie 
miałby trafić zapis telewizyjny sporzą-
dzany przez kamery. Czy będzie to 
osiedlowy serwer, czy też do specjal-
nie wynajętej do tego celu firmy ochro-
niarskiej? Są też osiedla mieszkanio-
we, gdzie zapis z kamer mieszkańcy 
mogą śledzić w swoich własnych tele-
wizorach. Można dyskutować, czy ta-
ki osiedlowy „Big Brother” faktycznie 
wpłynie na poprawę warunków bezpie-
czeństwa mieszkańców, ale nie można 
siedzieć z założonymi rękami.

 migs

W y r a ź  s w o j ą  o p i n i ę
Mieszkańcy osiedla „Bańgów” chyba pójdą śladem spółdzielców z os. 

„Węzłowiec” i będą zakładać własny, osiedlowy system monitoringu. 
Z taką właśnie inicjatywą wychodzi do nich nowo powołana Rada Osiedla.
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W takiej sytuacji musimy jak najszyb-
ciej podjąć starania o pomoc finanso-
wą państwa, tak by na bieżąco pokry-
wać płatności za mieszkanie.

Często jednak podejmowane są decy-
zje o odłożeniu płatności za mieszkanie. 
Odłożenie jej wydaje się najprostsze 
i traktowane jest jako zaciągnięcie kre-
dytu, którego otrzymanie wolne jest od 
załatwiania jakichkolwiek formalności.

To jednak tylko część prawdy, gdyż 
tak zaciągnięty kredyt jest jednym 
z najdroższych, bo najwyżej opro-
centowanych.

Wpadający w jakieś tarapaty finan-
sowe sądzą, że wkrótce uregulują na-
leżności, bo ich problemy się skończą. 
Dobrze, jeżeli tak się dzieje, gorzej, 
gdy sytuacja nie zmienia się, zaległo-
ści narastają i niewielki dług z miesią-
ca na miesiąc staje się coraz większy.

Problemy jednak nie znikają jak za 
dotknięciem czarodziejskiej różdżki 
i starajmy się najszybciej jak to możli-
we pomóc sobie, występując na przy-
kład o przysługujący nam dodatek 
mieszkaniowy.

Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. 
nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31 ust. 
1 określa dochód, który daje podstawę 
przyznania dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje 
osobom, których średni miesięczny DO-
CHÓD BRUTTO (z podatkiem) na jed-
nego członka gospodarstwa domowe-
go w okresie 3 miesięcy poprzedzają-
cych datę złożenia wniosku o przyzna-
nie świadczenia nie przekracza 175% 
kwoty najniższej emerytury (od 1. 03. 
2008 r. – 636,29 zł) i wynosi:
- 1113,51 zł w gospodarstwie jed-

noosobowym, a w gospodarstwie 
wieloosobowym 125% tej kwoty, 
tj. 795,36 zł.
Dochód będący podstawą do przy-

znania dodatku mieszkaniowego 
oblicza się z ostatnich 3 miesięcy 
sprzed daty złożenia wniosku.

Dochód gospodarstwa domowego 
oblicza się, dodając wszystkie DO-
CHODY BRUTTO (Z PODATKIEM) 
osób, które stale zamieszkują razem 
w tym gospodarstwie.

Obliczenia należy udokumentować 
zaświadczeniami o dochodach wszyst-
kich pełnoletnich członków rodziny. 
W skład dochodu brutto wchodzą 
wszystkie zasiłki stałe oraz alimenty.

Przypominamy, że kwota brutto
to kwota bez składki:

- emerytalnej,
- rentowej,
- chorobowej.

Dodatek przyznawany jest na norma-
tywną powierzchnię wynoszącą:

- 35 m2 dla 1 osoby,
- 40 m2 dla 2 osób,
- 45 m2 dla 3 osób,
- 55 m2 dla 4 osób,
- 65 m2 dla 5 osób,
- 70 m2 dla 6 i więcej osób.

Do podstawy obliczenia dodatku 
przyjmuje się 90% wydatków pono-
szonych w związku z korzystaniem 
z mieszkania. W grę wchodzą świad-
czenia okresowe ponoszone przez go-
spodarstwo domowe, takie jak: czynsz, 
opłaty za świadczenia związane z eks-
ploatacją lokalu mieszkalnego, opła-
ty eksploatacyjne w spółdzielni miesz-
kaniowej.

