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Im więcej chmur pojawiało się na niebie, im silniej wiał przenikliwy, zimny wiatr, tym w sobotę 8 września br. 
scena na Rynku Bytkowskim wydawała się gorętsza od śpiewu, tańca i muzyki wykonywanej przez wiele 

siemianowickich dziecięcych i młodzieżowych zespołów.
Wykonawców było tak dużo, że ich programy ograniczano do kilkunastominutowych prezentacji. Dla wielu z nich udział 

w Święcie Bytkowa to prestiż i nobilitacja, dla innych jeden z kolejnych występów. – Nasze święto posiada swoją renomę, 
nie ma kłopotu z wykonawcami, którzy chętnie się zgłaszają do występów. Tegoroczne Święto Bytkowa ma swoją dodat-
kową wymowę, bo otwiera cykl imprez związanych z 50-leciem SSM – mówi Zbigniew Krupski, szef DK „Chemik”, od lat 
jeden z organizatorów tej imprezy.

G o r ą c o  m i m o  z i m n a  – czytaj str. 16

Uwaga: Komitety Wyborcze Zakaz naklejania Uwaga: Komitety Wyborcze
Wybory do Sejmu i Senatu 21 października. 

Informujemy Komitety Wyborcze, że władze Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie 
wniosków mieszkańców z ubiegłych lat i już docierających głosów podjęły decyzję o zakazie naklejania 

jakichkolwiek materiałów wyborczych zarówno na elewacjach budynków, drzwiach wejściowych, jak 
i w samych klatkach schodowych we wszystkich spółdzielczych obiektach.

Laur Bytkowa otrzymali – od lewej: Alicja Jaźwiec, 
Zdzisław Janeczek. Pośmiertnie: Roman Majnusz  
- statuetkę odebrała córka Katarzyna – z prawej.

Konkursy i gry dla najmłodszych...  
zawsze cieszą się powodzeniem.

Winnych 
nie ma

Czytaj str. 21

„Bańgów”:
słodko było 
na festynie

Czytaj str. 36
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Triumf letnich kolorów
Kolejna edycja Zielonego Konkursu spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. W tym 

roku już po raz 14. prezentujemy najładniejsze balkony i ogródki przydomowe. Wkrótce przedstawimy laure-
atów tegorocznej edycji i zaprosimy ich na spotkanie z władzami Spółdzieln – czytaj str. 12.

ul. Krucza 1, 3
ul. Krucza 3, 4

ul. Pocztowa 14 ul. Spokojna 23
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POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - TEL. 032 228-57-78
DYŻURUJE: w dni robocze - od 15.00 do 22.00; w dni wolne - od 8.00 do 22.00

Obradowała RN SSM

W o k ó ł  u s t a w y
Pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Rady Nadzorczej Siemia-

nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło 27 września, a prowadził je 
przewodniczący RN, Andrzej Kłos.

Spotkanie rozpoczęło się od uczcze-
nia minutą ciszy zmarłego niedawno śp. 
Jacka Knittera, zastępcy prezesa ds. 
ekonomiczno-finansowych i głównego 
księgowego SSM. Następnie przystą-
piono do realizacji wyjątkowo bogatego 
porządku obrad, którego wiodącym te-
matem była nowelizacja ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych.

Na początku jednak podjęto uchwałę 
o wygaśnięciu powołania na funkcję z-cy 
prezesa ds. ekonomiczno-finansowych 
i głównego księgowego Jacka Knittera. 
Jednocześnie dokonano zmian w struk-
turze organizacyjnej SSM, w wyniku któ-
rych na funkcję z-cy prezesa ds. człon-

kowsko – mieszkaniowych powołano Jo-
lantę Sobek, dotychczasową kierownicz-
kę działu członkowsko-mieszkaniowego.

Następnie przystąpiono do omówie-
nia realizacji ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych. Prezes SSM Stani-
sław Kowarczyk zapewnił Radę, że 
Spółdzielnia dokona wszelkich możli-
wych starań, aby dotrzymać wszystkich 
terminów wynikających z nowych regu-
lacji prawnych. Krytycznie do ustawy 
odniósł się przewodniczący RN, An-
drzej Kłos, zwracając uwagę na fakt, 
że ustawa łamie podstawową zasadę, 
jaką jest solidaryzm spółdzielczy.

ciąg dalszy na str. 4



Aktualnie trwają prace nad zmiana-
mi w Statucie, które będą gotowe do 
połowy października. Następnie zosta-
ną one poddane konsultacji z miesz-
kańcami podczas Zebrań Grup Człon-
kowskich zaplanowanych na drugą po-
łowę tego miesiąca. W związku z po-
wyższym Rada Nadzorcza zatwierdzi-
ła harmonogram ZGCz oraz porządek 
obrad tych spotkań. 

Ponadto, Jolanta Sobek przedsta-
wiła zebranym informację z działalno-
ści działu członkowsko-mieszkanio-
wego w zakresie realizacji zadań wy-
nikających z nowelizacji wspomnianej 
ustawy. Do 24 września br. wpłynęło 
3320 wniosków o przeniesienie spół-

dzielczego lokatorskiego prawa do 
lokalu na prawo odrębnej własności. 
Dział członkowsko-mieszkaniowy wy-
syła do członków sukcesywnie pisma 
informujące o wysokości koniecznych 
wpłat związanych z kosztami wypi-
su i wyrysu z rejestru gruntów, aktu 
notarialnego i założenia księgi wie-
czystej. Pisma te otrzymało już po-
nad 500 zainteresowanych osób. Jo-
lanta Sobek poinformowała też o na-
wiązaniu kontaktu z kilkoma notariu-
szami z okolicznych miast, co powin-
no usprawnić dokonywanie niezbęd-

nych czynności notarialnych przy tych 
przekształceniach.

