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Wątpliwy prezent Dachy, okienka Czytaj 
w numerze:

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

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

Dziękuję Zarządowi SSM za...

COOPERATIVE ENTERPRISES BUILD A BETTER WORLD

Spółdzielnie budują lepszy świat

Wytyczono 20 stref - za tym 
znakiem nieprzestrzeganie Kodeksu 

ruchu drogowego może słono 
kosztować - czytaj str. 8

Uwaga: Komitety Wyborcze Uwaga: Komitety Wyborcze

Zakaz naklejania
Wybory tuż, tuż – kampania wyborcza już się rozpoczęła. Informujemy Komitety Wyborcze, że władze SSM 
na podstawie wniosków z ubiegłych lat i już docierających głosów mieszkańców podjęły decyzję o zakazie 
naklejania jakichkolwiek materiałów wyborczych zarówno na elewacjach budynków, drzwiach wejściowych  

jak i w samych klatkach schodowych we wszystkich spółdzielczych obiektach.
W zamian proponujemy i zachęcamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z zamieszczenia 

swych materiałów (według cennika ogłoszeń) w miesięczniku „Moja Spółdzielnia”
docierającym do wszystkich mieszkań SSM. 

Nakład „MS” – 12.500 egzemplarzy.

ChCeSz oSIągNąć WyborCzy SUKCeS  
przedStaW SIę WyborCoM W „MS”

tak było 6 sierpnia podczas muzycznej soboty.   
3 września zapraszamy na VIII Święto bytkowa,  

a 24 bm. na piknik w bańgowie. 

VIII Święto Bytkowa przed nami 
- czytaj  str. 14
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Nie  rewoluc ja ,  a  ewo luc ja
Spółdzielcom i Spółdzielniom 

Mieszkaniowym nie są potrzeb-
ne rewolucyjne zmiany, a przemy-
ślane działania usprawniające funk-
cjonowanie. 

Ustawa o spółdzielniach miesz-
kaniowych procedowana w Sejmie 
w ekspresowym tempie przez 
PO jak nigdy dotąd, mogła-
by doprowadzić do likwidacji 
Spółdzielni Mieszkaniowych, 
a co za tym idzie likwida-
cji stanowisk pracy. Szkopuł 
w tym, że projekt forsowa-
ny w Sejmie jest wewnętrznie 
sprzeczny. Wynika z niego, 
że do powstałych Wspólnot 
będzie się stosowało jedno-
cześnie Ustawę o własności 
lokali, oraz Ustawę o Spół-
dzielniach Mieszkaniowych. 
Tymczasem są to dwa odręb-
ne reżimy prawne, których jednocze-
śnie do tych samych lokali stosować 
nie należy. Ustawa nie dopracowana, 
procedowana bardzo szybko, wpro-
wadziłaby jedynie chaos prawny i nie 
rozwiązywała problemów Spółdzielni. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, 
co wchodzi w skład majątku Spół-
dzielni.

W skład ten wchodzą: drogi, ciepło-
ciągi, sieci wodociągowe i kanaliza-
cyjne, domy Kultury, kluby osiedlowe, 
parkingi, tereny zielone, place zabaw, 

boiska, niezabudowane działki, pawi-
lony handlowe, oraz lokale użytkowe.

Majątek ten służy do zabezpiecze-
nia kredytów. Ustawodawca przewi-
dział obligatoryjne powstanie wspól-
not i tu stworzył problem. Czyj bę-
dzie plac zabaw? – budynku Wspól-
noty „A”, czy budynku Wspólnoty „B”? 
Kto będzie płacił od niego podatek? 
Kto będzie płacił podatek od terenów 
zielonych? Czyj będzie parking? Spo-
tkałem się już z problemem parkowa-
nia, ponieważ niektóre Wspólnoty za-
braniają parkowania mieszkańcom są-
siedniej Wspólnoty. 

To są przykłady skutków, jakie wy-
stąpią poprzez złe stanowienie prawa.

 Proponowane przez Posłów regula-
cje ustawowe będą powodowały para-

liż decyzyjny w zakresie podejmowa-
nia decyzji w sprawach majątkowych, 
ponieważ majątek SM jest tego ro-
dzaju, że nie można stosować przepi-
su o własności lokalu, ale art. 199 KC, 
który wymaga jednomyślności wszyst-
kich członków Wspólnoty. Taka jedno-

myślność jest praktycznie nie-
możliwa i jedynym rozwiąza-
niem będzie proces sądowy. 

Przykład: W jednym z blo-
ków mieszkańcy chcą zlikwi-
dować zsypy, 28 lokatorów 
chce, a jeden nie. Spór trwa 
kilka lat, a sprawa jest nie za-
łatwiona.

Innym zarzewiem konflik-
tu może być przewidziane 
w Ustawie rozliczanie fundu-
szu remontowego na wszyst-
kie nieruchomości. Taki spo-
sób rozliczenia spowoduje, 

że mieszkańcy, którzy płacili na wspól-
ny fundusz remontowy, których pienią-
dze wykorzystano na innym budynku 
już nigdy ich nie odzyskają, będą mu-
sieli od nowa składać na remont swo-
jego budynku.

Jest to przykład złego tworzenia pra-
wa, chaosu prawnego, z którego jest 
więcej straty niż pożytku. 

Jednakże ten wywód chciałbym za-
kończyć pozytywnym akcentem. 

17 sierpnia 2011 uczestniczyłem 
w pracach podkomisji procedującej 
ustawę o spółdzielniach mieszka-
niowych, na której wysłuchano opi-
nii strony społecznej. opinia więk-
szości dla projektu ustawy była ne-
gatywna. W głosowaniu projekt zo-
stał odrzucony. Jerzy Kurzawa

trzeba jakoś fajnie pożegnać la-
to. okazją będzie na pewno pik-

nik w osiedlu „bańgów”, na który 
wspólnie 24 września br. już od 1600 

zapraszają rada osiedla i admini-
stracja. Miejsce spotkania, a jakże... 
krąg taneczny.

Program jest niespodzianką, ale 
można przypuszczać, spoglądając 
wstecz, a pikniki na tym osiedlu ma-
ją bogatą historię, że będzie on cieka-
wy i zróżnicowany. Pewne jest, że na 
imprezie będzie można, co nieco prze-
kąsić i czegoś się napić. Na pewno 
też nie zabraknie ogniska, bo jest ono 
od lat wyznacznikiem spotkań bańgo-
wian. Oby tylko pogoda dopisała! Za-
praszamy rg

Piknik w Bańgowie
24 września - zapraszamy!!!
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zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

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

- członkowie zarządu przyjmują p.t. Mieszkańców na  dyżurze.
Zamierzających przekazać swoje wnioski, uwagi lub złożyć skargę

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.
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Ciepło znowu droższe

Wątpliwy prezent na początek sezonu

z roku na rok, systematycznie rosną koszty utrzymania mieszkań. Szczególnie wydatki te zwiększają podno-
szone dość często ceny energii cieplnej, zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania cie-

płej wody użytkowej. do tego dochodzą podwyżki wszelakich podatków, ceny wody i odprowadzenia ścieków, wy-
wozu nieczystości, energii elektrycznej i innych.

Wymienione składniki stanowią 
ogromną część opłaty za użytkowanie 
mieszkania. Należą też do grupy kosz-
tów niezależnych od Spółdzielni... czy-
li ktoś ustala cenę, a Spółdzielnia pełni 
rolę kasjera i pobiera pieniądze a na-
stępnie co do grosza rozlicza płatno-
ści mieszkańców na rzecz dostawcy 
ciepła, wody etc.

Miejsce wyjątkowe w tych zobo-
wiązaniach płatniczych zajmuje ciepło 
– należy czytać energia cieplna. Na 
przestrzeni lat 2010/2011 kilkakrotnie 
już decyzją Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki – jedynej instytucji ustala-
jącej ceny na wniosek wytwórców i do-
stawców ciepła – dokonywano zmian 
cen, czy to za moc zamówioną, prze-
sył czynnika grzewczego wyrażoną 
w MW/zł czy też opłatę zmienną – zu-
życie – wyrażoną w GJ/zł. Zmiany cen 
ujmowane są w Taryfie. Te nie są jed-
nolite dla wszystkich – nie ma jednej 
ceny obowiązującej na całe Siemiano-
wice Śl., ba nawet dla SSM i nie ma 
znaczenia, że to np. ten sam wytwór-
ca czy dostawca ciepła.

Źródło ciepła eC Chorzów
od 1. 09. 2011 r. ciepło dostarczane 

z EC „Chorzów” w pozycji
opłata stała rośnie o 5,58%

a rok temu w tym samym czasie 
wzrosło o 3,9%. Dla porównania po-
dajemy, że od 17 marca 2007 r. ce-
na 1 MW mocy zamówionej wzrosła 
z 3613,54 zł do 4675,16 zł obowią-
zującej od 1 09. br. Natomiast opłata 
za zużycie 1 GJ energii 1. 09. 2010 r. 
wzrosła o 3,41% a od 1. 09. 2011 r. ro-
śnie o kolejne 5,67%. Przypomnijmy, 
że w 2007 r. 1 gJ energii kosztował 
15,58 zł a od 1 września br. koszto-
wać będzie 18,25 zł. o 5,78% wzro-
sła też cena nośnika ciepła. Podane 
ceny są kwotami netto.

dostawca
Niezależnie od wzrostu cen za cie-

pło wytworzone przez tzw. źródło cie-
pła systematycznie rosną też ceny 
za przesył. PEC Katowice na mocy 
zatwierdzanych także przez Preze-
sa URE taryf w 2010 r. dokładnie od 
24 czerwca podniósł opłatę stałą 
o 0,24% a 1 grudnia 2010 o kolejne 
16,04%, by obniżyć ją z dniem 1 mar-

ca br. o 0,05 procenta. Wzrosła też 
stawka w części zmiennej za przesył 
GJ energii. 24 czerwca ub.r. podwyż-
szono ją o 0,22%

Źródło ciepła eC dąbrówka
Za zmianami cen energii cieplnej 

z EC „Chorzów” podąża EC Dąbrówka 
w Katowicach dostarczająca ciepło dla 
osiedli: „Chemik”, „Tuwima”, „Młodych” 
i ul. Jana Polaczka. I tak od 1 lipca 
2010 r. cena za 1 MW w opłacie stałej 
w tym źródle ciepła wzrosła o 15,34%, 
a od 1. 09 br. rośnie o dalsze 4,04%. 
Z kolei cena 1 GJ, 1 lipca 2010 r., 
wzrosła o 0,18%,  od 1. 09. br. rośnie 
o kolejne 4,05%. Dla przypomnie-
nia podajemy, że cena 1 MW energii 
w opłacie stałej 1. 09. 2007 r. wynosiła 
w tym źródle: 3561,02 zł i wzrosła do 
obecnej 6111,33 zł.

dostawca
Także PEC Katowice za dostawę 

ciepła z tego źródła dokonywał zmian 
stawek w przedstawianym okresie. 
I tak cena za usługi przesyłowe za 
moc zamówioną 24 czerwca 2010 r. 
wzrosła o 2,03%, a od 1. 12. ub.r. 
o dalsze 11,09%

podwyżka opłat
za ciepłą wodę

Podane wyżej niektóre dane obrazu-
ją nie tylko wzrost cen energii cieplnej, 
ale i tempo, w jakim rosną. Te zmiany 
natychmiast, niestety, przekładają się 
na rosnące koszty utrzymania miesz-
kań. Aby przeciwdziałać temu zjawisku 
– złagodzić skutki – zarówno użytkow-
nicy mieszkań, jak i Spółdzielnia wyko-
nują szereg czynności, zadań, których 
celem jest obniżenie energochłonności 
budynków, mieszkań. Wykonuje się 
m.in. docieplenia ścian osłonowych, 
stropodachów wprowadza automaty-
kę, wymieniane są okna – w mieszka-
niach przez użytkowników – na klat-
kach schodowych, zakłada nowe drzwi 
wejściowe. Wszystkie te działania nie 
są jednak w stanie całkowicie wyelimi-
nować skutku wzrostu cen, jakie miały 
miejsce w ostatnich latach.

ostatnie decyzje Urzędu regula-
cji energetyki spowodowały, że za-
rząd SSM zmuszony jest do pod-
wyższenia opłaty stałej za dostar-
czaną ciepłą wodę o 15%, a tak-

że zaliczki za zużycie ciepłej wody 
o 10%. Stosowne wyliczenia, na prze-
łomie września i października, zostaną 
dostarczone do wszystkich korzystają-
cych z centralnie ciepłej wody.

Kotłownie gazowe
Zmiana opłat dotyczyć także będzie 

korzystających z ciepłej wody użytko-
wej przygotowywanej w kotłowniach 
gazowych, gdyż cena gazu zgodnie 
z decyzją Prezesa URE z 30. 06. 2011 
r. wzrosła od 15 lipca br. o 12,7% za 
każdy zużyty metr sześcienny. Wzro-
sła także o 10,53% opłata stała za do-
starczanie gazu.

Cena c.o. bez zmian
Zarząd SSM, po przeprowadzonej 

dokładnej analizie, nie planuje podwyż-
szenia opłat zaliczkowych za centralne 
ogrzewanie, gdyż zgodnie z obowiązu-
jącym Regulaminem rozliczania ener-
gii cieplnej wprowadzone zmiany cen 
mieszczą się w granicach rezerwy.

zarząd podając do wiadomości te 
przykre dane apeluje do wszystkich 
użytkowników o racjonalne korzysta-
nie z energii cieplnej zużywanej do po-
trzeb centralnego ogrzewania i przy-
gotowania ciepłej wody użytkowej.

przed nami zima
i wkrótce do mieszkań, poprzez 

skomplikowany system grzewczy, po-
płynie ciepło. Niestety, już droższe. 
Wielu z nas będzie chciało maksymal-
nie oszczędzać, bo na nadmiar pie-
niędzy nikt nie narzeka. Oszczędza-
nie to musi być jednak rozsądne i ra-
cjonalne, bo łatwo przedobrzyć i za-
miast spodziewanego dopływu gotów-
ki po rozliczeniu możemy wpędzić się 
w kosztowny remont i dużo większe 
wydatki od otrzymanego zwrotu.