Kryteriów określających szczegó-
łowe warunki uzyskania dodatku jest 
więcej i każdą sprawę rozpatruje się 
indywidualnie.

Odpowiedzialni za rozpatrywanie wnio-
sków o przyznanie dodatków mieszka-
niowych mogą w uzasadnionych przy-
padkach lub w razie jakichś zastrze-
żeń przeprowadzić wywiad środowisko-
wy i na jego podstawie podjąć stosowną 
decyzję nie zawsze korzystną dla ubie-
gającego się o to świadczenie mimo 
spełniania ustawowych kryteriów.

Dodatek przyznawany jest na wnio-
sek Członka Spółdzielni przez Pre-

zydenta Miasta Siemianowice Śl. 
w drodze decyzji administracyjnej, 
a wypłacany wyłącznie Spółdzielni.

W przypadku, gdy nie zgadzamy się 
z decyzją, przysługuje nam odwołanie 
do samorządowego kolegium odwo-
ławczego.

Odwołanie składamy za pośrednic-
twem urzędu wydającego decyzję.

PAMIĘTAJMY, że dodatek przyzna-
wany jest od 1. dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w którym 
złożyliśmy wniosek, tj. jeżeli wniosek 
złożymy np. do końca września, to po 
jego rozpatrzeniu przyznany dodatek 
otrzymamy od 1 października

UWAGA!!! O dodatek można ubiegać 
się mimo zadłużenia pod warunkiem, 
że nie dochodzi do kolizji z następują-
cą przesłanką:

- jeżeli osoba, której przyznano do-
datek nie opłaca na bieżąco czyn-
szu za lokal, to administracja musi 
(jest ustawowo zobowiązana) zgłosić 
ten fakt w urzędzie gminy (miasta) 
i wypłacanie dodatku zostaje zawie-
szone do czasu wyrównania (w ter-
minie nie dłuższym niż 3 miesiące) za-
ległości.

Decyzja o przyznaniu dodatku wyga-
sa, jeżeli zaległości nie zostaną uregu-
lowane w tym czasie.

O ponowne przyznanie dodatku 
mieszkaniowego można wystąpić 
wyłącznie po uregulowaniu tych za-
ległości.

WAŻNE!!! Jeżeli okaże się, że dodatek 
przyznano na podstawie nieprawdzi-
wych danych, to osoba go pobierająca 
będzie musiała zwrócić pobrane kwoty 
w podwójnej wysokości.

Szczegółowe informacje o wszel-
kich kryteriach przyznawania dodat-
ku, związane z indywidualnymi sy-
tuacjami życiowymi, zainteresowani 
uzyskają w:

Referacie Dodatków
Mieszkaniowych UM

ul. Michałkowicka 105
w Siemianowicach Śl.

Tam także składamy wypełnione
         wnioski.           pes

Zmiana dochodu: 1113,51 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 795,36 zł w gospodarstwie wieloosobowym

Masz problemy – nie zwlekaj – pamiętaj o dodatku

Kłopoty finansowe są bolączką znaczącej ilości rodzin i osób mieszkają-
cych samotnie. Gdy do tego dołożymy nieprzewidziane losowe zdarze-

nia np. choroba to często stajemy przed dylematem: czy płacić czynsz, czy 
przeznaczyć pieniądze na podstawowe utrzymanie, zakup lekarstw.

Regulamin porządku domowego – fragment. VI PRZEPISY W ZAKRESIE WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW
1. Warunkiem zasadniczym współżycia wszystkich mieszkańców domu, winna być wzajemna pomoc i niezakłócanie spoko-

ju i odpoczynku.
2. Dzieci winny w miarę możliwości bawić się w miejscach do tego celu przeznaczonych.
3. Rodzice winni zwrócić uwagę, by dzieci zbytnio nie hałasowały, nie biegały po schodach i odnosiły się z szacunkiem do 

starszych.
4. Zabrania się dzieciom zabawy na klatkach schodowych.
5. Między 2200 a 700 obowiązuje bezwzględne zachowanie spokoju i ciszy. Należy ściszać aparaty radiowe i telewizory.
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Sałatki
Lato się kończy i czas pomyśleć 