W dalszej części obrad zebrani za-
poznali się ze stanem przygotowań 
do obchodów 50-lecia SSM przypada-
jącego na 18 grudnia br. Od kilku ty-
godni szereg imprez towarzyszących 
temu wydarzeniu odbywa się na po-
szczególnych osiedlach tak, aby mo-
gła w nich uczestniczyć jak najwięk-
sza liczba mieszkańców. Rada podję-
ła też uchwałę o ustanowieniu meda-
lu 50-lecia Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej, który będzie odzna-
czeniem honorowym. Otrzymywać go 
będą osoby fizyczne, a także instytu-
cje, organizacje, przedsiębiorstwa i in-
ne zasłużone dla SSM podmioty. mig

W o k ó ł 
u s t a w y

ciąg dalszy ze str. 3
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Obowiązek taki wprowadziła znoweli-
zowana ustawa, która nakazuje w nie-
słychanie krótkim czasie – rap-
tem 4 miesiące – uchwalić zmia-
ny w statutach spółdzielni najdalej 
do 30 listopada i przesłać je do re-
jestracji sądowej najpóźniej do 30 
grudnia br.

Pierwsze ZGCz odbyły się kil-
ka miesięcy temu i tradycyjnie po-
święcone były ocenie funkcjono-
wania Spółdzielni w minionym ro-
ku, zapoznaniu mieszkańców z jej 
kondycją i zadaniami na przy-
szłość oraz wysłuchaniu opinii, 
uwag i wniosków mieszkańców.

Tematyką wiodącą październiko-
wych ZGCz będą wyłącznie zmiany 
w Statucie, jakie z mocy znowelizowa-
nej i obowiązującej od 31 lipca br. usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych 
i zmianie niektórych innych ustaw, 
w tym prawa spółdzielczego, wszyst-
kie spółdzielnie mieszkaniowe w kraju 
zobowiązane są wprowadzić do swych 
statutów. Zmian będzie sporo.

Generalnie w statutach musi pojawić 
się szereg nowych unormowań doty-
czących zarówno funkcjonowania sa-
mej spółdzielni, jej organów wybieral-
nych oraz ich kompetencji, jak i praw 
członkowskich, w tym dostępu do we-
wnętrznych dokumentów oraz spraw 
finansowych uwzględniających ściśle 
zobowiązania mieszkańców z tytułu 
już obowiązujących kilku różnych form 
prawa do zajmowanego lokalu. Uchy-
lone zaś muszą zostać niektóre zapisy 

dotychczas regulujące wewnątrzspół-
dzielcze procedury i zasady działania.

Z mocy ustawy likwidowana jest for-
ma demokracji pośredniej, przedsta-
wicielskiej, jaka przez lata funkcjono-
wała w spółdzielniach i która jest po-
wszechna w naszym życiu społecz-
nym, np. wybory posłów, senatorów, 
radnych. W zamian za ZGCz i ZPCz 
ustawodawca wprowadza demokrację 
bezpośrednią i nakazuje przeprowa-
dzanie od przyszłego roku Walnego 
Zgromadzenia Członków. Przypomnij-
my, że demokracja bezpośrednia naj-
bardziej rozpowszechniona była w sta-
rożytnych Atenach – jak to się dla Aten 
skończyło, wiemy z historii. Przyjęcie 
tego rozwiązania wymagać będzie od 
nas większej niż dotychczas aktywno-
ści z jednoczesnym zwiększeniem na-
szej odpowiedzialności za wspólne do-
bro. Jak oczekiwania ustawodawcy się 
przyjmą i spełnią, czas pokaże. Już 
jednak teraz pojawiają się pełne obaw 

co do tych rozwiązań głosy prawni-
ków, w tym i Rzecznika Praw Obywa-
telskich, zaniepokojonych obniżaniem 
wartości demokracji przedstawiciel-
skiej i nadmierną ingerencją państwa 
w spółdzielcze i nie tylko sprawy. Zmia-
ny te w konsekwencji doprowadzić mo-
gą do daleko idących perturbacji byto-
wych, a w przypadku spółdzielni spa-

raliżowania ich działalności. Przez 
spółdzielcze sprawy rozumieć na-
leży unormowania wiążące ca-
łą polską spółdzielczość. Niebez-
pieczna jest zdaniem specjalistów 
tendencja do marginalizowania 
w naszym kraju tej konstytucyjnie 
zagwarantowanej formy własności 
i aktywności ludzi oraz gospoda-
rowania opartego na pomaganiu 
w biedzie, dzieleniu kosztów. Wła-
sności objętej ogromną ochroną 
prawną w krajach Unii i na świecie 
i będącej podstawą dla znaczą-

cych gospodarczo gałęzi wytwarzania, 
przetwarzania i zaspokajania codzien-
nych potrzeb milionów ludzi.

Wszystko jednak zależy od ludzi, 
tak jak od nich zależna była frekwen-
cja na ZGCz, a w jej następstwie roz-
powszechnianie później przedziwnych 
wieści o tych zebraniach. Wieści czę-
sto przypominających opowiadania 
z zakresu literatury fantastyczno-na-
ukowej z większym naciskiem na fan-
tastyczną. Bądźmy jednak dobrej myśli 
i wykażmy się odpowiedzialnością za 
nasze sprawy. Tym zdaniem już zapra-
szamy na ostatnie zwoływane z mocy 
prawa ZGCz.