Do tematyki cieplnej zapewne wróci-
my, by przypomnieć o zasadach prawi-
dłowego oszczędzania energii cieplnej 
z zachowaniem właściwej wentylacji. 

odkręćmy zawory
Póki jeszcze mamy czas, to przypo-

minamy zapominalskim o konieczności 
odkręcenia zaworów termostatycznych 
na maksimum. Ciepło, w fazie rozru-
chu sieci i instalacji, musi płynąć bez 
przeszkód. Otwarcie zaworów zapo-
biegnie zapowietrzeniu instalacji, czyli 
zapewni prawidłową cyrkulację. pes
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ZapoZnaj się Z terminem  Zachowaj harmonogram  ZapoZnaj się Z terminem

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

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

Zawiadamiamy, 
że odcZyty wykonywane będą tylko 

w godZinach popołudniowych,  
pocZątek ok. 1600,  

a w soboty od 1000.

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

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

JedeN terMIN odCzytU
podStaWoWy oraz
JedeN dodatKoWy.

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

termin budynek, adres

12. 09.
poniedziałek

Niepodległości 57a-b;
Władysława reymonta 4, 6, 8, 10, 12

13. 09.
wtorek

Niepodległości 57C-d, 59a-b; 
 Władysława reymonta 2;  

Marii Skłodowskiej-Curie 1, 3, 5

14. 09.
środa

Niepodległości 59C-d, 61a-b;
Marii Skłodowskiej-Curie 7, 9, 11, 13, 15

15. 09.
czwartek

Niepodległości 61C-F;
Władysława reymonta 14, 16, 18, 20, 22, 24

16. 09.
piątek

Niepodległości 61g-h, 63a-b;
Władysława reymonta 26, 28, 30, 32, 34, 36

17. 09.
sobota

Władysława reymonta 46, 48, 50, 52, 54, 56

19. 09.
poniedziałek

Niepodległości 63C;  
Władysława reymonta 38, 40, 42, 44; 

Karola Szymanowskiego 14

20. 09.
wtorek

Walerego Wróblewskiego 55, 55a;
Karola Szymanowskiego 2, 4, 6, 8, 10, 12

21. 09.
środa

Walerego Wróblewskiego 57, 59;
Karola Szymanowskiego 1, 3, 5, 7, 9

22. 09.
czwartek

grunwaldzka 5a-d;
Marii Skłodowskiej-Curie 47, 49, 51, 53, 57, 59

23. 09.
piątek

grunwaldzka 5e-F, 4a;
Marii Skłodowskiej-Curie 35, 37, 39, 43, 45

24. 09.
sobota

grunwaldzka 4b-d;
Marii Skłodowskiej-Curie 17, 19, 21, 23

26. 09.
poniedziałek

grunwaldzka 6a-b;
Marii Skłodowskiej-Curie 25, 27, 31, 33

27. 09.
wtorek

grunwaldzka 6C;  
W. Wróblewskiego 26a-C, 28a-b, 30a-b, 32a; 

28. 09.
środa

Władysława Jagiełły 2a-d; Leśna 7, 7a-b

termin budynek, adres

11. 10.
wtorek

grunwaldzka 26a-C

12. 10.
środa

Wyzwolenia 6a-b; 
Walerego Wróblewskiego 69 – m. 1-56;  
powstańców 54a; grunwaldzka 2d, 7

13. 10.
czwartek

Wyzwolenia 106a-b; 
Walerego Wróblewskiego 69 – m. 57-112; 
powstańców 54b; grunwaldzka 36a-b, 9

14. 10.
piątek

Wyzwolenia 8 6a-b; 
Walerego Wróblewskiego 69 – m. 113-154; 

powstańców 54C; grunwaldzka 3C-F

15. 10.
sobota

Wyzwolenia 8C; Stawowa 7; 
powstańców Śl. 46a; 

Władysława Jagiełły 11a-C

17. 10.
poniedziałek

Emilii plater 21a-b; Walerego 
Wróblewskiego 71 – m. 1-56;  

Komuny paryskiej 1 – m. 1-55;  
Władysława Jagiełły 11d, 13C

18. 10.
wtorek

Stawowa 5, 6;  
Walerego Wróblewskiego 71 – m. 57-112; 

Komuny paryskiej 1 – m. 56-110; 
Władysława Jagiełły 13a-b

19. 10.
środa

Stawowa 11, 11a; Walerego 
Wróblewskiego 71 – m. 113-154;  
Komuny paryskiej 3 – m. 1-55; 

Władysława Jagiełły 7a-C

20. 10.
czwartek

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

Władysława Jagiełły 7d, 9C

21. 10.
piątek

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

Władysława Jagiełły 9a-b

22. 10.
sobota

Komuny paryskiej 5 – m. 56-110; 
Władysława Jagiełły 3a-C

24. 10.
poniedziałek

Walerego Wróblewskiego 73 – m. 113-154;  
Komuny paryskiej 6b-C, 13a-b; 

Władysława Jagiełły 1a, 3d

25. 10.
wtorek

Władysława Jagiełły 1b-C

Objaśnienie skrótu: m. – mieszkania.
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przygotowania do zimy
Administracje podjęły starania, by na 

przyjście zimy,  być już w pełni goto-
wym. Dlatego, oprócz przygotowania do 
sezonu grzewczego instalacji i urządzeń 
centralnego ogrzewania, prowadzone 
są przeglądy osiedli, w celu zabezpie-

czenia, naprawienia i ewentualnie uzu-
pełnienia czy to szyb w drzwiach wej-
ściowych, oknach na klatkach schodo-
wych, w piwnicach czy też instalacji do-
mofonowych, drzwi do klatek, włazów 
na dach a także wewnętrznych instala-
cji wodno-kanalizacyjnych. Według po-
trzeb udrażnia się również kanalizację 

deszczową. W najbliższym czasie służ-
by podległe administracji zaopatrzone 
zostaną w odpowiedni sprzęt, jak cho-
ciażby w łopaty do odśnieżania śniegu 
czy ciepłe ubrania. Sporo robót przygo-
towujących domy do zimy robionych jest 
na bieżąco przez cały rok. 

osiedle „Młodych”
Kontynuowany jest remont balko-

nów w budynku przy ul. Niepodle-
głości 28. Trwa także między inny-
mi wymiana zaworów ciepłej i zim-
nej wody oraz cyrkulacji w budynkach 
przy ul. zhp 1-6. Przy ulicy Niepod-

ległości 25, przy pawilonie udrożnio-
na została deszczówka – wymienio-
no 15 metrów rury deszczowej. Wy-
stępujące tam, co jakiś czas, proble-
my z podmywaniem chodnika, miej-
my nadzieję, ostatecznie zostały za-
żegnane. W ramach upiększania osie-
dla przy ul. zhp 10 i 11 zagospodaro-

wano teren przy wejściach do klatek 
schodowych.

Na osiedlu w ramach przygotowań 
do zimy, przy ul. Szarych Szeregów 1 
prowadzono roboty dekarskie. Ich ce-
lem usunięcie problemu z przecieka-
jącym dachem i zalewaniem miesz-

kania. Prowadzone są też, na podsta-
wie zgłoszeń lokatorów, naprawy bądź 
wymiany balustrad przy alei Mło-
dych 1-15. Niedługo także zostanie 
przeprowadzona wymiana uszkodzo-
nych drzwi na dach w budynku przy  
ul. Jana N. Stęślickiego 6.

osiedle „Chemik”
W ostatnim miesiącu między in-

nymi wymieniono rynny i rury spu-
stowe na garażach przy ul. Walere-
go Wróblewskiego 39-41 w seg-
mencie „K” i „F”, dokonano remon-
tu uszkodzonej instalacji elektrycz-

nej również w garażach, ale znaj-
dujących się przy ul. Niepodległo-
ści 61-63, w segmencie „C”, a tak-
że podjęto prace związane z udraż-
nianiem kanalizacji deszczowej 
przy ul. W. Wróblewskiego 65-67 
i wymianą przyłącza kanalizacji przy 
ul. W. Wróblewskiego 71. W sierp-

niu pomalowano też barierki przy 
schodach zewnętrznych w rejonie 
budynku przy ul. Walerego Wró-
blewskiego 71. Trwa montaż zawo-
rów podpionowych na instalacji cen-
tralnego ogrzewania w budynku przy  
ul. W. Wróblewskiego 69.

Dachy, okienka…
Lato sprzyja wszelkim zewnętrznym robotom remontowym. W sierpniu 

sporo pracy mieli osiedlowi konserwatorzy. W ubiegłym wydaniu pisa-
liśmy remontach, jakie wykonywano w lipcu oraz o zbliżającym się sezo-
nie grzewczym. tym razem garść informacji o kolejnych pracach remonto-
wych i o dalszych przygotowaniach do zimy.

Osiedle „Węzłowiec” – Władysława Jagiełły 41 
– docieplenie kominów poprawi wentylację.

„Chemik” – malowanie balustrady przy schodach 
zewnętrznych ul. W. Wróblewskiego 71.

Osiedle „Michałkowice” – jedna z pomalowanych już 
klatek w budynku przy ul. Przyjaźni 42.

Osiedle „Bańgów” – nowy-stary plac zabaw 
 przy ul. Władysława Reymonta 14.
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Jeśli chodzi o przygotowania do zi-
my, naprawiono m.in. kilka domo-
fonów w domach: Walerego Wró-
blewskiego 39b, 45, 47, 53h, F, 
wyremontowano częściowo dach bu-
dynku przy ul. Niepodległo-
ści 61F i 64b oraz wymie-
niono lampy w oświetleniu 
zewnętrznym osiedla zloka-
lizowane na budynkach przy 
ul. Walerego Wróblewskie-
go 47-49.

osiedle „Michałkowice”
W Michałkowicach zakoń-

czono remont kominów na 
budynku przy ul. Leona 
Kruczkowskiego 4, wymie-
niono część pionów kanaliza-
cji deszczowej przy ul. Wła-
dysława Sikorskiego 2b 
i piony ciepłej, zimnej wo-
dy oraz cyrkulacji w budyn-
ku przy ul. przyjaźni 18. Kon-
tynuowane są ponadto robo-
ty malarskie w budynku przy 
ul. przyjaźni 42 wraz z wy-
mianą okienek na klatkach 
oraz docieplenie budynku 
przy ulicy przyjaźni 24-26. 

Co do przygotowań do zi-
my, po przeprowadzonym 
przeglądzie, zabezpiecze-
nia wymagają między inny-
mi: okienka na klatkach scho-
dowych przy ul. przyjaźni 18, 
22, a także włazy na dach  
ul.: przyjaźni 46C, 48, 48b.
osiedle im. Juliana tuwima

Dokonano m.in. remontu i 
malowania elewacji dwóch lokali użyt-
kowych przy ul. hermana Wróbla 12 
i 14, remontu dachu wraz z naprawą 
kominów pr zy ul. ks. Jana Kapicy 5, 
naprawy instalacji domofonowej przy 
ulicach: okrężnej 1-2, h. Wróbla 2a, 
Wojciecha Korfantego 10C oraz wy-
miany rur spustowych budynku przy 
ul. h. Wróbla 2. Trwa sukcesywna wy-
miana pionów ciepłej i zimnej wody we 
wszystkich nieruchomościach osiedla. 
Ostatnio takie prace przeprowadzono 
przy ul. h. Wróbla 6a, 7a i W. Kor-
fantego 9b.

Trwają także prace, które
postulował nasz Czytelnik

p. ryszard Kubac. I tak: obniżono 
krawężnik wraz z fragmentem chodni-
ka przy budynku ul. Wojciecha Kor-
fantego 14 (łatwiej będzie się poru-
szać) i mimo żaru lejącego się z nieba 
wykonano zabezpieczenie, by desz-
czówka nie lała się na chodnik, przy 
boisku wielofunkcyjnym. Usunięto tak-

że dewastację instalacji odgromowej 
w budynku ul. okrężna 7

osiedle „bańgów”
Zakończono już przewidziane na 

ten rok roboty remontowe balkonów. 

Ostatnie prace prowadzone były na 
budynku przy ul. Władysława rey-
monta 36. Poza tym, wykonano też 
wszystkie remonty balustrad zgłoszo-
nych wcześniej przez lokatorów w ad-
ministracji, a także zamontowano po-
ręcze na parterach w kolejnych klat-
kach schodowych osiedla, a konkret-
nie przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 
77, 79a,b, 83, 85, 87. Zmienił też swój 
wygląd plac zabaw przy ul. Wł. rey-
monta 14. Wymieniono tam piasek 
na żwirek, dostawiono zestaw zaba-
wowy, a cały teren ogrodzono płotem. 

osiedle „Węzłowiec”
Wykonano kolejne remonty komi-

nów. Tym razem na budynkach przy 
ulicach Władysława Jagiełły 29, 37, 
39 oraz grunwaldzkiej 4. Na budyn-
ku przy ul. Wł. Jagiełły 41 dokona-
no też dodatkowo docieplenia frag-
mentów kominów, co ma docelowo 
usprawnić działanie nasad wentylacyj-
nych. Wcześniej kominy zostały ocie-

plone na poddaszu. Te komplekso-
we działania mają poprawić pracę 
wentylacji grawitacyjnej w tym budyn-
ku. Kontynuowane są ponadto pra-
ce związanie z wymianą sieci wodo-

ciągowej przy ul. Władysła-
wa Jagiełły 11-13 oraz w re-
jonie kompleksu usługowo-
-garażowego przy ul. Wł. Ja-
giełły 15. Także przy ul. Wł. 
Jagiełły 15 wyremontowane 
zostały chodniki. Niedługo do 
użytku zostanie oddanych 11 
nowych, murowanych, gara-
ży przy ul. Wł. Jagiełły 41. Na 
osiedlu zakończono też kolej-
ny pokos trawy i przycięto ży-
wopłoty.

Po przeprowadzonym prze-
glądzie, w związku z przygo-
towaniami do zimy, stwier-
dzono między innymi ko-
nieczność uzupełnienia szyb 
w drzwiach wejściowych do 
klatek schodowych przy ul. 
Wł. Jagiełły 13C i 39C oraz 
wymiany klapy na dach w bu-
dynku przy ul. Wł. Jagieł-
ły 41a.

osiedle „Centrum”
W sierpniu, przeprowa-

dzono kapitalny remont da-
chu i kominów na budynku 
przy ul. Kruczej 2. Dobiega-
ją też końca podobne robo-
ty na budynku przy ulicy Ko-
lejowej 2, zaś przy ul. ry-
szarda gansińca 10 doko-
nano naprawy gwarancyjnej 

balkonów. Kapitalny remont przepro-
wadzony został tam w ubiegłym roku. 
Trwa jeszcze docieplenie balkonów 
przy ul. Komuny paryskiej 3. Prace 
te są już na finiszu. Wyremontowa-
no też kolejne schody do budynków 
– przy ulicy Karola Świerczewskie-
go 46-50, ks. Konstantego damro-
ta 1 i hutniczej 3b.