o zaopatrzeniu jesienno-zimowej 
spiżarni. Rzecz jasna, zimą znajdzie-
my w sklepach mnóstwo wszelkich 
przetworów, ale tych robionych przez 
siebie, wg własnych przepisów, nie 

zastąpi nic. Wystarczy jednak wejść 
do sklepów z coraz modniejszą zdro-
wą żywnością czy ekstra delikatesów, 
by przekonać się: co i za ile te sklepy 
oferują. Skorzystajmy więc z taniości 
warzyw, owoców i przygotujmy swoje 
wspomnienie lata wraz z odpowiednią 
porcją witamin.

- z ogórków i papryki
2 kg zielonych ogórków zetrzeć na 

plastry, 1/2 kg papryki pokroić w kost-
kę, 25 dag marchwi zetrzeć na tarce 
o dużych oczkach, 25 dag cebuli drob-
no posiekać, zgnieść pół główki czosn-
ku, dodać: czubatą łyżkę soli, 2 pełne 
łyżki cukru, 1/2 szklanki octu winnego, 
pieprz do smaku. Wymieszać i pozo-
stawić na godzinę. Gotować przez 10 - 
15 min i postępować, jak poniżej.

- pomidorowa
6 kg pomidorów, 10 dużych cebul, 

2 małe szklanki cukru, 4 łyżki soli, 
10 goździków, 20 ziaren pieprzu, 2 ły-
żeczki cynamonu, trochę gałki musz-
katołowej, imbiru, łyżkę lub więcej 
octu – najlepiej winnego, łyżka słod-
kiej papryki. Pomidory sparzyć, obrać 
ze skórki, pokroić na części, cebule 
pokroić na ćwiartki, wszystkie składni-
ki wrzucić do dużego garnka. Gotować 
na wolnym ogniu, mieszając od czasu 
do czasu, aż do odparowania ok. 1/4 
do 1/2 objętości. Gorące przekładać do 
wyparzonych słoiczków i schować pod 
koc do ostygnięcia.

Gruszki w occie
(składniki na 5 słojów o poj. 0,5 litra) 

5 gruszek najlepiej odmiany konferen-
cja, 20 dag cukru, 2 sparzone cytryny, 
20 dag borówek, 0,25 l octu winnego, 
garść ziaren pieprzu (najlepiej zielone-
go), 0,5 l wody. Gruszki umyć, pokroić 
w ósemki i usunąć gniazda nasienne. 
Cytryny obrać, wycisnąć sok i obficie 
skropić gruszki. Ocet dodać do wody 
z cukrem – zagotować. Borówki prze-
brać, umyć. Gruszki włożyć do słojów, 
zalać gorącą marynatą. Dodać kawałki 
skórki z cytryny, porcję borówek i pie-
przu. Zamknąć, ustawić do góry dnem, 
na ok. 30 minut.

Ludzie urodzeni 
pod znakiem Bara-
na są silni psychicz-
nie. Trudno wypro-

wadzić ich z równowagi, nie przywią-
zują też wagi do tego, co myślą i mó-
wią o nich inni. Przy takiej strukturze 
psychicznej rzadko zapadają na de-
presję i nie ulegają stresom.

Byk również nie 
ma dużych skłonno-
ści do załamań psy-
chicznych. Jeśli jed-

nak coś takiego mu się przydarzy, nie 
zwlekając idzie do lekarza i skrupulat-
nie bierze medykamenty. Szybko wra-
ca do równowagi i jeśli dopadnie go 
depresja, jest to epizod w jego życiu.

Struktura psychicz-
na Bliźniąt jest bar-
dzo skomplikowana. 
Potrafią przez długie 

miesiące być pogodne, a potem bez 
przyczyny ulegają stresom. Trudno je 
poznać i ludzie często mają o Bliźnia-
kach mylne zdanie. One same również 
nie potrafią prawidłowo się ocenić.

Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Raka 
masz duże skłonno-
ści do depresji i ła-

two ulegasz stresom. To, co dla in-
nych byłoby nic nieznaczącym epizo-
dzikiem dla Raka będzie poważnym 
problemem. Na domiar złego Raki ła-
two ulegają wpływom innych ludzi.