My tradycyjnie życzymy spokoj-
nych obrad i uważnego słuchania 
skomplikowanych prawnych formu-
łek, które bez reszty zdominują Ze-
brania. Relacje z ZGCz zamieścimy 
w „MS”. Piotr Sowisło

ZGCz raz jeszcze... i ostatni
Pod koniec października rozpoczną się w Siemianowickiej Spółdziel-

ni Mieszkaniowej ostatnie w jej spółdzielczej historii Zebrania Grup 
Członkowskich. Nieco później, najdalej do końca listopada, odbędą się 
w spółdzielniach ostatnie Zebrania Przedstawicieli Członków. W tym roku 
będą to już drugie ZGCz i po raz wtóry przeprowadzane ZPCz.
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Gdy ostatnio kilka razy pi-
saliśmy o nowelizowanej 
w tym roku ustawie o spół-
dzielniach mieszkaniowych, 
zwracaliśmy uwagę na wąt-
pliwości, jakie nowe zapi-
sy wprowadzają. Podkre-
ślaliśmy uwagę, że kolejna 
nowelizacja ustawy – trud-
no je już zliczyć – rozbu-
dza ogromne oczekiwania, 
a także, że powstaje bez 
konsultacji i udziału specjali-
stów, którym przyjdzie nowe 
zapisy realizować i którzy 
na etapie tworzenia usta-
wy mogliby wskazywać na 
istotne w realizacji zagro-
żenia. Pisaliśmy o panują-
cej wśród prawników opinii, 
że szereg nowych uregulo-
wań wykazuje niezgodność 
z Konstytucją i innymi zapi-
sami prawa, że budzą one 
znaczne zastrzeżenia, któ-
rych konsekwencje są trud-
ne do przewidzenia. Podkre-
ślaliśmy, że z powodu nie-
spójności unormowań mogą 
one być przyczyną do – deli-
katnie mówiąc – niezadowo-
lenia. Chciejstwo parlamen-
tarzystów i – kto wie – może 
chęć zdobycia głosów wy-
borców przesłoniły jednak 
ostrość widzenia, czego naj-
prostszym przykładem jest 
wyznaczenie szalenie krót-
kich terminów na realizację.

A problemy? A kto by się 
tam nimi przejmował. Ta-
ki huraoptymizm w tworze-
niu prawa mści się. Co gor-
sza, przyczynia się do nega-
tywnych wypowiedzi sfrustro-
wanych obywateli, iż prawo-
rządność to mrzonka, bo sko-
ro można nie patrzeć na Kon-
stytucję, to tym bardziej moż-
na pomniejszać znaczenie in-
nych prawnych zapisów. Ta-
kie podejście do prawa, to już 
tylko krok do anarchii.

Z wyrokami i postanowie-
niami sądu się nie polemi-
zuje. Sąd w orzekaniu jest 

niezawisły. Często jednak 
nasz indywidualny zabar-
wiony subiektywnym poczu-
ciem sprawiedliwości odbiór 
orzeczeń odbiega zdecy-
dowanie od wydanego wy-
roku, postanowienia. Bywa 
tak, gdyż sąd oceniając ze-

brany materiał, kieruje się 
zapisami zawartymi zarów-
no w zasadach, jak i w prze-
pisach prawa, a my z regu-
ły tzw. chłopskim rozumem 
zawartym np. w zdaniu z ko-
medii Sami swoi: Sąd, są-
dem, a sprawiedliwość musi 
być po naszej stronie.

Tego się nikt
nie spodziewał 

Mimo wielu zastrzeżeń do 
ustawowych zapisów jedno 
wydawało się pewne: wy-
odrębnianie mieszkań spół-
dzielczych na podstawie 
prawomocnych i obowiązu-
jących uchwał Zarządu bę-
dzie przeprowadzane bez 
przeszkód po wypełnieniu 
szeregu ustawowych obo-
wiązków nałożonych zarów-
no na spółdzielnie, jak i spół-
dzielcę. Ta oczywistość na-
gle przestała być oczywi-
sta i cały proces tworzenia 
nieruchomości i wyodręb-
niania na podstawie art. 42 
ust. 3 pkt 1 ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych 
z 15 grudnia 2000 r. (tekst 
jednolity Dz.U. 2003 Nr 119 
poz. 1116) umożliwiają-

cy przekształcenie lokali 
w oparciu o podjęte uchwa-
ły Zarządu ustanawiające 
nieruchomości wielobudyn-
kowe zawisł w próżni.

14 września br. będzie pa-
miętną datą. W tym dniu na 
posiedzeniu niejawnym Wy-

działu IV Ksiąg Wieczystych 
Sądu Rejonowego w Sie-
mianowicach Śląskich

sąd oddalił
rozpatrywany wniosek 

o dokonanie wpisu prawa 
własności Marioli i Janu-
sza P. mieszkańców Bań-
gowa. Podstawę nabycia lo-
kalu i wpisu do ksiąg stano-
wić miał zawarty 10 wrze-
śnia 2007 roku akt nota-
rialny „Umowa ustanowie-
nia odrębnej własności loka-
lu oraz umowa przeniesienia 
własności lokalu mieszkal-
nego”. Aktem tym małżonko-
wie oraz użytkownik wieczy-
sty gruntu – Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ustanowili odrębną własność 
lokalu w oparciu o prze-
pisy ustawy z 24 czerwca 
1994 roku o własności lo-
kali oraz w związku z prze-
pisami ustawy z 15 grudnia 
2000 roku o spółdzielniach 
mieszkaniowych w oparciu 
o uchwałę Zarządu Siemia-
nowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Siemianowicach 
Śląskich z 26 lutego 2004 
roku nr 7/2004.

W uzasadnieniu czytamy:
Sąd ustalił i zważył, co na-

stępuje:
„Rozpoznając wniosek 

o wpis, sąd bada jedynie 
treść wniosku, treść i for-
mę dołączonych do wnio-
sku dokumentów oraz treść 
księgi wieczystej - art 6268 
par. 2 kpc

Księga wieczysta kw 7644 
prowadzona jest dla nieru-
chomości stanowiącej działki 
gruntu 1073/125, 1307/125 
i 1310/125 o łącznej po-
wierzchni 81 735 m2, na 
której to posadowionych 
jest kilkanaście budynków 
mieszkalnych, w tym bu-
dynek przy ulicy Skłodow-
skiej 5. Nieruchomość po-
zostaje we własności Gmi-
ny Miasta Siemianowice 
i w użytkowaniu wieczystym 
do dnia 20 maja 2087 roku 
Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej w Siemia-
nowicach Śląskich. Jest to 
zatem nieruchomość wielo-
budynkowa. Stosownie do 
art. 42 ust. 2 ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych 
wprowadzonym nowelą 
z dnia 14 czerwca 2007 ro-
ku (ustawa o zmianie usta-
wy o spółdzielniach miesz-
kaniowych oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw) 
w brzmieniu obowiązującym 
od dnia 31 lipca br. okre-
ślenie przedmiotu odrębnej 
własności lokali w danej nie-
ruchomości następuje na 
podstawie uchwały zarzą-
du spółdzielni sporządzonej 
w formie pisemnej pod rygo-
rem nieważności.