Co do przygotowań do zimy, to 
wkrótce między innymi wymienione 
zostaną okienka piwniczne w budyn-
kach przy ul. Komuny paryskiej 1 
(4 okienka), Komuny paryskiej 13 
(2 okienka), Kolejowej 3 (2 okien-
ka). Niedługo też podjęte zostaną pra-
ce związane z łataniem dziur w dro-
gach – ul. r. gansińca 9 i Kolejo-
wa 1-6 – oraz wyrównaniem chodnika 
przy ul. r. gansińca 8. Załatano już 
dziury w rejonie budynków przy ul. Ko-
muny paryskiej 1-3-5 oraz przy ulicy 
Spokojnej.

Rafał Grzywocz

Osiedle „Węzłowiec” – Władysława Jagiełły 1C 
– kolejny gruntownie wyremontowany dach.

Osiedle „Tuwima” – ochrona przed wodą z nieba.
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Nowelizacja wprowadzająca takie 
rozwiązanie weszła w życie we wrze-
śniu ub.r. Jednak brak przepisów wy-
konawczych – ministerstwa infrastruk-
tury i spraw wewnętrznych nie śpie-
szyły się z nimi – spowodował, że tak 
na dobrą sprawę do połowy maja br. 
na osiedlowych uliczkach mogła jesz-
cze panować samowola. Można by-
ło po nich jeździć zarówno bez prawa 
jazdy jak i pod wpływem. Można by-
ło też urządzać wyścigi i jeździć bez 
pasów. Nie pomagały apele o rozwa-
gę, poszanowanie zieleni, niezajmo-
wanie miejsc wyznaczonych dla nie-
pełnosprawnych. Ignorowano ustawio-
ne znaki ograniczenia prędkości, zaka-
zu parkowania np. przy komorach zsy-
powych czy stanowiskach na odpady. 
Słowem pełna swoboda, pełny luz. Po-
licja i Straż Miejska miały związane rę-
ce, bo przepisy prawa o ruchu drogo-
wym dotyczyły wyłącznie dróg publicz-
nych i każdy miał pełne prawo powie-
dzieć interweniującym funk-
cjonariuszom: Daj Pan sobie 
spokój. Ci, świadomi swej nie-
mocy, nieinterweniowali, bo 
stali na z definicji przegranej 
pozycji. Stróże prawa na drogi 
wewnętrzne mogli wkraczać 
jedynie w przypadku już za-
istniałego zdarzenia, czyli gdy 
doszło np. do kolizji, wypadku.

14 maja 2011 r. w życie we-
szło rozporządzenie w spra-
wie znaków „Strefa ruchu”. 
Tym samym drogi wewnętrz-
ne oznakowane tymi znakami 
stały się równorzędne z dro-
gami publicznymi. 

W strefie ruchu przepisy 
mają zastosowanie w takim zakresie, 
jak na wszystkich drogach publicz-
nych. Kierowcy jeżdżący po drogach 
wewnętrznych oznaczonych symbo-
lem „Strefa ruchu” będą odpowiadać 
za łamanie zasad wynikających z ich 
oznakowania i za łamanie przepisów 
prawa o ruchu drogowym. Za popeł-
nienie wykroczenia mogą zostać uka-
rani mandatem przez Policję lub Straż 
Miejską. W praktyce oznacza to, iż kie-
rowcy mogą zapłacić mandat m.in. za:

- nieprzepisowe parkowanie,
- parkowanie na miejscach dla nie-

pełnosprawnych,

- rozmawianie przez telefon komór-
kowy podczas jazdy,

- niezapięte pasy bezpieczeństwa.
Policja może też interweniować pod-

czas rutynowego patrolu.
UWaga pIeSI

Ustawienie znaków „Strefa ruchu” po-
woduje również zmiany dla pieszych. Nie 
mogą oni korzystać z drogi wewnętrznej 
na dotychczasowych zasadach, tj. umoż-
liwiających poruszanie się po całej szero-
kości jezdni. Od wprowadzenia na danym 
odcinku znaku „Strefa ruchu” do jego 
odwołania piesi muszą korzystać z chod-
ników i przejść dla pieszych.

Mandaty
Warunkiem wypisania mandatu, jest 

prawidłowe oznakowanie drogi we-
wnętrznej przez jego właściciela zna-
kiem D-52 z napisem „Strefa ruchu” 
przed wjazdem na drogę wewnętrzną 
i znakiem D-53 oznaczającym wyjazd 

ze strefy. Dzięki tym oznaczeniom poli-
cja może korzystać z nowych przepisów 
ruchu drogowego i karać nie tylko na 
drogach publicznych. Wysokość man-
datów określa taryfikator – przypomina-
my niektóre wysokości kar. Oprócz nich 
„zarobić” można punkty karne.

Na osiedlach
W SSM uwzględniając liczne gło-

sy mieszkańców domagają-
cych się ucywilizowania par-
kowania i poruszania się po 
drogach do usytuowania no-
wych znaków przystąpiono 
właściwie z chwilą, gdy tylko 
znowelizowano Prawo o ru-
chu drogowym. Przedstawi-
ciele Zarządu Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, osiedlowych administra-
cji, siemianowickiej Policji, 
Straży Miejskiej oraz MPG-
KiM, ruchu drogowego prze-
prowadzili też dodatkową we-
ryfikację oznakowania osie-
dlowych dróg. Po przeanali-
zowaniu całości, postanowio-
no uporządkować je, poprzez 

likwidację zbędnych i nieaktualnych 
znaków i ustawienie właściwych zna-
ków w określonych miejscach oraz 
wyznaczenie w niektórych miejscach, 
tak jak na parkingu przy ul. Wyzwole-
nia 6 oraz Leona Kruczkowskiego 
6 po jednym miejscu postojowym dla 
osób niepełnosprawnych.

znaki „Strefa ruchu” ustawiono 
przy wjazdach w osiedla m.in. przy:

Osiedle „Chemik”
- Niepodległości 58,
- Walerego Wróblewskiego 73,
- Walerego Wróblewskiego 61.

za nieprzestrzeganie przepisów drogowych na parkingach i drogach wewnętrznych mogą już posypać się ka-
ry. Nasza ignorancja, brak zdrowego rozsądku, niefrasobliwość w przestrzeganiu normalnych i najzwyklej-

szych zasad współżycia społecznego doprowadziły do zmiany Kodeksu, czyli na nasze własne życzenie prawo 
o ruchu drogowym wkroczyło na osiedla.

Nowe znaki na osiedlach

teraz właściciel tak zaparkowanego auta może 
doczekać się mandatu.

za tym znakiem (d-52) 
nieprzestrzeganie Kodeksu 

drogowego może słono kosztować.

Strefa ruchu,  
ul. W. Wróblewskiego 71.

znak (d-53) 
- koniec strefy ruchu.
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Osiedle „Tuwima”
- ul. Wojciecha Korfan-

tego 3.
Osiedle „Bańgów”

- przy wjeździe na uli-
cę Władysława reymonta 
od strony ulicy Marii Skło-
dowskiej-Curie oraz przy 
ulicy Władysława rey-
monta od strony ulicy Bań-
gowskiej.

Osiedle „Centrum”
- w rejonie budynków przy 

ulicy powstańców 46a-
-54C, gdzie dodatkowo po-
stawiono znak „Droga bez 
przejazdu” oraz przy uli-
cach:

- Kolejowej 1-6 jw.,
- Michałkowickiej 17-

23a jw.,
- ryszarda gansińca 2, 

4, 6, 8, 11 jw., 
- Komuny paryskiej 1, 

3, 5 tylko znak „Strefa ru-
chu”,

- Karola Świerczewskie-
go 46-50 tylko znak „Stre-
fa ruchu”.

Osiedle „Węzłowiec”
- w rejonie budynków ul.:

- Władysława Jagiełły 3-5,
- Władysława Jagiełły 7-9,
- Władysława Jagiełły 
9-13,
- Władysława Jagiełły 25-29,
- Władysława Jagiełły 33a,
- Władysława Jagiełły 39,
- grunwaldzka 4, 6,
- Wł. Łokietka 16, 18 – 24.

- przy wjeździe na parking 
przy ulicy Walerego Wró-
blewskiego.

Osiedle „Michałkowice”
W Michałkowicach nie po-

stawiono żadnego znaku 
„Strefa ruchu”. Umiesz-
czono natomiast znak „Stre-
fa Zamieszkania” na wjeź-
dzie przy ul. Kościelnej 36.

Osiedle „Młodych”
Nie postawiono ani jedne-

go znaku „Strefa ruchu”
Oprócz znaków „Stre-

fa ruchu” przy wyjazdach 
z osiedli pojawiły się tablice 
informujące o wyjeździe ze 
strefy ruchu. rg, pes

Ile zapłacisz:
  parkowanie  samochodu  na  osiedlach,  gdzie  popadnie; 

tarasowanie przejazdów i dróg pożarowych – 100 zł;
  urządzanie wyścigów dookoła osiedla  i wszelkie prze-

kroczenia  dozwolonej  prędkości.  Wysokość  mandatu 
uzależniona od naruszenia dopuszczalnych limitów – od 
50 do 500 zł;
  jazda bez uprawnień – 500 zł;
  stawianie pojazdów na trawnikach – 100 zł;

- jazda pod wpływem – zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami  –  rozprawa sądowa,  a  w  jej  wyniku  kara 
grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia 
wolności do lat 2 – art. 178a § 1 kk;

  jazda bez jednego choćby dokumentu – wysokość man-
datu zależna od ilości brakujących dokumentów – od 50 
do 250 zł;
  blokowanie  miejsc  dla  niepełnosprawnych  na  parkin-

gach w centrach handlowych – 500 zł + koszty odholo-
wania pojazdu na parking depozytowy;
  naruszanie osiedlowych stref ciszy – do 500 zł.

Piesi m.in.
  Wchodzenie na  jezdnię bezpośrednio przed  jadący po-

jazd:
- na przejściach dla pieszych – 50 zł,
- w miejscach innych niż przejścia dla pieszych – 100 zł

  Wchodzenie  na  jezdnię  spoza  pojazdu  lub  innej  prze-
szkody ograniczającej widoczność drogi – 100 zł. 

Ceny nieubłaganie rosną, kło- 
 poty finansowe są tym samym 

bolączką znaczącej ilości rodzin 
i osób mieszkających samotnie. gdy 
do tego dołożymy nieprzewidziane 
losowe zdarzenia np. choroba to czę-
sto stajemy przed dylematem: czy 
płacić za czynsz, czy przeznaczyć pie-
niądze na podstawowe utrzymanie, za-
kup lekarstw. W takiej sytuacji musimy 
jak najszybciej podjąć starania o pomoc 
finansową państwa, tak by na bieżąco 
pokrywać płatności za mieszkanie.

Często jednak podejmowane są de-
cyzje o odłożeniu płatności za miesz-
kanie. Odłożenie jej wydaje się naj-
prostsze i traktowane jest jako zacią-
gnięcie kredytu, którego otrzymanie 
wolne jest od załatwiania jakichkol-
wiek formalności.

to jednak tylko część prawdy, 
gdyż tak zaciągnięty kredyt jest jed-
nym z najdroższych, bo najwyżej 
oprocentowanych.

dodatek miesZkaniowy

prZysługuje:
1) osobom mieszkającym w lokalach, 

do których mają tytuł prawny,
2) osobom zajmującym lokal miesz-

kalny bez tytułu prawnego, oczekują-
cym na przysługujący im lokal zamien-
ny albo socjalny.

W przypadku pierwszej grupy osób, 
zgodnie z art. 2.1. ustawy o dodat-
kach mieszkaniowych, z dodatku mo-
gą skorzystać:

- najemcy oraz podnajemcy lokali 
mieszkalnych,

- członkowie spółdzielni mieszka-
niowych zamieszkujący na podstawie 
spółdzielczego prawa do lokalu,

- osoby mieszkające w lokalach 
mieszkalnych znajdujących się w bu-
dynkach stanowiących ich własność 
i właściciele samodzielnych lokali 
mieszkalnych,

- inne osoby mające tytuł prawny 
do zajmowanego lokalu mieszkalnego 
i ponoszące wydatki związane z jego 
zajmowaniem.

Świadczenie mogą otrzymać oso-
by, których średni miesięczny DO-
CHÓD BRUTTO (z podatkiem) na jed-
nego członka gospodarstwa domowe-
go w okresie 3 miesięcy poprzedza-
jących datę złożenia wniosku o przy-
znanie świadczenia nie przekracza 
175% kwoty najniższej emerytury  
(od 1. 03. 2011 r. – 728,18 zł) i wynosi:

- 1.274,32 zł w gosp. jednoosobowym,

- 910,23 zł w gosp. wieloosobowym, 
tj. 125% kwoty najniższej emerytury

dochód będący podstawą do przy-
znania dodatku mieszkaniowego 
oblicza się z ostatnich 3 miesięcy 
sprzed daty złożenia wniosku.

Dodatek przyznawany jest na nor-
matywną powierzchnię.
- 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.
Świadczenie przyznawane jest na 

wniosek Członka Spółdzielni przez 
Prezydenta Miasta Siemianowice Ślą-
skie w drodze decyzji administracyjnej, 
a wypłacany wyłącznie Spółdzielni.

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 maja, to po jego 
rozpatrzeniu przyznany dodatek otrzy-
mamy od 1 czerwca.

Szczegółowe informacje o wszel-
kich kryteriach przyznawania dodat-
ku, związane z indywidualnymi sytu-
acjami życiowymi, uzyskamy w:

referacie dodatków 
Mieszkaniowych

UM ul. Michałkowicka 105
w Siemianowicach Śl.

Skorzystaj 
z pomocy!
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Kamień się nie oparł
Nie ma taryfy ulgowej dla odnowionych ścian, skrzynek na reklamy, drzwi wejściowych, szyb i szybek. Nie ma 

jej też dla dźwigów osobowych, placów zabaw, ławek i koszy, ba nawet kamienie się nie oprą, bo jeden z nich 
postawiony dla ozdoby na skwerku na os. „tuwima” musiał doczekać się swego osiłka. a co tam – stać nas na 
niszczenie, stać nas na naprawy.