Pan Lew nie jest 
zbyt podatny na de-
presję i rzadko bywa 
załamany psychicz-

nie, pod warunkiem jednak, że wszyst-
ko dobrze mu się układa. Gdy na jego 
drodze zawodowej pojawią się prze-
szkody może się załamać, ale szybko 
wraca do równowagi.

Ludzie mający 
słońce w znaku Pan-
ny rzadko ulegają de-
presji. Są jednak sta-

le jakby „pod kreską” i rzadko się zda-
rza spotkać Pannę w wesołym nastro-
ju. Bierze się to stąd, że uważają się za 
niedocenionych przez otoczenie.

Wagi są zazwyczaj 
pogodne i nawet, je-
śli coś je gnębi, po-
trafią to skutecznie 

ukryć przed otoczeniem. Bywa, więc 
że długo ukrywają zły stan psychiczny 
i jeśli zdecydują się pójść do psychia-
try, depresja jest już zaawansowana.

Skorpiony nale-
żą do znaków łatwo 
ulegających depresji 
i zawsze winią oko-

liczności, czy ludzi z najbliższego oto-
czenia. Z pomocy lekarza lub psy-
chologa korzystają rzadko. Depresja 
szybko u nich mija.

Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Strzel-
ca, jesteś człowie-
kiem pogodnym, 
spokojnym, zrów-

noważonym i przychylnym innym lu-
dziom. Ponieważ nie jesteś również 
zazdrosny o sukcesy innych, rzadko 
zapadasz na depresję.

Koziorożec nie wy-
kazuje skłonności 
do chorób psychicz-
nych. Zajęty tym, co 

w danym momencie stanowi jego cel, 
nie ma czasu i ochoty na zgłębienie 
swoich stanów psychicznych. Depre-
sja omija go szerokim łukiem.

Ludzie spod zna-
ku Ryb dobrze zno-
szą przeciwieństwa 
losu i nie załamują się 

szybko, pod warunkiem, że nie są to 
problemy związane z miłością. Gdy na 
tym tle spotka je zawód, poddają się 
depresji i trudno im wyjść z tego stanu.

Wśród Wodników 
większą podatność 
na depresję mają ko-
biety. Dość łatwo za-

łamują się, jeśli dotkną je przeciwno-
ści losu. Są dobrymi pacjentami, co 
pozwala im - jeśli są odpowiednio le-
czone - szybko wrócić do zdrowia.

Czy masz skłonności 
do depresji?
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Mała kępa; 8 Zbior-

nik do podgrzewania wody; 9. Czło-
wiek gwałtowny w gwarze śląskiej; 
10. Kwitnie raz; 11. Jedno z osiedli 
mieszkaniowych w Siemianowicach 
Śl.; 12. Szlam naniesiony przez wo-
dy rzeki; 13. Pokaz filmu; 14. Uchwyt 
na dawnych bramach; 16. Materiał 
z Torunia; 19. Ptak wodny z mew-sie-
wek; 20. Drzewo iglaste, żywotnik; 
21. Rybie jaja; 22. Aureola; 23. Miło-
śnik, wielbiciel; 28. Siatka na drążku 
do podchwytywania ryb; 31. Nauka 
o moralności; 32. Domena; 33. Ostre 
zakończenie czegoś; 34. Desant; 
35. Biustonosz; 36. Kolisty plac z uli-
cami; 37. Lutowa solenizantka.

PIONOWO: 1. Duży bochenek; 
2. Rączka przy zamku u drzwi; 3. Sa-
mochodem… w samochód; 4. Afisz; 
5. Szczególne względy, uprzejmości; 
6. Sąd, przekonanie, pogląd; 7. Błona 
fotograficzna; 14. Rozbiór na składni-
ki; 15. Obrabiarka skrawająca; 17. Mo-
dlitwa błagalna; 18. Osoba odnajmują-
ca coś od kogoś; 24. Na przykład Sie-
mianowice Śl.; 25. Koń maści niejed-
nolitej; 26. Awers, prawa strona mo-
nety; 27. Długi, cienki palik drewniany; 
28. Kalfas, skrzynia do sporządzania 
zaprawy murarskiej; 29. Chodnik ko-
palniany, przekop w gwarze śląskiej; 
30. Głos żab.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 18 dadzą rozwiąza-