Ustęp 3 tego artykułu sta-
nowi, że uchwała ta po-
winna między innymi okre-
ślać oznaczenie nierucho-
mości obejmującej budy-
nek wraz z gruntem przy-
należnym do tego budynku 
jako podstawową nierucho-
mość ewidencyjną, w któ-
rym ustanawia się odręb-
ną własność lokali, nieru-
chomość wielobudynkowa 
może być utworzona tylko 
wtedy, gdy budynki są po-
sadowione w sposób unie-

Wyodrębnianie zablokowane
Problematyka prawna w powszechnej świadomości należy do bardzo skomplikowa-

nych. Nic w tym dziwnego, gdy zważy się, że ta dziedzina naszej rzeczywistości 
posiłkuje się zarówno bardzo specyficznym językiem stanowiącym znaczące utrudnie-
nie w pojmowaniu zapisów, jak i zasadami sięgającymi np. prawa rzymskiego. Stąd tak 
ważne jest tworzenie prawa niebudzącego najmniejszych wątpliwości interpretacyjnych.

ciąg dalszy na str. 8
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7 września pożegnaliśmy na zawsze Jacka Knittera.
Zwykle, gdy wypowiadamy się na jakiś temat, to mamy 

świadomość, że ktoś nas słucha i odpowie na nasze myśli 
czy opinie. Gdy ktoś od nas odchodzi na zawsze, pozosta-
je po nim pustka nie do wypełnienia. Im większy był to czło-
wiek, tym większa nasza bezsilność, że nie możemy zrobić 
nic, by odwrócić bieg życia.

W przypadku Jacka Knittera, głównego księgowego Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ten bieg życia 
został przerwany nagle w mo-
mencie, w którym nic nie za-
powiadało kresu jego ludzkiej 
wędrówki. Wręcz przeciwnie, 
odszedł w chwili, w której był 
szczególnie potrzebny, gdy je-
go ogromna wiedza i doświad-
czenie zawodowe miały po-
móc w trudnych momentach dla 
spółdzielczości mieszkaniowej. 
I to nie tylko dla tej, dla której 
pracował przez kilkadziesiąt lat. 
Był bowiem cenionym fachow-
cem i autorytetem, chętnie pomagającym innym spółdziel-
niom mieszkaniowym nieposiadającym jeszcze takiego do-
robku jak SSM.

Jacek Knitter był kimś więcej niż głównym księgowym. 
Świetnie poruszający się w wyjątkowo skomplikowanych 
regulacjach spółdzielczego i finansowego prawa, umiał je 
uczynić czymś żywym i przystępnym dla każdego miesz-
kańca. I tej wiedzy nie zostawiał wyłącznie dla siebie. Chęt-
nie się nią dzielił i tłumaczył zawiłości przy okazji różnych 
spotkań. Kto uczestniczył w zebraniach mieszkańców, miał 
pewność, że otrzyma wyczerpującą odpowiedź na każde 
zadane pytanie z zakresu spraw, którymi się zajmował. Dla 
Niego nie było żadnych tajemnic, a wyjaśnienia przedsta-
wiał w taki sposób, żeby nie sugerować zbytnio rozwiązań. 
Uważał, że każdy ma prawo do własnego osądu i decyzji.

W osobie Jacka Knittera redakcja „MS” traci także wyjątko-
wego i cennego współpracownika. Od początku powstania 
gazety mogliśmy liczyć na jego wiedzę i pomoc. Przy jego 
współpracy powstały dziesiątki artykułów o wprowadzanych 
nowych przepisach, finansach Spółdzielni, zaległościach 
czynszowych. Nie uciekał od wyjaśniania najtrudniejszych 
dla mieszkańców spraw, jakimi były podwyżki czynszu. Każ-
dy przygotowywany materiał był dla Niego tak samo ważny 
i z takim samym zaangażowaniem nad nim pracował. Obce 
Mu były rutyna i wypalenie zawodowe. Na jego wiedzy moż-
na było zawsze polegać, był człowiekiem, który właściwie 
nie popełniał pomyłek. Jego umiejętność wyjaśniania w pro-
sty i czytelny sposób skomplikowanych spraw, nie wynikała 
jedynie z elokwencji. Zawsze zależało mu na tym, aby trafić 
do odbiorcy, gdyż druga strona była dla Niego kimś ważnym, 
kogo należy traktować z szacunkiem i powagą. 

Jacek Knitter nigdy nie uważał siebie za autorytet i kogoś, 
kto chce coś innym specjalnie przekazać. Mimo to wiele na-
uczył wszystkich, którzy z nim współpracowali. Wobec jego 
pracowitości, profesjonalizmu i życzliwości nie można było 
przejść obojętnie. Taki też ślad zostawi w pamięci swoich 
przyjaciół, kolegów i współpracowników.

Mówiąc najprościej - o takich ludziach się po prostu nie 
zapomina. Cześć Jego pamięci. Redakcja

Jacka Knittera poznałem 
bliżej około 10 lat temu, gdy 
zostałem przewodniczącym 
RO „Młodych”. Razem z no-
wo wybranymi członkami 
Rady ucząc się i zgłębiając 
ideę spółdzielczości, mogli-
śmy liczyć na jego facho-
we rady i pomoc. Okazało 
się wtedy, że szybko zna-
leźliśmy wspólny język. Ja-
ko nowej Radzie zależało 
nam, aby jak najwięcej zro-
bić dla osiedla, a On tempe-
rując niekiedy nasze zapędy 
rozmijające się ze statusem 
działania, wskazywał drogi 
dojścia do wybranego celu.