Tu dedykacja dla wszystkich pseu-
domalarzy: dopóty dzban wodę no-
si, dopóki się ucho nie urwie. Sens te-
go przysłowia zacznie poznawać grup-
ka młodych mieszkańców os. „Tuwi-

ma”, żałosnych „twórców” prezentowa-
nego napisu Łysy i innych bohomazów 
z faszystowskimi symbolami. Wiewiór-
ki powiedziały nam, że jesteście znani 
i wasze dokonania zostaną w stosow-

nym czasie podsumowane. Nie będzie-
my tematu rozwijać, niech ci, co mają 
coś na sumieniu, pożyją w niepewno-
ści, a ci, co uważają, że nie mają, niech 
się zdziwią, gdy zostaną pociągnię-
ci do odpowiedzialności i gdy do drzwi 
zapuka policjant lub w skrzynce na li-
sty znajdą wezwanie na przesłuchanie.

W naszej prowadzonej od lat ru-
bryce o dewastacjach nie podajemy 
wszystkich zniszczeń. Mnóstwo zde-
molowanych drobiazgów nie trafia na 
łamy, bo miesięcznik zamieniłby się w 
jeden wielki wykaz zniszczeń. Jednak 
ilość tego, co trafia na strony jest i tak 
ogromna i porażająca.

Wszystkie te pozycje – rzecz jasna 
łącznie z niewymienionymi – to „lita-

nia” wydatków. Za każdym zaś znisz-
czonym przedmiotem, upstrzoną ścia-
ną, wyrwaną klamką, wybitą szybą i 
jakąś inną duperelą kryją się pienią-
dze. Jak je zsumujemy – są to kolo-

salne pieniądze. Niewielu z nas zre-
zygnowałoby z tych środków, gdyby je 
miało otrzymać w jednym kawałku. Te 
pieniądze mogłyby być wykorzysta-
ne na inne cele, a tak trafiają w błoto.

A na osiedlach zanotowano:
„baŃgÓW”

- ul. Marii Skłodowskiej-Curie 21 – 
zdewastowano skrzynkę na reklamy, 
zniszczono kosz na śmieci;

- ul. Władysława St. reymonta 10, 
34, 50 – zniszczono kosze na śmieci.

„CeNtrUM”
- ul. Komuny paryskiej 1 – upstrzo-

no elewację (około 6 m2);
„CheMIK”

- ul. Niepodległości 57a, 57C – 
zdewastowano skrzynki na reklamy;

- ul. Walerego Wróblewskiego 71, 
73 – wymalowano bohomazy na ścia-
nach szczytowych.

„MŁodyCh”
- ul. Niepodległości 26 – wybito 

szybkę w głównym wyłączniku dźwigu;
- ul. boh. Westerplatte 8 – znisz-

czono siedzisko ławki;
- ul. zhp 1 – zdewastowano skrzyn-

kę na reklamy;

- Al. Młodych 1-7 – plac zabaw, po-
łamano deski w mostku i lokomotywie.

im. Juliana tUWIMa
- ul. Wojciecha Korfantego 6b – 

połamano skrzynkę na reklamę;

- ul. hermana Wróbla 3b – rozbi-
to klosz z lampy w klatce schodowej;

- ul. h. Wróbla 5b – połamano 
skrzynkę na reklamę;

- ul. Wojciecha Korfantego 2C – 
wytrzaskano szybę w drzwiach, pod 
1a i 2C stłuczono szybki w drzwicz-
kach głównych wyłączników prądu;

- ul. h. Wróbla 6C – skradziono 
krzywki ruchome z windy;

- ul. h. Wróbla 6C – wywrócono 
ozdobny kamień.

„WęzŁoWIeC”
- ul. Władysława Jagiełły 13b – wy-

tłuczono szybę w drzwiach;
- ul. Jana polaczka 8d – wymalowa-

no bohomazy na ścianie szczytowej.
pes

ul. Komuny paryskiej 1.

Ci „twórcy” są znani i nie ujdzie im to płazem.

ul. Wojciecha Korfantego 2C. 

Kamień też się nie oparł – ten zdobił niewielki klomb 
z tyłu budynku hermana Wróbla 7.
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W sierpniu też nie zabrakło kolej-
nych autokarowych wycieczek, wypa-
dów na basen, do skansenu, a nawet 
wizyty w gmachu Sejmiku Śląskiego 
w Katowicach.

- W drugim miesiącu półkolonii – mó-
wi zbigniew Krupski, kierownik DK 
„Chemik” – odwiedziliśmy Wisłę, gdzie 
odbywał się właśnie „Tydzień Kultury 
Beskidzkiej” i z nim związane wystę-
py, Koszęcin z pięknym pałacem, sie-
dzibą ZPiT „Śląsk” oraz kąpieliskiem, 
Częstochowę, w której odwiedziliśmy 
Muzeum Produkcji Zapałek oraz Mu-
zeum Górnictwa Rud Żelaza, Morsko 
z minizoo, ruinami zamku i miejscem 
do kąpania.

Ponadto, regularnie chodziliśmy do 
Skansenu, na baseny w mieście i ko-
rzystaliśmy z osiedlowych boisk oraz 
placów zabaw. Nowością w tegorocz-
nym programie, dzięki uprzejmości 
Andrzeja Gościniaka, wiceprzewod-
niczącego Sejmiku Śląskiego, który 
wcielił się w przewodnika, było zwie-

dzanie budynku Sejmiku. Zobaczyli-
śmy tam m.in. salę obrad. Dzieci mo-
gły wziąć udział w konkursie wiedzy 
o Śląsku, w którym nagrodą była moż-
liwość, wzorem marszałka, zastukania 

laską o ziemię. Najwięcej do powie-
dzenia na temat Śląska oraz symboli 
narodowych i regionalnych miał Domi-
nik Bęben i to on dostąpił wspomnia-
nego zaszczytu.

a jak oceniają półkolonie dzieci? 
Co najbardziej im przypadło do gu-
stu? Co najchętniej będą wspominać 
ze swojego sierpniowego pobytu?

Wisła, skansen, kąpieliska
- Będę chętnie wspominać ciekawe 

wycieczki, na przykład do Wisły. Za-
interesowało mnie, ruszyło to, jak gra-
li w koszykówkę niepełnosprawni. To 
było niesamowite – wyznaje 11-letni 
dominik Jaromin z osiedla „Chemik” 
– Fajnie też, że chodziliśmy na place 
zabaw. W Wiśle właśnie, był też naj-
lepszy, gdzie znajdował się taki park 

6 sierpnia br. na rynku bytkow-
skim odbyła się kolejna sobótko-
wa impreza. Tym razem na minisce-
nie zaprezentował się dobrze znany 
bytkowskiej publiczności, człowiek-or-
kiestra bogdan Wantuła wraz z Ka-
tarzyną Miller oraz dziećmi uczącymi 
się śpiewu i obycia muzycznego w Do-
mu Kultury „Chemik” w ramach progra-
mu „Śpiewać każdy może”. 

Na inaugurację zabawy popadał tro-
chę deszcz, ale szybko – na szczę-
ście – aura się poprawiła. Oprócz wy-
stępów na scenie i tanecznych poka-
zów obok niej, zgromadzona na Ryn-
ku – pod kawiarnianymi parasolami, 
ławeczkami wokół fontanny czy do-
stawionymi pod sceną ławkami – oko-
ło 200-300 osobowa publiczność, mia-
ła szansę wziąć udział w konkursach 
o muzyce, naszym mieście czy wresz-
cie o lecie. Różnych innych zabaw dla 
dzieci także nie brakowało. 

Imprezę tradycyjnie poprowadzili da-
nuta białas i Krystian Stasiczek.

Przed południem odbył się natomiast 
kolejny turniej w boule, na boisku tuż 
przy Rynku. Zawody tradycyjnie po-
dzielono na dwie kategorie – juniorów 
i seniorów. W pierwszej najlepszym 
okazał się dawid baran. Za nim upla-
sowali się patryk bukowiec oraz Mar-
tyna Lazar. Wszyscy juniorzy za samą 
chęć wzięcia udziału w rzutach, ob-
dzieleni zostali pysznymi słodyczami 
ufundowanymi przez sklep „Symeon”, 
a zwycięzca dodatkowo otrzymał pizzę 
z „telepizzy”. W potyczce seniorów, 
pierwsze miejsce zajął Jerzy dinges. 
Na „pudle” znaleźli się też ryszard 
adamczyk i Stefan Janda.

rafał grzywocz

W Koszęcinie

W Koszęcinie

gra i śpiewa bogdan Wantuła

ciąg dalszy na str.12

Muzyczna 
sobota

Podobało się
przez dwa miesiące w półkoloniach organizowanych przez dom Kultury 

„Chemik” wzięło udział około 140 dzieci. Świetna, urozmaicona rozryw-
ka, dobrze przygotowany program oraz oczywiście chęć zagospodarowa-
nia wolnego czasu najmłodszych właśnie tutaj, sprawia, że z każdym kolej-
nym rokiem przybywa zainteresowanych ofertą „Chemika”.

Śpiewamy z „Mojej Spółdzielni”
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linowy, a w dodatku darmowy. Na wy-
chowawców też nie można było na-
rzekać, Byli bardzo fajni. Jedynym mi-
nusem było to, że prawie nie było star-
szych dzieci – oceniał półkolonista.

- A mnie najbardziej podobały się 
wyjścia na baseny i zabawy w Do-
mu Kultury – z hula-hopem, piłkarzy-
kami i fajnymi konkursami. Spodoba-
ła mi się pewna gra. Był ułożony taki 

dywan z liczb, po których się 
skakało na czas. W innej grze 
– w konkursie skoku przez 
skakankę – było to w skanse-
nie, zająłem 3 miejsce i wy-
grałem wisiorek na klucze 
i opaskę na rękę – zdradził 
12-letni adrian Sobierajski 
z osiedla „Młodych”.

8-letnia Maja basak z osie-
dla „Chemik” miała opowie-
dzieć o wychowawcach i opi-
sała ich tak: Mili są, w szcze-
gólności pan Jacek, który jest 
bardzo śmieszny. Wymyślają dla nas 
różne zabawy i konkursy i bawią się 
razem z nami!

zapałki, Koszęcin
- Byłem już na półkoloniach w lipcu, 

później pojechałem do cioci na wa-
kacje i wróciłem na ostatnie dwa ty-
godnie. Wróciłem z chęcią. Byliśmy 
ostatnio w Częstochowie w Muzeum 
Produkcji Zapałek. Oglądaliśmy zapał-
ki różnych wielkości i dostaliśmy też 
kawałek drewna, z których się je robi. 
Później poszliśmy jeszcze do sklepi-
ku, gdzie była możliwość kupienia faj-
nych zapałek – mówił 11-letni dawid 
Suchy z osiedla „Centrum”.

- Mi się podobała wycieczka do Ko-
szęcina. Oglądaliśmy pałac, gdzie ma 
swoją siedzibę Zespół Pieśni i Tańca 
„Śląsk”. Później poszliśmy jeszcze na 
kąpielisko. To była, jak dla mnie, naj-
lepsza ze wszystkich wycieczek – po-
wiedziała 11-letnia Wiktoria piecha-
czek z osiedla „Chemik”. 

- Mnie też ta wycieczka się podoba-

ła. Był pałac, huśtawki na placu zabaw 
i kaczki w stawie – wyliczała 9-letnia 
patrycja Sprot z os. „Węzłowiec”

gry, zabawy, spacery
- Od 4 lat chodzę na półkolonie do 

Domu Kultury „Chemik”. Zaczęło się 
od tego, że babcia mnie na nie zapisa-
ła. Teraz z chęcią, co roku tu przycho-
dzę. Niestety, tym razem jestem tyl-

ko dwa tygodnie, bo wcześniej byłam 
na wakacjach, ale i tak się już wyba-
wiłam. Dużo wychodzimy na place za-
baw, do parku. Jest fajnie – podsumo-
wała 12-letnia Nikola Skalska z osie-
dla „Chemik”.

- Bardzo mi się tu podoba. Mam su-
per kolegów i koleżanki. Najbardziej 
lubię pływać, dlatego bardzo się cie-
szę, gdy wychodzimy na basen – po-
wiedziała 8-letnia Kasia Sztwiertmia 
z osiedla „Chemik”.

- Ja najbardziej lubię chodzić do 
skansenu. Gramy tam w bardzo róż-
ne zabawy, są robione konkursy, jak 
na przykład quiz skansenowski, wte-
dy chodzimy po chatach i rozwiązuje-
my zagadki. Poza tym, fajnie też było 
w Koszęcinie, bo był tam duży zalew 
– chwaliła 8-letnia Monika Chrobok 
z osiedla „Chemik”. 

Mówi kadra
- Z pogodą było różnie. Nie uda-

ło nam się być za często na basenie, 
ale zaowocowało to licznymi zabawa-

mi w samym ośrodku. Dzieciaki chęt-
nie brały w nich udział. Praca z nimi to 
sama przyjemność. Nie mieliśmy żad-
nych większych incydentów, przez to 
też miło się tu pracuje – podsumowała 
Magdalena Makulska, jedna z opie-
kunek dzieci. 

- Staraliśmy się program pobytu 
dzieciaków na półkoloniach tak skon-
struować, aby nasi podopieczni coś 
z niego wynieśli. Nadrzędną zasa-

dą była i będzie nauka po-
przez zabawę oraz integra-
cja. Przez te dwa miesiące 
dzieci wykazały się, co zo-
stało z resztą zauważone 
„na zewnątrz”, wielką chęcią 
do uczestniczenia we wszel-
kich formach spędzania cza-
su – mogły poniekąd rozwijać 
swoje zdolności, czego dowo-
dem niech będzie wymyślo-
na przez dziewczyny półko-
lonijna piosenka – zauważył 
zbigniew Krupski. Dziękuję 

również Miastu za współfinansowanie 
tych półkolonii – dodał.

W „Renomie”
W ostatnim miesiącu wakacji 

chętnych do zabawy w Strefie roz-
rywki „RenomA” nie brakowało. 
W pierwszej części sierpnia, gdy po-
goda była umiarkowana, graczy by-
ło znacznie więcej, aniżeli pod koniec, 
gdy przez parę dni mieliśmy 30 stop-
niowe upały.