nie krzyżówki, które prosimy przesyłać 
do dnia 19 IX 2008 r. - na adres SSM, 
ul. Boh. Westerplatte 20 z dopiskiem 
Redakcja „Moja Spółdzielnia” – 
krzyżówka nr 9/2008. Nagrody, za 
rozwiązaną krzyżówkę nr 8/2008 z ha-
słem – Lato na sto dwa, otrzymują: 
Anna ALESTRA, zam. ul. Ryszarda 
Gansińca 7; Joanna BOBOWSKA, 
zam. Hermana Wróbla 6 C; Bogusła-

wa GRYC, zam. ul. Alfonsa Zgrzebnio-
ka 37. Zwycięzcom gratulujemy i za-
praszamy (z dowodem osobistym) do 
działu GZM po odbiór nagród. Na-
grodę główną, kolację dla 2 osób - 
ufundowała Restauracja „TELE CA-
TERING”, ul. Karola Świerczewskie-
go 31. Fundatorem pozostałych na-
gród jest Siemianowicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa.

- Tato! Tato! - wołają dzieci - Mo-
żemy sprzedać trochę twoich butelek 
i kupić chleb?

- Jasne... Ech... – rozrzewnił się oj-
ciec – Co wy byście, dzieci, jadły, gdy-
by nie ja...

  

Kowalska chwali się sąsiadce:
- Doprowadziłam do tego, że mój sta-

ry pali tylko po dobrym obiedzie.

- To wspaniale. Jeden papieros na 
rok jeszcze nikomu nie zaszkodził...

  

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..!

  

Zawiany gość obudził się w autobu-
sie i pyta:

- Gdzie jesteśmy?
- W Łodzi – ktoś odpowiada.

Chłop na to:
- To wiem, ale dokąd płyniemy?

  

W domu dzwoni telefon, żona pod-
chodzi odebrać, a mąż woła z drugie-
go pokoju: 

- Jeśli to do mnie, powiedz, że mnie 
nie ma. 

Żona odbiera i mówi: 
- Niestety, mąż jest w domu – i od-

kłada słuchawkę. 
- Przecież prosiłem cię, żebyś powie-

działa, że mnie nie ma! 
- Ale to był telefon do mnie, a nie do 

ciebie...
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Przypominamy, że na adres: gzm@ssm.siemianowice.com
można nadsyłać pocztą elektroniczną BEZPOŚREDNIE UWAGI, PROBLEMY

dotyczące działu GZM

kowane pieniądze szybko się zwraca-
ją, zaś czasu się nie liczy, szczególnie 

gdy nagrodą są pięknie kwitnące rośliny 
wyhodowane czy wypielęgnowane wła-
snymi rękami. Nie bez znaczenia jest 
też uznanie sąsiadów chętnie podzi-

wiających efekt kilkutygodniowej pracy. 
Szczególnie więc cieszą nas listy czy 
informacje telefoniczne wskazujące na 
ładne balkony, czy pięknie utrzymane 
ogródki a docierające do redakcji bez-
pośrednio od zamieszkałych. Te drobne 
gesty są wspaniałym podziękowaniem 
dla osiedlowych ogrodników.

Pan Klaudiusz Kowolik napisał do 
nas: Zawsze podziwiam w „MS” zdjęcia 

wspaniale ukwieconych balkonów i przy-
domowych ogródków. Jakaż to również 
przyjemność spacerować po naszych 

osiedlach przyozdobionych pięknymi 
kwiatami na balkonach i często wspa-
niałymi kompozycjami z zieleni i kwiatów 
stworzonych przy naszych budynkach.

Chciałbym wzbogacić najbliższy nu-
mer „MS” (jeśli będzie to możliwe) 
o zdjęcia przepięknego ogródka przy-
domowego przy ul. Walerego Wró-
blewskiego 39A, który wszyscy prze-
chodnie podziwiają i za który tą dro-
gą „ogrodnikowi” i gospodarzowi tego 
ogródka bardzo dziękujemy.