Uczestniczył także w niektó-
rych prowadzonych przeze 
mnie posiedzeniach RO „Mło-
dych”, udzielając cennych po-
rad i przybliżając wszelkie 
zmiany zachodzące w prawie 
spółdzielczym. Jacek był czło-
wiekiem niesłychanie praco-
witym, bardzo inteligentnym 
i mądrym, lecz w kontakcie 
z innymi ani przez moment 
nie dawał odczuć, że jest kimś 
ważniejszym.

Bardziej osobiście pozna-
liśmy się wtedy, gdy Jacek 
wprowadził mnie do grona 
swoich kolegów, z którymi 
spotykał się raz w tygodniu 
w godzinach wieczornych na 
tzw. kółeczkach brydżowych. 
Zwykle w czwartki od 1700 do 
2200 i później graliśmy w bry-
dża będącego jego pasją. 
Prowadził całą buchalterię, 
dorobek punktowy każde-
go z uczestników w danym 
dniu i narastająco od począt-
ku roku kalendarzowego. Był 
w tym niesłychanie skrupu-
latny, co wzbudzało zawsze 
nasz podziw. Od kilku lat Ja-
cek organizował także dru-
żynę, która uczestniczyła 
w corocznych Mistrzostwach 
Polski Spółdzielni Mieszka-
niowych w Głuchołazach. 
Jak zwykle robił to perfek-
cyjnie, w swoim stylu. Tam 

graliśmy od rana do wie-
czora przez 3 dni w turnie-
ju mistrzowskim. Poza tym 
jeszcze w godzinach noc-
nych w pokoju, który dzieli-
łem z nim, graliśmy nasze 
kółeczka brydżowe i oczywi-
ście według zapisów z ka-
jetu Jacka. Był niesłychanie 
dumny, gdy jako poszczegól-
ni członkowie zespołu i jako 
cała drużyna reprezentująca 
Siemianowicką Spółdzielnię 
Mieszkaniową odnosiliśmy 
sukcesy. Jako jego koledzy 
też byliśmy dumni, gdy do 
naszego Prezesa – tak wie-
le osób się do niego zwraca-
ło, chociaż tego określenie 
nie lubił – podchodzili przed-
stawiciele innych spółdzielni 
mieszkaniowych z całej Pol-
ski, pytając go o rady i opi-
nie na spółdzielcze tematy. 
Ale nawet tam, będąc na tur-
nieju, duchem bywał w pra-
cy. Wiem to dokładnie, po-
nieważ zwykle rano budzi-
ła mnie jego rozmowa tele-
foniczna ze „swoją księgo-
wością”.

Gdy dwa dni przed jego 
śmiercią odwiedziłem go 
w szpitalu, a była to sobo-
ta, powiedział, że w czwar-
tek znów zagramy, a ja mam 
zorganizować spotkanie. Nie-
stety do tego kolejnego spo-
tkania już nie doszło. Po po-
grzebie spotkaliśmy się jak 
zwykle w swoim gronie bry-
dżystów. Wspominaliśmy 
Jacka, jego powiedzenia, je-
go zachowanie podczas roz-
grywania trudnych kontrak-
tów. Zwykle miał w zwyczaju 
mówić: „co byście beze mnie 
zrobili?!”. Rozdaliśmy karty 
i zaczęliśmy grać, a po kilku 
rozdaniach byłem pewny, że 
On jest z nami. Jak zwykle 
zmienia okulary, licytuje i roz-
grywa swoje szlemiki oraz ro-
bi zapisy w swoim kajecie.

I niech tak zostanie.
Wspominał: Władysław Piliszko

Niedokończona partia
Trudno jest mówić i pisać o kimś w czasie przeszłym, 

a tym bardziej o bardzo bliskim koledze i przyjacielu, 
którego nie ma już wśród nas. Jacek odszedł od nas przed-
wcześnie, lecz pozostanie ciągle żywy i obecny w środowi-
sku, w którym był czynny zawodowo, udzielał się społecz-
nie. Nie zapomną o nim również jego przyjaciele i koledzy.

Pozostan ie  pustka
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możliwiający ich rozdzie-
lenie lub działka, na któ-
rej posadowiony jest budy-
nek, pozbawiona jest do-
stępu do drogi publicznej 
lub wewnętrznej.

Analiza załączonej do 
wniosku dokumentacji geo-
dezyjnej nie wyklucza moż-
liwości rozdzielenia budyn-
ków stosownie do treści zda-
nia pierwszego ust 3 art. 42, 
a zatem uwzględniając po-
wyższe, zachodzi przeszko-
da do dokonania wniosko-
wanego wpisu.

Podobne stanowisko 
na gruncie stanu praw-
nego sprzed noweli za-
jął w dniu 11. 09. 2005 ro-
ku Sąd Apelacyjny w Po-
znaniu, rozpoznając apela-
cję od wyroku Sądu Okręgo-
wego w Poznaniu z dnia 12 
stycznia 2005 roku (I ACa 
419/05 nr 194512). Fakt wy-
znaczenia odrębnych nieru-
chomości w taki sposób, że 
każda z nich jest zabudowa-
na kilkoma budynkami nie 
jest co do zasady niezgodny 
z prawem. W procesie wy-
odrębniania nieruchomości 
nie można pomijać znacze-
nia funkcjonalności przyję-
tych rozwiązań. Nierucho-
mość wraz ze wzniesionym 
na niej budynkiem powinna 
tworzyć logicznie gospodar-
czą całość.

Dokonanie wpisu zgodnie 
z wnioskiem w rozpoznawa-
nej sprawie przysporzy nie-
wątpliwie szeregu proble-
mów, choćby tych sygna-
lizowanych już we wspo-
mnianym orzeczeniu Sądu 
Apelacyjnego.