W wakacje, które niestety już się 
skończyły, dzieci i młodzież szuka-
ły rozmaitych form rozrywki, a takich 
w „ReNOMie” jest sporo. Do spędza-
nia tam czasu zachęcała też 20% zniż-
ka. Za okazaniem legitymacji szkolnej 
dziewczyny i chłopcy mogli zagrać 
w bilard, piłkarzyki i oczywiście w krę-
gle. Chętnych do gry w bowling było 
najwięcej. Prócz dzieci i młodzieży nie 
zabrakło również dorosłych – miłośni-
ków tego rodzaju rozrywki.

rafał grzywocz

Podobało sięciąg dalszy ze str. 11

za parę lat ktoś może tu wróci?
 dominik bęben z laską marszałkowską 

- przygląda się andrzej gościniak.

do wody, dla ochłody.
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oszczędzaj!!!

Lato dobiega końca. za kilka, mo-
że za kilkanaście dni, rozpocznie 
się nowy sezon grzewczy. Przypomi-
namy o sprawdzeniu, czy zawory ter-
mostatyczne na naszych grzejnikach 
są odkręcone na maksimum. Podczas 
przerwy w sezonie grzewczym wyko-
nywane są dziesiątki prac konserwa-
cyjno-remontowych sieci i instalacji 

centralnego ogrzewania. O konieczno-
ści ich przeprowadzenia zbędne jest 
pisanie. roboty te wymagają czasa-
mi spuszczenia czynnika grzewcze-
go, co w konsekwencji przy powtór-
nym napełnianiu może spowodo-
wać zakłócenia (np. zapowietrzenie 
instalacji) w dostawie ciepła. Otwar-
ty na maksimum zawór znacząco eli-
minuje to zagrożenie.
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P a t r o n a t  m e d i a l n y :

Prowadzenie: Danuta BIAŁAS i Krystian STASICZEK

Festyn współorganizują:
RADY OSIEDLI I  ADMINISTRACJE SSM: „Chemik”,  „Młodych”,  os.  im. J .  Tuwima, „Węzłowiec”

OrganizatOrzy Dziękują Wszystkim OsObOm, instytucjOm i FirmOm za Wsparcie i pOmOc

W przeprOWaDzeniu Festynu Dla mieszkańcóW

Urząd Miasta

Stowarzyszenie Przyjaciół Bytkowa

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Stowarzyszenie „NASZ DOM”
zapraszają na:

VIII Święto Bytkowa
R y n e k  B y t k o w s k i

3  w r z e ś n i a  2 0 1 1  r .
11.00 - Turniej w boules o puchar:

- Tomasza TOMCZYKIEWICZA - posła na Sejm RP – 3 września br. 
- Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie – 4 września br.

11.00 - Bezpłatne konsultacje psychologiczne, badanie słuchu, wzroku i mowy  

  dla dzieci i młodzieży (do 16.00) – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

13.00 - Program dla dzieci „Wesołe nutki dla milutkich”

14.30 - „Kabarecik” uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych

15.00 - „Śląskie rytmy” prezentują seniorzy Klubu „Wesoła jesień”

15.30 - „Przeboje świata” w wykonaniu Aleksandry WIECZOREK i Rogera MALUGI

16.00 - Taniec nowoczesny prezentuje dziewczęcy zespół taneczny „Molten Lawa”

16.10 - Występ zespołu instrumentalno-wokalnego „Romantic”

17.00 - Kabaret „MASZTALSCY”

18.15 - Wręczenie LAURÓW BYTKOWA - 2011
18.30 - „ABBA STARS”

20.00 - „GANG MARCELA”

21.50 - Pokaz ogni sztucznych
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Zapraszamy:

Siemianowice Śląskie, ul. Powstańców 47
 782 893 630, 782 893 779, 782 893 597

W placówkach Alior Banku możesz zapłacić wszystkie swoje rachunki 
(np. za telefon, gaz, prąd, telewizję) bez żadnych opłat! 

Z tej oferty mogą skorzystać wszyscy. Nie musisz być naszym Klientem.

Zapewniamy:

   bezpieczeństwo – potwierdzenie płatności stemplem bankowym;

   szybkość –  pieniądze docierają do odbiorcy w ciągu 1 dnia roboczego;

   wygodę – oznaczone stanowiska obsługi z miłym personelem i miejscami 
do siedzenia;

   dostęp do historii wszystkich zapłaconych rachunków – nawet jeśli 
zgubisz potwierdzenie, w każdej chwili możesz otrzymać jego kopię;

   oszczędność czasu i pieniędzy – wszystkie rachunki zapłacisz w jednym 
miejscu, za darmo!

W PlacóWKach 
alior BaNKu ZaPłacisZ 
WsZystKie rachuNKi 
BeZ oPłat!

 de.chat
  

SIEMIANOWICE  - Olimpijska 20

KURSY JĘZ. NIEMIECKIEGO,
NIEMIECKI DLA OPIEKUNEK,
MATURA 2012 (niem., ang.).

Zapraszamy!

502 619 790
www.dechat.pl
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Projekt: Spółka Wydawnicza „PiR” s.c., foto: Piotr Sowisło, druk: „omegapress”

P a t r o n a t  m e d i a l n y :

Prowadzenie: Danuta BIAŁAS i Krystian STASICZEK

Festyn współorganizują:
RADY OSIEDLI I  ADMINISTRACJE SSM: „Chemik”,  „Młodych”,  os.  im. J .  Tuwima, „Węzłowiec”

OrganizatOrzy Dziękują Wszystkim OsObOm, instytucjOm i FirmOm za Wsparcie i pOmOc

W przeprOWaDzeniu Festynu Dla mieszkańcóW

Urząd Miasta

Stowarzyszenie Przyjaciół Bytkowa

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Stowarzyszenie „NASZ DOM”
zapraszają na:

VIII Święto Bytkowa
R y n e k  B y t k o w s k i

3  w r z e ś n i a  2 0 1 1  r .
11.00 - Turniej w boules o puchar:

- Tomasza TOMCZYKIEWICZA - posła na Sejm RP – 3 września br. 
- Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie – 4 września br.

11.00 - Bezpłatne konsultacje psychologiczne, badanie słuchu, wzroku i mowy  

  dla dzieci i młodzieży (do 16.00) – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

13.00 - Program dla dzieci „Wesołe nutki dla milutkich”

14.30 - „Kabarecik” uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych

15.00 - „Śląskie rytmy” prezentują seniorzy Klubu „Wesoła jesień”

15.30 - „Przeboje świata” w wykonaniu Aleksandry WIECZOREK i Rogera MALUGI

16.00 - Taniec nowoczesny prezentuje dziewczęcy zespół taneczny „Molten Lawa”

16.10 - Występ zespołu instrumentalno-wokalnego „Romantic”

17.00 - Kabaret „MASZTALSCY”

18.15 - Wręczenie LAURÓW BYTKOWA - 2011
18.30 - „ABBA STARS”

20.00 - „GANG MARCELA”

21.50 - Pokaz ogni sztucznych
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Elżbieta Pierzchała:
Elżbieta Pierzchała jest kobietą energiczną i pewną. 
Życie jej nie pieściło. Los chciał, że jej mąż zmarł  
w 1994 r. i od tego czasu sama wychowuje córkę 
Olę, dzisiaj już studentkę, z której jest szalenie dum-
na. W trakcie studiów na Politechnice Śląskiej podję-
ła pracę na kolei. Przeszła prawie wszystkie szczeble 
zarządzania. Kierowała przez wiele lat Śląskim Zakła-
dem Przewozów Regionalnych w Katowicach. Wte-
dy była jedyną kobietą – Dyrektorem największego 
zakładu kolejowego. To stanowisko zawdzięczała nie 
polityce, lecz ciężkiej pracy. Aktywność polityczną 
rozpoczęła od NSZZ ”Solidarność”. Nim trafiła po 
raz pierwszy do sejmowych ław, była Radną Sej-
miku Województwa Śląskiego (1998 – 2002). Jako 
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury nadzorowała 
prace inwestycyjne DTŚ i A4, z którymi były ciągłe 
problemy, ale za to dzisiaj mamy najlepsze rozwią-
zania drogowe w kraju. Zasłynęła również wprowa-
dzeniem biletu ATP – jednego, wspólnego biletu na 
autobus, tramwaj, pociąg.
W 2005 roku z list Platformy Obywatelskiej Elżbieta 
Pierzchała została wybrana na Posła na Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej V Kadencji, ponownie w 2007 
roku wyborcy obdarzyli ją zaufaniem i została Po-
słem VI Kadencji. W trakcie sprawowania mandatu 
poselskiego kontynuowała prace w Komisji Infra-
struktury.

Elżbieta Pierzchała skupia się na transporcie.
Jest jedyną parlamentarzystką PO, która przez lata 
bezpośrednio zajmowała się transportem, posiada 
więc duże doświadczenie. Wiele razy wypracowy-
wała dobre rozwiązania w Komisji Infrastruktury, 
za którymi później na sali Sejmowej głosowała cała 
Platforma Obywatelska  

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt 
przedstawić wysokiej Izbie sprawozdanie Komisji 
Infrastruktury (…) dotyczące rządowego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym... 
To cytat z mojego wystąpienia z 97. posiedzenia 
Sejmu 27 lipca tego roku. Byłam wówczas posłem 
sprawozdawcą Komisji Infrastruktury. Komisja ta  
w trakcie trwania VI kadencji Sejmu odbyła ponad 
400 posiedzeń, w trakcie których pracowaliśmy nad 
projektami ponad 200 ustaw. Sądzę, że efekty tej pra-
cy będą procentować już wkrótce. Ale jak to w infra-
strukturze drogowej i kolejowej bywa, efekt końcowy 
jest widoczny dopiero po paru latach (np. DTŚ, A4)  

i przez cały czas trzeba projektów infrastrukturalnych 
pilnować, aby ich np. nowy rząd nie zahamował co 
wiele razy w historii się zdarzało. 
Odpowiednim przykładem niech tu będzie, wywal-
czone przeze mnie połączenie kolejowe Katowice – 
Pyrzowice, tak ważne dla aglomeracji śląskiej. Cała 
prasa okrzyknęła, że projekt został zdjęty z POIŚ  
i go nie będzie. Skutecznie walczyłam z Prezesem 
PKP PLK S.A. i Ministrem Infrastruktury, udało się. 
Projekt jest wykonywany. Ale to dopiero począ-
tek. Projekt kosztuje 52 mln zł, wkład własny PLK  
ok. 8 mln zł i z tym był problem, to co dopiero będzie 
z realizacją inwestycji według tego projektu. Budowa 
połączenia kolejowego aglomeracji z Portem Lotni-
czym w Pyrzowicach będzie kosztowała 1 mld 182 
mln zł. Dofinansowanie będzie wynosiło 768 mln zł, 
a z Budżetu Państwa trzeba będzie przeznaczyć 314 
mln zł. W przyszłej kadencji, ktoś musi nad tym czu-
wać, aby te pieniądze na budowę połączenia kole-
jowego się znalazły w budżecie. Jak ważna jest to 
inwestycja dla naszego Regionu, nie muszę Państwa 
przekonywać, ona jest dla mieszkańców niezbędna.
Drugim przykładem ciężko wywalczonego przeze 
mnie projektu w PKP S.A. i u Ministra Infrastruktury 
jest Dworzec Katowice. Wrzód w centrum stolicy 
Śląska został zlikwidowany. Ale na tym sprawa się 
nie kończy. Dzięki ustawie przyjętej przez obecny 
Sejm o umowie publiczno-prywatnej została podpi-
sana umowa pomiędzy PKP S.A. a Neinver Polska 
spółka z o.o., na mocy której będzie wybudowana 
część dworcowa obsługi podróżnych gdzie będą się 
mieściły kasy, informacja, automaty biletowe itp., 
oraz dom handlowy. Niestety o peronach, wiatach, 
przejściach podziemnych i wyjściach od strony ulic 
Andrzeja i Kościuszki zapomniano. Dopilnowałam, 
aby PKP PLK S.A. uruchomiła projekt „Modernizacja 
infrastruktury kolejowej służącej do obsługi podróż-
nych w obrębie stacji Katowice”. Było to możliwe, 
dzięki ustawie, nad którą osobiście pracowałam, 
która pozwala aby z Budżetu Państwa i Samorządów, 
mogły być finansowane remonty dworców. Moderni-
zacja ta będzie kosztowała 60 mln zł, w tym 59 mln 
991 tys. zł finansuje Budżet Państwa. 

Infrastruktura transportowa na Śląsku w aspekcie 
systemu transportowego całego kraju, ma niebaga-
telne znaczenie w transporcie międzynarodowym. 
Tutaj przecinają się korytarze kolejowe i drogowe 
północ-południe, wschód-zachód. Dlatego inwe-
stycje infrastrukturalne to przepustka do dobrobytu 
naszego Regionu.

Aby inwestycje przyspieszyć – mówi Elżbieta Pierz-
chała – pracowałam w tej kadencji nad tzw. specu-
stawami skracającymi czas procesu wywłaszczania 
gruntów, oraz minimalizującymi czas uzyskania 
zgody jednostek zajmujących się ekologią i ochro-
ną środowiska. Jak potrzebne były te ustawy może 
świadczyć fakt, że budowanie odnogi na A1z Wojko-
wic do Pyrzowic trwało 8 lat. Ustawy te dały również 
możliwości włączenia się finansowego Samorządów, 
i to zarówno do inwestycji kolejowych, drogowych, 
a także do dofinansowywania  przewozów pasażer-
skich. Doprowadziłam również do zapisów ustawo-
wych, dzięki którym samorządy mogą przejmować 
dworce kolejowe. Zabiegam również o moderniza-
cję linii kolejowej Tychy – Bieruń Stary. Docelowo, 
po wybudowaniu bajpasu przy Kopalni Piast, do 
Bierunia Nowego i dalej na Oświęcim otworzy się 

perspektywa połączenia Tychy – Kraków. Będzie 
to alternatywa podróży podczas remontu drogi do 
Bielska Białej i drogi do Oświęcimia. 
Aby wypadki z grudnia 2010 roku na kolei nigdy 
więcej się nie powtórzyły, Poseł Elżbieta Pierzchała 
osobiście pracowała przy ustawie zwiększającej rolę 
Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), regulatora 
kolejowego rynku przewozowego. W noweli tej upo-
rządkowano proces przyznawania tras pociągów, 
oraz wprowadzono nadzór UTK nad obowiązującym 
rozkładem jazdy. Pracowała również, między innymi 
nad poselskimi projektami ustaw poruszającymi 
tak ważne dla każdego z nas sprawy, jak własne 
mieszkanie lub własny dom. Prawo w naszym kraju 
nie chroniło klientów firm deweloperskich. Często 
tracili oszczędności całego życia, wpłacając de-
weloperowi pieniądze na budowę wymarzonego 
domu lub mieszkania, zostając z niczym lub z po-
tężnymi kredytami do spłacenia na wiele lat. Ustawa  
„o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub 
domu jednorodzinnego” niweluje ponoszenie przez 
klienta –nabywcę ryzyka związanego z inwestycją 
deweloperską. Ustawa nakłada m.in. na dewelope-
ra obowiązek stosowania rachunku powierniczego. 
Może to być rachunek powierniczy zamknięty, co 
oznacza że deweloper otrzymuje od nabywcy pienią-
dze dopiero po zakończeniu inwestycji, albo rachu-
nek otwarty – kiedy nabywca przelewa pieniądze po 
zakończeniu określonego etapu budowy.  Natomiast 
w projekcie ustawy o niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego oraz o spółdzielniach 
mieszkaniowych, na który od dawna wszyscy cze-
kają, dano szansę najemcom lokali na wykupienie 
ich na własność. Tym bardziej, iż w przypadku 
budownictwa TBS, najemcy często partycypowali  
w kosztach budowy. 
W 2005 roku na remonty infrastruktury kolejowej 
SLD z Budżetu Państwa przeznaczyło tylko 50 mln zł. 
Obecny rząd rocznie przeznacza na remonty torów 
i wiaduktów przeszło miliard złotych. Liczby mówią 
same za siebie. 