To już ostatnie tygodnie, w których 
przyjmujemy zgłoszenia do Zielonego 

Konkursu. Już wkrótce specjalne komi-
sje składające się z pracowników ad-
ministracji i członków Rad Osiedli do-

konają wyboru najładniejszych ogród-
ków i balkonów. Nie będzie on z pew-
nością łatwy, gdyż z roku na rok przy-
bywa miłośników kwiatów. Trudno bę-

dzie kogoś wyróżnić, gdyż każdy ta-
ki balkon i ogródek zasługuje na uzna-
nie i splendor. Jednak zasady Zielone-
go Konkursu są jasne i trzeba wyłonić 
jego tegorocznych laureatów. Czeka-
my więc na ostatnie Państwa zgłosze-
nia. Chętnie pokażemy w „MS” te bal-
kony i ogródki, które najbardziej Wam 
się podobają.

 mig

Na balkonach lato w pełni
ciąg dalszy ze str. 28

ul. Stawowa 7
ul. gen. Władysława Sikorskiego 4

ul. Walerego Wróblewskiego 39A

ul. Walerego Wróblewskiego 39A
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Na balkonach lato w pełni
To już ostatnie tygodnie lata, pełne barw i ciepła słonecznej aury. Pozostanie ono we wspomnieniach, na otrzy-

manych widokówkach, zdjęciach z ciekawych wakacyjnych wojaży i pozdrowieniach od znajomych wysyła-
nych przez telefon i internet. To wszystko musi nam wystarczyć aż do kolejnych słonecznych, upalnych dni następ-
nego lata. Prawa związane ze zmianą pór roku są nieubłagane i my tylko możemy lepiej się do nich zaadaptować.

Tym nadchodzącym zmianom dzielnie 
opierają się kwiaty bujnie kwitnące na 
balkonach. Gdy patrzy się na nie, moż-
na odnieść wrażenie, że lato tu w peł-
ni i roślinki nie zamierzają pogodzić się 
z prawami przyrody. Pełna gama let-
nich roślin ozdobnych, bujnie kwitnące 
kwiaty mówią, że warto zatrzymać letni 
czas i skorzystać z uroków, jakie niesie 
ta pora roku. Część mieszkańców uwa-
ża bowiem, że najbardziej można odpo-
cząć w towarzystwie kwiatów.

Pisana od wielu lat przez mieszkań-
ców letnia kronika Spółdzielni w tym 
roku jest wyjątkowo bogato ilustrowa-
na. Na szczególną uwagę zwracają te 

budynki mieszkalne, których elewa-
cje – szczególnie od strony balkonów 
– wyglądają jak jedna wielka ściana 
kwiatów np. budynek przy ul. Poczto-
wej 1. Efekt niesamowity, często ideal-
nie wkomponowujący się w odnowio-
ne i pomalowane po dociepleniu fasa-
dy. Tak naprawdę tylko kwitnące rośli-
ny potrafią w pełni ożywić odremonto-
wany dom mieszkalny, pokazując, że 
nasze spółdzielcze osiedla można za-
mienić w oazę zieleni. Są też budynki, 
gdzie widać tylko pojedyncze ukwie-
cone balkony. Stanowią one wtedy ja-
sny, kolorowy punkt na tle betonowej 
ściany. Wszędzie tam mieszkają lu-

dzie zapewne bardzo kochający kwia-
ty. Bez ich pasji nasze osiedla nie by-
łyby tak piękne i urokliwe, zwłaszcza 
letnią porą.

Warto odnotować, że miłośnicy kwia-
tów są otwarci na modne trendy. Do nich 
należy łączenie kilku gatunków roślin, 
co daje niepowtarzalny efekt. Szcze-
gólnie wdzięczne są właśnie pelargo-
nie, które ubogacone o inne, zwłasz-
cza różnego rodzaju żółte kwiaty, two-
rzą zupełnie nową jakość na balkonie. 
Chociaż ukwiecony balkon to jakieś 
tam obciążenie finansowe i czasowe, 
to każdy pasjonat potwierdzi, że wydat-

Szanowni Czytelnicy
Ostateczny termin zgłaszania najładniejszych balkonów, ogródków upływa 15 września.

Państwa propozycje przyjmujemy na poniedziałkowym redakcyjnym dyżurze – czytaj str. 20,
a także za pośrednictwem poczty zwykłej i elektronicznej.

Zgłoszenia można również składać w osiedlowych administracjach.

ul. gen. Władysława Sikorskiego 2

ul. ZHP 5

ciąg dalszy na str. 27