Na marginesie dodać na-
leży, iż wątpliwości sądu 
w kontekście nieruchomości 
wielobudynkowej budzi rów-
nież wniosek wieczystok-
sięgowy zawarty w punk-
tach a i b dotyczący wpisu 
np. w księdze macierzystej 
właściciela lokalu w udzia-
le 5105/4032293 części 
w prawie użytkowania wie-
czystego gruntu oraz w pra-
wie własności części wspól-

nych budynku (jeden) obej-
mującego łącznie 703 loka-

le mieszkalne oraz 1 lokal 
użytkowy i 13 lokali usługo-
wych - niesłużących do wy-
łącznego użytku właścicieli 
poszczególnych lokali.

Z tych też względów na-
leżało orzec jak w sentencji 
na mocy art. 6269 kpc”, któ-
ry (dop. redakcji) stanowi: 
Sąd oddala wniosek o wpis, 
jeżeli brak jest podstaw al-
bo istnieją przeszkody do je-
go dokonania. Na powyższe 
postanowienie przysługuje 
apelacja w terminie 14 dni 
od doręczenia.

Tyle uzasadnienie
Tych parę zdań i zawar-

te w nich stanowisko sądu 
na razie zamknęło proce-
durę wyodrębniania w nieru-
chomościach wielobudynko-
wych i wszelkie dotychczas 
wykonane prace, dziesiątki 
czynności, można uznać na 
razie za niebyłe. Sąd przyj-
mując za podstawę obec-
ny stan prawny, tj. obowią-
zującą od 31 lipca znowe-
lizowaną ustawę, de facto 
wstrzymał wyodrębnienia 
na podstawie już złożonych 
wniosków w 3320 mieszka-
niach lokatorskich w usta-
nowionych prawomocny-
mi uchwałami nieruchomo-
ściach wielobudynkowych. 
Łączna ilość mieszkań, któ-
re mogą być wyodrębnione 
wynosi w tych nieruchomo-
ściach 5353.

Z sądem się
nie dyskutuje,

to już wiemy. Jednak trud-
no nie poddać się zdziwie-
niu w sprawie oddalenia 
wniosku, gdyż nowe za-
pisy ustawowe w ani jed-
nym miejscu nie uchylają, 
ba nie negują podjętych 
prawomocnych uchwał 
Zarządu, w oparciu o któ-
re można było realizować 
art. 42 ust. 2 usm (Dz.U. 
2003 nr 119 poz. 1116), tj. 
Określenie przedmiotu od-
rębnej własności lokali w da-
nej nieruchomości, o której 

mowa w ust. 1, następuje na 
podstawie uchwały zarzą-

du spółdzielni sporządzonej 
w formie pisemnej pod ry-
gorem nieważności. Możli-
wość wzruszania i zmia-
ny uchwał zarządu ustawa 
dawała wyłącznie bezpo-
średnio zainteresowanym, 
tj. mieszkańcom.

By zrozumieć całość, mu-
simy cofnąć się w czasie 
i odwołać do zniesionego 
z dniem 31 lipca br. zapi-
su, który dawał pełną moż-
liwość tworzenia nierucho-
mości wielobudynkowych na 
terenach o ustalonym stanie 
prawnym, tj. wolnym od ja-
kichkolwiek własnościowych 
niejasności. Tym obecnie 
zanegowanym zapisem jest 
art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy 
o spółdzielniach mieszka-
niowych (Dz.U. 2003 nr 119 
poz. 1116), który stanowił:

3. Uchwała, o której mowa 
w ust. 2, powinna określać:

1) oznaczenie nierucho-
mości obejmującej budynek 
lub budynki, w których usta-
nawia się odrębną własność 
lokali;

Na tej podstawie
i z myślą o późniejszym ła-

twiejszym (czytaj tańszym) 
z ekonomicznego i technicz-
nego względu zarządzaniu 
i zapewnieniu w miarę bez-
problemowego utrzymania 
wszystkich osiedlowych te-
renów, placów zabaw tam, 
gdzie było to możliwe, Za-
rząd SSM przygotował, dzia-
łając w myśl ustawy, uchwa-
ły o utworzeniu maksymal-
nie zwartych nieruchomo-
ści, czyli nieruchomości wie-
lobudynkowych. Utworzone 
nieruchomości łączyły także 
inne przesłanki:

- jednakowa technologia 
wykonania,

- zbliżony wiek budynków,
- infrastruktura np. śmietniki, 

chodniki, drogi wewnętrzne.
Nieruchomości te tworzo-

no z uwzględnieniem ewen-
tualnego podziału osiedla 
przez przebiegającą przez 

jego teren drogę publiczną. 
W takich przypadkach two-
rzono także odrębne nie-
ruchomości wielobudynko-
we mimo, że położone po 
drugiej stronie drogi. W sy-
tuacjach, gdy domy stano-
wiły odrębne, samodzielne 
jednostki – najczęściej os. 
„Centrum” – ustanawiano 
zgodnie z ustawą nierucho-
mości jednobudynkowe – 
wykaz nieruchomości jedno 
i wielobudynkowych z pra-
womocnymi uchwałami pu-
blikujemy dalej. Uchwały po-
dejmowano jednak wyłącz-
nie tam, gdzie stan prawny 
gruntu był wyjaśniony, czy-
li mówiąc inaczej: był czy-
sty pod względem prawnym 
– szerzej o stanie prawnym 
w innym miejscu. 

Odrzucenie wniosku spo-
wodowało, że tak na dobrą 
sprawę za niebyły uznano 
cały tryb tworzenia i ozna-
czania wraz z uprawomoc-
nieniem podjętych uchwał 
Zarządu.