Ale chciałoby się więcej – mówi Elżbieta Pierzchała 
Śląsk to najważniejszy region dla transportu kole-
jowego w Polsce. Górnośląski Okręg Przemysłowy 
generuje ponad 45% masy towarowej przewożonej  
w skali kraju. Ze względu na tereny kopalniane  
i szkody górnicze na Śląsku jest najwięcej ograni-
czeń prędkości (tzw. wąskich gardeł).
Na udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych 
linii kolejowych na Śląsku w latach 2007 – 2012 
obecny rząd przeznaczył 250 mln zł, to jednak kro-
pla w morzu potrzeb, które wynoszą ok. 3 mld zł. 
Modernizacja linii kolejowych na Śląsku to również 
szybszy czas przewozu pasażerów, to szybsza bez-
pieczna kolej, a przede wszystkim odciążenie dróg. 
Dużo zrobiliśmy ,ale trzeba zrobić jeszcze więcej,  
by marzenia o szybkiej kolei na Śląsku się spełniły. 

Otrzymując mandat Posła na Sejm RP w 2007 
roku podjęłam zobowiązanie, by pracować  
w Sejmie dla dobra Śląska i kraju, by nie zawieść  
zaufania wyborców.
Ludzie na Śląsku tak jak ja cenią przede wszyst-
kim dobrą pracę. Wykorzystałam te 4 lata mak-
symalnie. Lecz wciąż istnieje potrzeba dalszych 
zmian i dokończenia już rozpoczętych. Dlatego 
kandyduję ponownie. 

www.pierzchala.slask.pl

Miejsce       na liście do Sejmu3 
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Infrastruktura - moc zadań do wykonania Infrastruktura - moc zadań do wykonania 
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W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

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

„bańgów”
Działalność baru 
na cenzurowanym

Witam!
Na naszym osiedlu Bańgów jest bar-

-salon gier u Zenka (nie wiem czy nie 
zmienili nazwy) kiedyś był on otwarty 
do max. 2200 - 2300 a dzisiaj jest czyn-
ny całodobowo. Efekt jest taki, że póź-
no w nocy, a często nawet nad ranem, 
młodzi bywalcy tego baru wychodząc 
awanturują się, krzyczą, śpiewają, 
czyli budzą nas w nocy.

Czy SM ma możliwość prawną, by lo-
kal był czynny tylko do tej 2200 – 2300 
w nocy.

K. K., dane tylko do wiad. redakcji.
zarząd SSM: Na działalność, 

praktycznie całodobową, wspo-
mnianego baru rada osiedla 
„bańgów” wyraziła zgodę pod wa-
runkiem: braku skarg ze strony 
mieszkańców na jego funkcjono-
wanie. zastrzeżono także, iż skar-
gi będą podstawą do cofnięcia tej 
zgody.

prosimy, zatem mieszkańców 
osiedla „bańgów”, którzy podzie-
lają uwagi Czytelnika, o kierowanie 
swych opinii do ro za pośrednic-
twem osiedlowej administracji.

W przypadku potwierdzenia uciąż-
liwości wynikającej z zachowań by-
walców baru, rada osiedla niewąt-

pliwie wystąpi z wnioskiem o ogra-
niczenie godzin działalności tego 
lokalu.

Rewitalizacja skweru 
- dlaczego wstrzymana?

Dzień dobry
Czy mógłbym prosić Państwa o wy-

jaśnienie, dlaczego środki, które zgod-
nie z Planem rzeczowo-finansowym 
robót remontowych SSM na rok 2011 
miały zagwarantować realizację zada-
nia pod nazwą „Rewitalizacja terenu 
skweru – kontynuacja” (teren byłego 
boiska przy ul. Niepodległości 57-59) 
nie zostaną w tym roku na ten cel 
przeznaczone?

Dziękuję i pozdrawiam.
Szymon – moje personalia

do wyłącznej wiadomości redakcji.
zarząd SSM: Niestety, na skutek 

konieczności przesunięcia środków 
z funduszu remontowego na większe 

niż planowano prace związane z usu-
waniem skutków zimy, a także na li-
kwidację przecieków pokryć dacho-
wych kontynuowanie zadania „rewi-
talizacja terenu skweru... przy ul. Nie-
podległości 57-59” zostało z koniecz-
ności przeniesione na przyszły rok.

Zaczyna być 
niebezpiecznie!!!

Witam!
Temat dotyczy całej klatki w blo-

ku mieszkalnym ul. Sikorskiego 2b 
w Siemianowicach Śl.

Zastanawiam się, ile razy trzeba 
zgłosić Administracji Osiedla „Michał-
kowice” problem, aby został załatwio-
ny. W okresie ostatnich 2 lat sam oso-
biście (dwa razy) i telefonicznie (je-
den raz) zgłaszałem poniższy problem 
nie licząc częstych interwencji sąsia-
dów. Zawsze, gdy byłem w siedzibie 
michałkowickiej administracji uzyski-
wałem informację, że już sprawa by-
ła zgłoszona i jest wpisana do książ-
ki. I na tym sprawa się kończyła. My-
ślę, że mimo wcześniejszych zapew-
nień nikt się nie pofatygował zaraz po 
jakiejkolwiek burzy zobaczyć jak wy-
gląda nasza klatka schodowa. Cieszy 

Słowo wróblem...
Szanowni p.t. Czytelnicy

Informujemy, że anonimami, szczególnie z uwagami 
personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmować 
się nie będziemy. Uważamy, że tak, jak przedstawiamy 
się nieznajomym podczas pierwszego spotkania, co na-
leży do dobrego tonu, tak należy przedstawić się, pisząc 
czy też telefonując do nas. Prosimy też o zwięzłe przed-
stawienie nurtującej sprawy i przemyślane zdania, większą 
odpowiedzialność za słowo, które nie będzie naruszało czy-
jegoś dobrego imienia i nie będzie odebrane jako pomówie-
nie. Maksyma, jaką należy się kierować, jest jedna: słowo 
wróblem wyleci, a wołem wraca, słowo... może zabić.

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

Prosimy też o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że 
mają nie być publikowane, bo takich dopisków nie będzie-
my respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej 
liczby osób, które również nurtują podobne wątpliwości 
i które w sąsiedzkich pogaduszkach o takich problemach 

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

Przypominamy również, by w przypadkach, gdy niezbęd-
ne jest przekazanie danych osobowych w celu wyjaśnienia 
indywidualnej sprawy, obowiązkowo podawać cały adres 
i dopisać zdanie o wyrażeniu zgody na odtajnienie swych 
danych i przekazanie ich odpowiednim komórkom organi-
zacyjnym Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

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

To cieszy. Informujemy jednak, że zdjęcia te nie zawsze, ze 
względu na ich techniczną jakość, nadają się do publikacji. 
Wymagania druku są bezwzględne i zdjęcie musi być 
prawidłowo naświetlone, nieporuszone i ostre. Dodatko-
wo musi być wykonane w odpowiedniej rozdzielczości. Więk-
szość fotografujących nie zwraca uwagi na rozdzielczość 
lub świadomie wybiera najmniejszą, bo takie zdjęcie zajmu-
je najmniej miejsca na karcie pamięci. Tym samym taka fo-
tografia, by była dobrej jakości w druku, często miałaby wy-
miar znaczka pocztowego. Prosimy mieć te uwagi na wzglę-
dzie i ustawić odpowiednie parametry w swoim aparacie lub 
nie liczyć na publikację. redakcja „ms”

ciąg dalszy na str. 20
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REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 22

ciąg dalszy ze str. 18
fakt, że na wiosnę nasza klatka zosta-
ła cała odmalowana, ale jest regular-
nie dewastowana nie przez młodzież 
a przez zaniechania ze strony admini-
stratora. Zakrawa to na niegospodar-
ność, że przed pomalowaniem nikt nie 
naprawił (wymienił lub uszczelnił) ru-
ry odprowadzającej deszczówkę z da-
chu. Po kilku miesiącach od malowa-
nia na ścianach są zacieki. Nawet przy 
niezbyt gwałtownych burzach woda 
stoi, bądź płynie po klatce schodowej, 
wlewa się do mieszkań z ni-
skim progiem lub od góry po 
drzwiach (jak na zdjęciach), 
przedostaje się do koryt z in-
stalacją elektryczną, TV, i in-
ternetową. Jak wygląda piw-
nica po burzy lepiej nie pi-
sać. Administracja może cze-
kać na pojawienie się grzyba 
na ścianach lub na roszcze-
nia firm ubezpieczeniowych 
ze spokojem, lecz ja nie bę-
dę czekał spokojnie na pora-
żenie prądem elektrycznym 
moich dzieci lub innych osób, 
które nacisną przycisk moje-
go zalanego wodą dzwonka (jak na 
zdjęciach).

W związku z powyższym oczekuję 
od Państwa, oprócz kolejnego wpisu 
do książki, szybkiej i skutecznej na-
prawy nieszczelnej rury.

Zdjęcia zrobiłem w dniu 07. 08. 
2011 r. i obrazują one jedno z mniej-
szych zalań.

Krzysztof glazer
zarząd SSM: Niezwłocznie po 

otrzymaniu tego e-maila skierowa-
nego także bezpośrednio do zarzą-
du podjęto działania mające na celu 
wyeliminowanie przyczyny zalewa-
nia klatki schodowej z rury odpro-
wadzającej wodę deszczową. powo-
dem była niepełna drożność odcin-
ka tzw. deszczówki, co przy gwał-
townych opadach uniemożliwiało 
szybkie i całkowite odprowadzenie 
wody z dachu.

Newralgiczny odcinek rury wymie-
niono i opisana sytuacja nie powin-
na już zdarzyć się w przyszłości.

Boh. Westerplatte 4 
Zapraszam do współpracy

Chciałabym tą drogą odnieść się do 
osoby, wykazującej spore zaintereso-
wanie terenem zielonym pod moimi 

oknami i zamieszczającej artykuły na 
jego temat w naszej gazetce. W pew-
nym sensie jest to nawet przyjemne, 
że jeszcze ktoś inny oprócz mnie inte-
resuje się zielenią pod moimi oknami. 

Szkoda tylko, że taka żywotna osoba 
marnuje swoją energię na działania 
destrukcyjne, zamiast robić coś kon-
struktywnego.

Nie piszę tego „kąśliwie”, wręcz od-
wrotnie: chętnie doradzę, albo może 
nawet wejdę we współpracę z tą oso-
bą, bowiem energiczni ludzie są bar-
dzo cenni i nieczęsto się zdarzają, 
a skierowanie ich potencjału na inne 
tory i wykorzystanie go dla dobra spo-
łeczeństwa wydaje mi się pożyteczne.

elwira piotrowska

Piłka, śmietnik, graffiti, 
czyli cd. Hałasujące dzieci

Witam!
do napisania tego maila skłonił 

mnie list pani b. p. z ulicy polacz-
ka 8a pt. „hałasujące dzieci i śmiet-
nik”, który zamieszczono w ostat-
nim wydaniu Waszej gazetki. Otóż 
owa pani jest bardzo wrażliwą osobą, 
powiem więcej – wszystko jej prze-
szkadza. Po pierwsze śmietnik, któ-
ry wcale nie jest umiejscowiony na-
przeciwko jej bloku, tak jak pisze, 
lecz ponad 10 metrów w bok od na-
rożnika bloku i to od strony ściany, 
gdzie są tylko małe okienka łazien-
kowe. Po drugie dzieci, które rzeko-
mo cały dzień krzyczą i hałasują pod 
jej oknami. Sprawa dzieci została za-
łatwiona w ten sposób, że w miejscu, 
gdzie grały w piłkę wkopano rurki, by 

zlikwidować to prowizoryczne boisko. 
Efekt jest taki, że dzieci znalazły so-
bie nowy plac do gry pomiędzy gara-
żami, znajdującymi się na końcu ulicy 
Polaczka. Efektem tego są: obite, ob-
kopane i powgniatane bramy garażo-
we (ale to nie zmartwienie spółdzielni, 
tylko właścicieli garaży), ale także po-
obijane i odpadające tynki, pokrzywio-
ne i oberwane rynny i uszkodzone po-
krycie dachowe garaży, gdyż młodzi 
piłkarze często wchodzą na dachy ga-
raży po piłkę. A naprawa tych rzeczy 

już raczej należy do spółdziel-
ni. Więc jako właściciel gara-
żu, w porozumieniu z innymi 
właścicielami garaży, którzy 
popierają moje zdanie, mam 
prawo domagać się od spół-
dzielni, tak jak pani B. P (tu 
zacytuję jej słowa) „o podjęcie 
kroków, które uniemożliwiłyby 
dzieciom granie w piłkę” po-
między garażami. Mam na-
dzieję, że mój problem zosta-
nie załatwiony z równie po-
zytywnym skutkiem, jak pro-
blem pani B. P.

teraz druga sprawa. Na 
początku lipca bieżącego roku zgło-
siłem w administracji osiedla Węzło-
wiec, że na klatce schodowej przy Po-
laczka 6A przecieka woda deszczo-
wa przy naświetleniu (okienku), któ-
re znajduje się na półpiętrze, pomię-
dzy parterem, a pierwszym piętrem. 
Gdy to zgłaszałem zaciek był niewiel-
ki, a w jednym miejscu lekko odeszła 
farba olejna z lamperii. Niestety, mo-
je zgłoszenie pozostało do dzisiaj bez 
echa, a po lipcowych ulewach i bu-
rzach efekt jest taki, że ściana jest już 
zalana aż do podłogi, a farba odpa-
da całymi płatami razem z wierzchnią 
warstwą gładzi gipsowej. Chciałbym 
też dodać, że w zeszłym roku prze-
prowadzono gruntowny remont naszej 
klatki schodowej, wymieniono okna 
na półpiętrach, położono nowe tynki, 
gładź gipsową i pięknie wszystko wy-
malowano. Ale pięknie było tylko rok. 
Teraz pewnie 10 lat będziemy oglą-
dać piękne zacieki i odłażącą farbę 
ze ściany. Bo poprzednie malowanie 
klatki było w 1999 roku, a więc 11 lat 
przed ostatnim remontem.

A tyle piszecie o marnowaniu pie-
niędzy na usuwanie skutków dewa-
stacji i zniszczeń. A czy taki gruntow-
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ciąg dalszy ze str. 20

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

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

ny remont, którego efekt po roku jest 
już zniweczony, to nie są zmarnowane 
pieniądze? I to nie za sprawą anoni-
mowych wandali, tylko znanych z na-
zwiska pracowników spółdzielni, któ-
rych opieszałość przyczyniła się do 
pogłębienia się szkody.

Ale to dla spółdzielni mały pro-
blem, lokatorzy zapłacą. Podniesie się 
czynsz i po sprawie.

Mam jeszcze jedną uwagę odnośnie 
dewastacji, a konkretnie usuwania na-
pisów na garażach przy Alei Młodych. 
Czy nie lepiej, zamiast 40 razy w roku 
zamalowywać napisy typu „RUCH PA-
NY, GKS PSY” itp., umówić grupę pro-
fesjonalnych graficiarzy, którzy nama-
lowaliby na tych garażach jakieś ładne 
kolorowe obrazki. Tak jest właśnie na 
garażach przy ul. Polaczka. Jest cie-
kawe i kolorowe graffiti i żaden spra-
jowiec nic tam nie pisze, bo jego napi-
sy po prostu nie będą zbytnio widocz-
ne na tym kolorowym tle.

Z poważaniem
- Mieszkaniec ul. polaczka 6a.
i właściciel garażu przy tej ulicy.

Proszę nie podawać moich danych 
personalnych (także inicjałów) do 

wiadomości publicznej.
zarząd SSM: budynki przy ul. Ja-

na polaczka i znajdujący się przy 
nich teren zielony nie dają możliwo-
ści wykonania tam boiska do gry w 
piłkę nożną. do tego celu nie mo-
że służyć teren przy polaczka 8a jak 
i przestrzeń pomiędzy garażami. by 
wyeliminować granie w piłkę i tym 
samym ograniczyć niszczenie bram 
garażowych i elewacji, tj. zrealizo-
wać pana propozycję administracja 
osiedla „Węzłowiec” zamontuje tam 
tablicę z napisem: „zakaz gry w pił-
kę nożną”. taka tablica będzie pod-
stawą do przeprowadzenia interwen-
cji przez Straż Miejską. 

przeciek na klatce schodowej 
przy naświetlu spowodowany jest 
nieszczelnością pomiędzy da-
chem a ścianą. do usunięcia uster-
ki, na własny koszt, zobowiązany 
został wykonawca w ramach gwa-
rancji. również na swój koszt wy-
konawca wadliwego daszku bę-
dzie musiał usunąć skutki zalewa-
nia, tj. poprawić malowanie ścian 
w zalanym miejscu. Usterka ta, 

zgodnie z ustaleniami z wykonaw-
cą, ma być usunięta najpóźniej do 
15 września br. Jak zatem widać 
SSM nie poniesie żadnych kosz-
tów i tym samym pana stwierdze-
nia o zmarnowanych pieniądzach 
i w konsekwencji wynikającej z te-
go tytułu podwyżce opłat są nie-
uzasadnione i zbędne.

pana propozycja o wymalowa-
niu graffiti z prawdziwego zdarze-
nia na ścianach garaży przy al. Mło-
dych jest nieco kontrowersyjna – 

ale to rzecz gustu. Niemniej pozo-
stawiamy ją do rozważenia radzie 
osiedla.

Starsza Pani 
i biały pudel

Starszej Pani, która w dniu 4 sierp-
nia między 1200 i 1230 przebywała  
z 5 – 6 letnim wnuczkiem na placu za-
baw przy ul. Wróbla pozwalam so-
bie przypomnieć, że na plac nie wolno 
wprowadzać pieska, nawet... jeśli jest 
to tylko biały pudel.

S. a., dane tylko do wiad. redakcji.
zarząd SSM: podzielamy pa-

na uwagę i tym bardziej jesteśmy 
zdziwieni postępowaniem pani, któ-
ra na plac zabaw wprowadza psa 
i wnuczka. Wydawało nam się zu-
pełnie oczywistym, że plac zabaw 
to miejsce przeznaczone dla dzieci, 
a nie wybieg dla psów.

Segregujemy – a i tak 
wszystko na jedną pakę!!!

Witam piszę w związku z artyku-
łem „Segreguj – to nic nie kosztuje”, 
który ukazał się w „Mojej Spółdzielni” 
nr 8/2011. Dwukrotnie byłem świad-
kiem przy ul. E. Plater 21 oraz Przyjaź-
ni 46 jak pracownicy MPGKiM segre-
gowane przez mieszkańców śmieci 
wrzucają na pakę jednego samocho-
du. W związku z tym nasuwa się pyta-
nie: Po co idea segregowania śmieci?

Pozdrawiam
Mieszkaniec z ulicy przyjaźni.

zarząd SSM: powyższe spo-
strzeżenie Czytelnika „MS” poleca-
my uwadze zakładowi oczyszcza-

nia Miasta MpgKiM sp. z o.o. w Sie-
mianowicach Śl. odpowiedzialne-
mu za segregowanie odpadów ko-
munalnych.

Liczymy na zajęcie merytoryczne-
go stanowiska w tej sprawie.

Podziękowanie dla...
Bardzo dziękuję kierownictwu admi-

nistracji os. „Chemik” oraz pracowni-
kom – panu Kita i prusinowskiemu 
za szybkie i sprawne usunięcie awarii.

K. r., zam. ul. Walerego
Wróblewskiego 73

– dane do wiadomości redakcji.
zarząd SSM: zawsze z zado-

woleniem i satysfakcją przyjmuje-
my podziękowania dotyczące prawi-
dłowego funkcjonowania adM i in-
nych służb podległych Spółdzielni 
kierowane pod adresem administra-
cji, pracowników za pośrednictwem 
„MS”. Cieszy nas, że praca tych ludzi 
jest również pozytywnie postrzegana.

Jakość wody 
na Sikorskiego

Pani M. C., zam. ul. Wł. Sikorskie-
go 2b (dane do wiadomości redakcji), 
prosi o pomoc w sprawie spowodo-
wania oczyszczenia wody pitnej. Od 
dłuższego czasu jest to woda śmier-
dząca, wywołująca alergię u użytkow-
ników. Nikt Pani nie potrafi pomóc.

zarząd SSM: W ostatnich kilku 
latach z tego rejonu zasobów SSM 
nie notowano żadnych zastrzeżeń, 
skarg na jakość dostarczanej wody 
pitnej. Niemniej zażądaliśmy od do-
stawcy opinii sanitarno-epidemiolo-
gicznej o jakości h2o.

Dziękuję 
Zarządowi SSM za...

Witam.
Zostałem mile zaskoczony reakcją 

Zarządu SSM na moją prośbę o wy-
konanie prac przy ul. Korfantego 14b. 
Decyzja zapadła bardzo szybko, a wy-
konanie przez firmę budowlaną było 
jeszcze szybsze. Za profesjonalizm, 
szybkość i dokładność pragnę podzię-
kować Zarządowi SSM i pracownikom 
firmy budowlanej w imieniu własnym, 
mieszkańców bloku oraz matek dzie-
ci, które dojeżdżają z dziećmi na plac 
zabaw.

Pozdrawiam, ryszard Kubac
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Niektórzy z nas są już po urlo-
pach, często urlopach pracowi-

tych, gdyż połączonych z pracami 
remontowymi w swoich mieszkań.

Jedni remontowali, inni odświeża-
li a jeszcze inni nadawali pomieszcze-
niom inną funkcję. Dowodem na to są 
wprawdzie nieliczne, ale jednak, zdję-
cia dokumentujące te dokonania.

Na łamach tego numeru udostępnimy 
materiał fotograficzny, poremontowy, Pa-
ni Anety – mieszkanki jednego z osiedli. 
Musiała ona przygotować pokój swojej 
córki do nowej roli. Dziewczynka rozpo-
czyna naukę w szkole, więc przestrzeń, 
jaką zajmowała do tej pory służyła jej je-
dynie do zabawy. Teraz to musi się zmie-
nić. Jednak, by nie spowodować jakiegoś 
zbyt drastycznego zróżnicowania dwóch 
światów, mama zadbała, z wielką staran-

nością, by nowe funkcje były wynikiem 
starych, a wręcz się uzupełniały. 

Zadanie zostało wykonane na 6 z du-
żym +. Powstał radosny, funkcjonalny 
pokój dziewczynki idącej do szkoły.

Zdjęcie nr 1, pokazuje zastosowanie 
koloru typowego dla wieku dziewczyn-
ki – czyli różu. Lecz w sposób niesztam-
powy. Mocny róż położono jedynie na 
dwóch ścianach, a na jednej ułożono fo-
totapetę. Fototapeta ma białe tło, tryska 
ferią kolorowych motyli. Białe tło pozwo-
liło na pomalowanie reszty pokoju w tym 
kolorze. Mogę jedynie sobie wyobrazić 
jak w bieli odbija się ostry róż. Nasze oko 
w zależności od pory dnia, kąta pada-
nia światła widzi delikatne odcienie różu.

Dokonano jeszcze jednego bardzo faj-
nego zabiegu. Wycięto z tapety parę 
motyli i naklejono je na pyrodur nadając 

im grubości a całej ścianie przestrzenno-
ści. Motyle „wyfrunęły” z tapety siadły to 
na białej, to na różowej ścianie. Stworzy-
ło to wrażenie ruchu. Motyle rzucają cień 
a tapeta, mimo że zajmuje niewielką 
część jednej ściany wypełnia cały pokój.

Zdjęcie nr 2 ukazuje jak Pani Aneta 
zgrabnie rozmieściła na ścianie ram-
ki na fotografie. Na ścianie o kolorze 
mocnego róż świetnie prezentują się 
w jednej grupie, ramki o różnych od-
cieniach, aż do bieli włącznie. Widać, 
że jest to kompozycja przemyślana. 
Gratuluję efektu końcowego.

Mimo, iż dotarły do mnie jedynie dwa 
zdjęcia śmiem twierdzić, że pokój w ca-
łości musi prezentować się wspaniale. 
Cieszy mnie również to, że teksty, któ-
re piszę w rubryce „DEKORATOR RA-
DZI” są czytane i co ważniejsze wdra-
żane w życie, że są dla Czytelników in-
spiracją, wskazówką. Dowodem niniej-
szy artykuł. AK

dekorator radzi

Powstał radosny, funkcjonalny

Akademie PRO MERITUM czekają na Ciebie!
PRO MERITUM to nazwa Stowarzy-

szenia Społeczno-Edukacyjnego, któ-
re powstało w marcu br. przy ZSTiO 
Meritum i choć wakacje w pełni, człon-
kowie stowarzyszenia nie leniuchu-
ją – zakasali rękawy i remontują swo-
ją siedzibę oraz opracowują progra-
my, by z początkiem roku szkolnego 
zainaugurować działalność akademii 
Umiejętności Społecznych.

Akademia wpisuje się w misję Sto-
warzyszenia, ponieważ celem PRO 
MeRiTUM jest wzbogacenie oferty 
edukacyjnej adresowanej do szerokie-
go grona odbiorców oraz troska o do-
skonalenie i kształtowanie nowej jako-
ści społeczności lokalnej.

W ramach Akademii Umiejętności 
Społecznych działać będą trzy samo-
dzielne oddziały kierujące swoją ofertę 
do dzieci, dorosłych i seniorów.

Dlaczego gwiazdy widać nocą? Kie-
dy i po co powstały pieniądze? Jak 
zostać aktorem? Dlaczego serce bi-
je? Na te i inne pytania odpowiedzi 

będą mogły znaleźć dzieci, uczęsz-
czające na zajęcia akademii Mądre-
go Malucha. Poprzez naukowe spo-
tkania z przygodą w tle ciekawe świa-
ta dzieci, będą mogły odkrywać tajni-
ki świata nauki, kultury, sztuki, spor-
tu… i nie tylko. 

Podczas zajęć dla maluchów rodzi-
ców zapraszamy na zajęcia akademii 
Świadomego rodzica. Spotkania ze 
specjalistami różnych dziedzin, psycho-
logiem, zajęcia sportowe lub artystycz-
ne to tylko niektóre z propozycji, ofero-
wanych przez twórców tego projektu.

Najbardziej doświadczonych siemia-
nowiczan zaprasza akademia ak-
tywnego Seniora. Celem jej Rady 
Programowej jest udowodnienie se-
niorom, że jak pisała Marie Luise Ka-
schnitz ten okres życia „…nie musi 
być więzieniem, w którym siedzi się 
w odosobnieniu, lecz balkonem, z któ-
rego widać więcej”. Dlatego też w ofer-
cie oprócz comiesięcznych wykładów, 
warsztatów i seminariów Akademia 

zaproponuje swoim słuchaczom kon-
certy filharmoniczne, spotkania w dys-
kusyjnym klubie filmowym oraz cieka-
wej książki, a także kurs komputero-
wy, lektoraty języków obcych oraz za-
jęcia sportowe i turystyczne. Słowem: 
dla każdego coś miłego!

zapisy na I rok akademicki, dla 
wszystkich grup wiekowych, będą 
prowadzone od 20 do 22 września 
w godzinach 1600-1800 w siedzibie 
Stowarzyszenia przy ulicy Katowic-
kiej 1 (budynek Zespołu Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących „MERI-
TUM”) oraz w dawnym budynku Dyrek-
cji Huty Jedność przy ulicy 27. Stycznia 
1. Szczegółowa oferta zajęć Akademii 
Umiejętności Społecznych znajdzie się 
na stronie Stowarzyszenia www.pro-
meritum.org już na początku września.