Przypomnijmy,
jaka to była procedura
By przystąpić do ozna-

czania nieruchomości, ja-
ko podstawy do określe-
nia przedmiotu odrębnej 
własności, niezbędne było 
określenie stanu prawne-
go gruntu, tj. sprawdzenie, 
czy w księgach nie figuru-
ją jacyś inni właściciele. 
Przeszkodą stali się nieży-
jący właściciele – szuka-
no prawnych następców, 
a gdy ich znaleziono, to 
okazywało się, że musi być 
przeprowadzone postępo-
wanie spadkowe. W przy-
padkach nieuregulowane-
go stanu prawnego wszczy-
nano stosowną procedurę 
zmierzającą do przekazania, 
nabycia działek. Niezależnie 
od ustalenia kwestii własno-
ściowych właściwie dla każ-
dej z nieruchomości musia-
no wykonać pomiary geo-
dezyjne i w razie potrzeby 
dokonywać scalenia lub po-
działu gruntów i naniesienia 
zmian w miejskich zbiorach 

Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”
ciąg dalszy ze str. 6

Wyodrębnianie…

ciąg dalszy na str. 10
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Bezpiecznie i miękko

CENNE NAGRODY CZEKAJĄ CENNE NAGRODY CZEKAJĄ CENNE NAGRODY CZEKAJĄ

Wielki Konkurs 2007
Aniśmy się obejrzeli a 2007 rok 

wkracza w ostatnie miesiące i każdy 
upływający dzień zwiastuje nadej-
ście nowego roku, do którego nie-
wiele już nam pozostało.

Tym samym warto pomyśleć o ko-
lejnej, XIV już edycji WIELKIEGO KON-
KURSU SSM, jaki Rada Nadzorcza 
i Zarząd Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej adresują do 
wszystkich, którzy na koniec br. nie 
będą posiadać jakichkolwiek zale-
głości wobec Spółdzielni.

Podstawowym celem konkursu jest 
zmobilizowanie jak największej gru-
py mieszkańców do zapoznania się 
ze stanem swoich wpłat czynszowych 
i w przypadku stwierdzenia niedoboru 
– uregulowanie go do 20 grudnia br.

Zdajemy sobie sprawę, że wiele ro-
dzin przeżywa poważne problemy fi-
nansowe. Przeprowadzane przez spół-
dzielcze gremia rozmowy z osobami 
zadłużonymi wskazują, że mieszkańcy 
nie płacą czynszów z różnych powo-
dów. Jedni po prostu ledwo wiążą ko-
niec z końcem, drudzy świadomie nie 
regulują swoich należności. Utrata pra-
cy, brak dochodów, poważna choroba 
jednego z członków rodziny powodu-
ją, że ludzie przestają regulować swo-
je zobowiązania.

W tej sytuacji płynność finansowa 
Spółdzielni może ulec zachwianiu, 
w konsekwencji prowadzące do opóź-
nienia w regulowaniu należności wo-
bec dostawców usług i mediów, a tym 
samym stanowiące realne zagrożenie 

prawidłowej eksploatacji, co przecież 
ugodzi w nas samych. Dodatkowo, do-
stawcy mają pełne prawo naliczania 
karnych odsetek od niezapłaconych 
sum, zaś te mogą stać się nadobo-
wiązkowymi zobowiązaniami do pokry-
cia przez Spółdzielnię, czyli w konse-
kwencji przez nas samych.

W WIELKIM KONKURSIE może uczestni-
czyć każdy Spółdzielca regularnie pła-
cący czynsz, w tym należność za wo-
dę. Jak dowodzą minione lata, na wie-
le osób działa on mobilizująco, a ko-
niec roku to właściwy moment na upo-
ranie się z zaległościami tak, by w no-
wy rok wejść bez zaszłości i z szansą 
na uczestnictwo w losowaniu cennych 
nagród rzeczowych oraz zwolnienia 
z czynszu w części eksploatacja.

Zasady WIELKIEGO KONKURSU są niezmienne od lat:
KAŻDY CZŁONEK SSM, KTÓRY NA KONIEC GRUDNIA 2007 ROKU NIE BĘDZIE POSIADAŁ ZALEGŁOŚCI 

CZYNSZOWYCH, UCZESTNICZY W LOSOWANIU NAGRÓD ORAZ ZWOLNIEŃ Z CZĘŚCI CZYNSZU.
Rozstrzygnięcie konkursu w połowie lutego 2008 roku.

DO WYLOSOWANIA 21 NAGRÓD!
Jeżeli nie jesteśmy pewni stanu swojego konta, to możemy je sprawdzić w Dziale Czynszów SSM i tam wyjaśnić

wszelkie ewentualne wątpliwości.
NIE TRAĆMY CZASU – NAGRODY NIE POCZEKAJĄ!  NIE TRAĆMY CZASU – NAGRODY NIE POCZEKAJĄ!

 Powstaje strefa  
bezpiecznego upadku.

Przeprowadzenie tych „badań” zle-
ciła UDT Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, gdyż urządzenia zaba-
wowe swoje lata mają, a przepisy do-
tyczące ich wykonania, jak i użytkowa-
nia zmieniają się i z roku na rok ule-
gają obostrzeniu. Jako ciekawostkę 
podajmy, że nawet na nowych – czy-
taj oddanych do użytku kilka lat te-
mu tzw. ekologicznych placach zabaw 
– inspektorzy UDT także dopatrzyli 
się drobnych odstępstw od przepisów 
i nakazali ich usunięcie.

Na os. „Węzłowiec” w wyniku pokon-
trolnych zaleceń osiedlowa administra-
cja musiała przystąpić do usunięcia wy-
kazanych mankamentów. Zastrzeże-
nia budziły strefy bezpiecznego upad-
ku zabezpieczające przed groźnymi 
wypadkami. Strefy takie wykonywane 
są głównie z materiałów sypkich, a po-
łożenie ich ma na celu maksymalne za-
mortyzowanie ewentualnego upadku 
dziecka i tym samym zminimalizowanie 
możliwości doznania kontuzji. Inspekto-
rzy nakazywali albo zwiększenie strefy, 

albo pogłębienie, czyli zwiększenie gru-
bości materiału amortyzującego. Tego 
typu prace wykonano już przy ul. Grun-

waldzkiej 2B, Władysława Jagiełły 2 
i 3 i ul. J. Polaczka 8D. W następnej 
kolejności będą one realizowane przy 
ul. Wł. Jagiełły 1, 7, 11 i 33.