W przypadku pytań dotyczących za-
pisów lub zajęć prosimy o kontakt 
telefoniczny z członkami Rady Pro-
gramowej Akademii pod numerami  
tel. 606 429 117 oraz 501 538 811
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przed miesiącem królowały pomi-
dory. teraz jeszcze jeden przepis 
na pyyyszny przecier i parę innych 
– w tym coś dla łasuchów.

- z buraków i papryki – 4 kg bura-
ków ugotować i zetrzeć na tarce o gru-
bych oczkach, 1/2 kg papryki i 2 duże 
cebule pokroić w kostkę, dodać: 2 czu-
bate łyżki cukru, 1 łyżkę soli i szklankę 
octu winnego. Całość gotować przez 
około10 minut. Gorące wkładać do 
słoików.

przetwory

Lato w słoikach
- z pomidorów – 6 kg pomidorów, 

10 dużych cebul, 2 małe szklanki cu-
kru, 4 łyżki soli, 10 goździków, 20 zia-
ren pieprzu, 2 łyżeczki cynamonu, tro-
chę gałki muszkatołowej, imbiru, łyż-
kę lub więcej octu – najlepiej winnego, 
łyżka słodkiej papryki. Pomidory spa-
rzyć, obrać ze skórki, pokroić, cebule 
skroić na ćwiartki, wszystkie składni-
ki wrzucić do dużego garnka. Gotować 
na wolnym ogniu, mieszając od cza-
su do czasu, aż do odparowania ok. 
1/4 do 1/2 objętości przetworu. Gorące 
przekładać do wyparzonych słoiczków 
i schować pod koc.

- gruszki w przecierze ze śliwek 
– gruszki umyć, obrać bardzo cienko, 
przekroić na połówki i wykroić gniazda 
nasienne. Połówki włożyć do wrzącej 
wody, bardzo krótko obgotować i uło-
żyć w słojach. Śliwki umyć, przekro-
ić i wyjąć pestki. Połówki śliwek rozgo-
tować z dodatkiem małej ilości wody 
i przetrzeć. Gorącym przecierem na-
pełnić słoje z gruszkami. Pasteryzować 
w temp. 95 °C: opakowania półlitrowe 
20 min., większe 25 min.

- gruszki w occie (składniki na 5 sło-
jów o poj. 0,5 litra) – 5 gruszek konfe-
rencja, 200 g cukru, 2 sparzone cytry-
ny, 200 g borówek, 250 ml octu win-
nego, garść ziaren pieprzu (najlepiej 
zielonego), 0,5 l wody. Gruszki umyć, 
osuszyć, pokroić w ósemki i usunąć 
gniazda nasienne. Cytryny obrać, wy-
cisnąć sok i obficie skropić grusz-
ki. Ocet wymieszać z wodą, cukrem 
– zagotować. Borówki przebrać, umyć. 
Gruszki włożyć do wyparzonych sło-
jów, zalać gorącą marynatą. Dodać ka-
wałki skórki z cytryny, porcję borówek 
i pieprzu. Zamknąć, ustawić do góry 
dnem, na ok. 30 minut.

Dynamiczne, pew-
ne siebie, zdolne 
dziewczyny, urodzo-
ne pod znakiem Ba-
rana, mają zazwyczaj 

duże powodzenie u mężczyzn. Lubią 
Panów, ale długo zastanawiają się, 
zanim podejmą decyzję o małżeń-
stwie, czasem tracąc szansę.

Kobiety spod zna-
ku Byka, urocze 
i pełne wdzięku naj-
lepiej czują się w ro-

li żon i pań domu. Praca i osiągnię-
cia zawodowe znajdują się u nich na 
drugim miejscu. Lubią Panów star-
szych od siebie, serdecznych i opie-
kuńczych. Są dobrymi żonami. 

Pod znakiem Bliź-
niąt rodzą się ko-
biety zdolne, inteli-
gentne, błyskotliwe. 

Oczekują podobnych walorów u męż-
czyzn, z którymi się zwiążą. Lubią no-
wości, a więc gdy partner nie spełnia 
ich oczekiwań, po prostu opuszczają 
go i dalej szukają swego ideału. 

Jeśli masz dziew-
czynę pod znakiem 
Raka wiedz, że to 
osoba wrażliwa, de-

likatna, którą łatwo urazić. W kontak-
tach z mężczyznami na pierwszym 
planie stawiają uczucie, wzajemne 
zrozumienie, harmonię, natomiast 
seks znajduje się na drugim miejscu.

Pożycie z Panią 
spod znaku Lwa nie 
należy do najłatwiej-
szych. W stosunku do 

partnera są wymagające, oczekują, że 
mąż zapewni im wygodę i dostanie ży-
cie, że będzie poświęcał im dużo cza-
su. Oczekują od męża sukcesów, któ-
re je bardzo cieszą.

Dziewczęta spod 
znaku Panny są roz-
ważne, opanowane. 
Wzorowo prowadzą 

dom, są bardzo dobrymi matkami. Za-
nim podejmą decyzję o małżeństwie, 
długo się zastanawiają, ale gdy podejmą 
decyzję, to oddane są „duszą i ciałem”

Dziewczęta uro-
dzone pod znakiem 
Wagi wyróżniają się 
inteligencją i urodą. 

Są sympatyczne, wesołe. Łatwo wyba-
czają partnerowi różne przewinienia. 
Bardzo dbają o swój wygląd zewnętrz-
ny, lubią biżuterię i modne stroje.

Jeśli wybrałeś 
dziewczynę spod zna-
ku Skorpiona, możesz 
liczyć na urozmaicone 

i bujne życie seksualne, bowiem panie 
Skorpion są z natury namiętne i ta dzie-
dzina życia jest dla nich bardzo ważna. 
Są wesołe i żywiołowe. 

Kobieta, która zwią-
zała się ze Strzelcem 
może liczyć na cie-
kawe życie. Na pew-

no nie zazna nudy, ale jeśli jest doma-
torką, ekstrawaganckie pomysły mę-
ża mogą ją trochę męczyć. Większość 
Strzelców cechuje prawdomówność.

Panie urodzone 
pod znakiem Kozio-
rożca są wytrwałe, 
uparte, konsekwent-

nie dążące do celu. Zazwyczaj same 
wybierają sobie partnera i potrafią zro-
bić wiele, aby pozyskać jego uczucie. 
Są dobrymi żonami i matkami.

Panie Ryby są de-
likatne, eterycz-
ne, sprawiają wra-
żenie nieco bojaźli-

wych. Dopiero w bliższych kontaktach 
z mężczyznami ujawnia się ich tempe-
rament, dążenie do harmonii, zapobie-
gliwości o sprawy materialne. 

Kobiety spod zna-
ku Wodnika mają du-
żo wdzięku i powabu. 
Często są również in-

teligentne, co sprawia, że mają duże 
powodzenie. W kontaktach z mężczy-
znami są bardzo wybredne i wymaga-
jące. Mężczyzna musi im imponować.

Jak traktujesz 
mężczyzn?
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znaczenie wyrazów:
pozIoMo: 3. Szum, szelest; 

8. Stała opłata za lokal mieszkanio-
wy; 9. Futrzana pelerynka; 10. Masa 
na szkła do okularów; 11. Sprzęt fo-
tografa; 12. Jodła lub sosna; 13. Łą-
czą jeża z różą; 14. Zamkowa wie-
ża; 16. Krój, fason; 19. Wewnętrzna 
strona ręki; 20. Bożyszcze; 21. Do 
szycia; 22. Jednostka dokuczliwo-
ści hałasu; 23. Forma rozliczeń bez-
gotówkowych; 28. Dawne, prymityw-
ne narzędzie do orki; 31. Donicz-
ka w gwarze śląskiej; 32. Składa 
się z trzech części, obowiązuje od 
2010 r. w SSM, zawiera 85 paragra-
fów; 33. Motorówka lub żaglówka; 
34. Bycza scena; 35. Karny podatek; 
36. Szlak komunikacyjny; 37. Wi-
dziadło senne.

pIoNoWo: 1. Nakrycie głowy; 
2. Natręt, nieproszony gość; 3. Chust-
ka po Śląsku; 4. Duch bojowy w woj-
sku; 5. Rzeźba terenu; 6. Grzejnik wo-
dy; 7. Choroba oczu; 14. Wielorodzin-
ne, 2-piętrowe, budowane na Osie-
dlu Wróbla; 15. Boisko wielofunkcyj-
ne przy ulicy J. Śniadeckiego; 17. Pra-
cownia Plastyczna w Siemianowic-
kim Centrum Kultury; 18. Osiedle 
SSM z 23-ma budynkami, w których 
są 1903 mieszkania; 24. Soda rodzi-
ma, natryt; 25. Najjaśniejsza gwiazda 
w konstelacji Orła; 26. Główna część 
kościoła; 27. Ma muskuły; 28. Zielona 
główka z grządki; 29. Dziurawiec ku-
chenny; 30. Owoc gagatek.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 15 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do dnia 19. IX. 2011 r. – na adres 
SSM, ul. boh. Westerplatte 20 z do-
piskiem redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – krzyżówka nr 9/2011. Nagro-
dy za rozwiązanie krzyżówki 8/2011 z 
hasłem – Lato wokół nas, otrzymują: 
Urszula FroŃ, zam. ul. Niepodległo-
ści 26; Irena zUber, zam. Aleja Mło-

dych 10; tadeusz raCzyŃSKI, zam. 
Aleja Młodych 12.

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do dzia-
łu gzM po odbiór nagród. Nagroda 
główna – niespodzianka – ufundo-
wana jest przez Sukces s.c., Siemia-
nowice Śląskie, ul. W. Wróblewskie-
go 67. Fundatorem pozostałych na-
gród jest Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa.

- Przeczytałeś trylogię Sienkiewicza?
- To trza było przeczytać?
- Tak, na dzisiaj.
- Kurcze, a ja przepisałem... 

J K L

Jasio podchodzi do nauczycielki 
i mówi:

- Nie chcę Pani straszyć, ale mój tato 
powiedział, że jeśli nadal będę mieć uwa-
gi w dzienniczku, to ktoś dostanie w skórę!

J K L

Ojciec pyta syna:
- Co robiliście dziś na matematyce?
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem 

w szkole, też szukaliśmy wspólnego 
mianownika! Że też nikt go do tej pory 
nie znalazł...

J K L.
- Ech, ta 7B! Nie wytrzymam z tymi 

baranami! Pytam ich kto wziął Bastylię, 
a oni krzyczą, że to nie oni!

- Niech się Pan tak nie denerwuje - 
uspokaja dyrektor - może to rzeczywi-
ście ktoś z innej klasy.

J K L

Na lekcji historii nauczycielka pyta:
- Jasiu, powiedz nam jak zginął car 

Aleksander II?
- To była bomba.
- Świetnie. Powiedz nam, jak do te-

go doszło?
- No - wybuchła!

J K L

Jasio pyta Panią od biologii:
- Co to takiego, ma sześć nóg, wiel-

kie i wyłupiaste oczy, jest duże i wyglą-
da na oślizgłe?

- Nie wiem.
- Ja też nie, ale coś takiego łazi Pa-

ni po ramieniu!
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COOPERATIVE ENTERPRISES BUILD A BETTER WORLD

Spółdzielnie budują lepszy świat

ciąg dalszy ze str. 28
nego Konkursu. Już wkrótce specjal-
ne komisje składające się z pracowni-
ków administracji i członków Rad Osie-
dli dokonają wyboru najładniejszych 
ogródków i balkonów. Nie będzie on 
z pewnością łatwy. Trudno będzie ko-

goś wyróżnić, gdyż każdy taki balkon 
i ogródek zasługuje na uznanie i splen-
dor. Jednak zasady Zielonego Kon-
kursu są jasne i trzeba wyłonić tego-
rocznych laureatów. Czekamy więc na 
ostatnie państwa zgłoszenia. Chętnie 
pokażemy w „MS” te balkony i ogród-

ki, które najbardziej Wam się podobają.
Podobnie jak w latach minionych, na 

laureatów czekają atrakcyjne nagrody 
w formie książek i albumów o tematyce 
związanej z ogrodniczą pasją i spotkanie 
z władzami Spółdzielni, podczas które-
go porozmawiać będzie można nie tylko 
o kwiatach. Oczywiście laureaci powia-
domieni zostaną o terminie spotkania.

Zielony Konkurs 2011 na finiszu

Szanowni Czytelnicy
ostateczny termin zgłaszania najładniejszych balkonów, ogródków upływa 20 września.

państwa propozycje przyjmujemy na poniedziałkowym redakcyjnym dyżurze – czytaj str. 18 i 22,
a także za pośrednictwem poczty zwykłej i elektronicznej.

zgłoszenia można również składać w osiedlowych administracjach.

ul. Leśna 13

ul. zhp 10

ul. Stawowa 11
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ciąg dalszy na str. 27

Lato, pełne barw i ciepła słonecz- 
 nej aury – finiszuje. Jakby wie-

dząc, że musi ustąpić miejsca jesie-

ni na koniec sierpnia zafundowa-
ło nam afrykańskie upały. Pozosta-
nie jednak w naszych wspomnieniach, 
na otrzymanych widokówkach, zdję-
ciach z ciekawych wakacyjnych wo-
jaży i pozdrowieniach od znajomych 
wysyłanych przez telefon, internet. To 
wszystko musi nam wystarczyć aż 

do kolejnych słonecznych, upalnych 
dni następnego lata. Prawa związa-
ne ze zmianą pór roku są nieubłaga-

ne i my tylko możemy się do nich za-
adoptować.

Nadchodzącym zmianom dzielnie 
opierają się jeszcze kwiaty bujnie kwit-
nące na balkonach. Gdy patrzy się na 
nie, można odnieść wrażenie, że lato 
tu w pełni i roślinki nie zamierzają po-
godzić się z prawami przyrody. Przed 

nami ostatnie letnie dni, w czasie któ-
rych możemy jeszcze podziwiać kwit-
nące rośliny na balkonach i w ogród-
kach przydomowych. Ich właścicie-
lom należą się ogromne słowa uzna-
nia i podziękowania, gdyż dzięki nim 
nasze osiedla stają się atrakcyjniejsze 
i dodatkowo zyskują na swym wyglą-
dzie, zmieniając je w oazy zieleni.

Przed nami ostatnie tygodnie, w któ-
rych przyjmujemy zgłoszenia do Zielo-

Zielony Konkurs 2011 na finiszu

ul. zhp 5