Jednocześnie ADM przystępuje do 
stopniowej wymiany huśtawek, jednak 
urządzenia te są dosyć drogie, więc 
będą montowane sukcesywnie. Dzię-
ki tym pracom place zabaw staną się 

o wiele bardziej bezpieczne, lecz nic 
nie zastąpi czujności rodziców, którzy 
powinni pilnować swoich pociech ko-
rzystających z różnych urządzeń.

Z kolei na os. „Tuwima” zauważyli-
śmy, jak kontrolerzy badają wykonanie 
zaleceń i sprawdzają ogniwa łańcu-
chów pod kątem ich „średnicy”, tj. czy 

nie ma zagrożenia, że dzieciak wło-
ży tam paluszek, a następnie będzie 
chciał np. beztrosko zeskoczyć z huś-
tawki bądź odejść. Jak widać, analizuje 
się urządzenia zabawowe z uwzględ-
nieniem każdej ewentualności. Czy 
wyeliminuje się wszystkie? No cóż, in-
wencja dzieci nie zna granic i dlatego 
też to dorośli winni czuwać nad nimi 
non stop. migs

Od dobrych kilku tygodni na osiedlowych placach zabaw prowadzone 
są różnorakie prace. Ich wspólnym mianownikiem jest zapewnienie 

maksimum bezpieczeństwa dla korzystających z nich naszych milusiń-
skich. Wykonywanie tych robót jest pokłosiem kontroli przeprowadzonej 
przez Urząd Dozoru Technicznego.

Sprawdza się każdy drobiazg.
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kartograficzno-geodezyj-
nych. Scalenie, jeżeli grunt 
był mocno podzielony, i po-
nowny podział działek miał 
na celu uporządkowanie 
i lepsze wykorzystanie prze-
strzeni, a w tym przypadku 
precyzyjne określenie granic 
własności. Oprócz wytycze-
nia działek ustala się rów-
nież tereny, przez które bę-
dą przebiegać drogi dojaz-
dowe do tych działek, bo ja-
koś dojechać do nich trzeba, 
a nie zawsze właściciel jest 
skory do odstąpienia gruntu 
pod drogę. Koniecznym tak-
że było ujednolicenie termi-
nów użytkowania wieczyste-
go itd., itd.

Zasady scalania i ich po-
nownego podziału na dział-
ki reguluje ustawa z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o go-
spodarce nieruchomościa-
mi (Dz. U. z 2004 r. nr 261, 
poz. 2603 z późn. zm.). Za-
sady te dotyczą nierucho-
mości położonych na obsza-
rach, które w miejscowych 
planach zagospodarowania 
przestrzennego są przezna-
czone na cele inne niż rolne 
i leśne. Przepisy ustawowe 
precyzuje obowiązujące od 
1 czerwca 2005 roku rozpo-
rządzenie z 4 maja 2005 ro-
ku w sprawie scalania i po-
działu nieruchomości (Dz. U. 
nr 86, poz. 736). 

Uporanie się z czaso- 
i pracochłonnymi kwestia-
mi terenowo prawnymi było 
dopiero podstawą do przy-
gotowania projektów uchwał 
Zarządu o przedmiocie od-
rębnej własności. W uchwa-
le musiały być ujęte dalsze 
zapisy art. 42 ust. 3 w tym 
m.in. wielkość udziałów we 
współwłasności nierucho-
mości wspólnej związa-
nych z odrębną własnością 
każdego lokalu; oznacze-
nie osób, którym zgodnie 
z przepisami ustawy przy-
sługuje prawo żądania prze-
niesienia na nich własności 
poszczególnych lokali.

Dopiero wypełnienie tych 
czynności umożliwiało wy-
łożenie uchwał. Tryb ich wy-

łożenia i procedurę określa 
Art. 43.57):

1. Projekty uchwał, o któ-
rych mowa w art. 42 ust. 
2, zarząd spółdzielni wykła-

da na co najmniej 21 dni 
do wglądu w lokalu siedziby 
spółdzielni, po pisemnym, 
wysłanym z co najmniej  
7-dniowym wyprzedzeniem, 
imiennym powiadomieniu 
o terminie i miejscu wyło-
żenia projektów uchwał do 
wglądu tych osób, których 
te projekty uchwał dotyczą 
i którym, zgodnie z przepi-
sami niniejszej ustawy, przy-
sługuje prawo żądania prze-
niesienia na nich własności 
poszczególnych lokali.

2. Osoby, o których mo-
wa w ust. 1, mogą w termi-
nie 14 dni po upływie okresu 
wyłożenia projektu uchwały 
do wglądu przedstawić za-
rządowi spółdzielni pisemne 
wnioski dotyczące zmian te-
go projektu.

3. Zarząd spółdzielni obo-
wiązany jest rozpatrzyć 
wnioski, o których mowa 
w ust. 2, najpóźniej w cią-
gu miesiąca od upływu ter-
minu ich składania i najda-
lej w ciągu 14 dni od ich 
rozpatrzenia odpowiednio 
skorygować projekt uchwa-
ły i podjąć uchwałę o treści 
uwzględniającej dokonane 
korekty.

4. O wynikach rozpatrze-
nia wniosków, o których mo-
wa w ust. 2, oraz o treści 

zmian projektu uchwały, do 
którego wnioski zgłoszono, 
zarząd spółdzielni, w ciągu 
14 dni od podjęcia uchwały, 
powiadamia na piśmie oso-

by, o których mowa w ust. 1, 
a tym osobom, które wnioski 
zgłaszały, podaje jednocze-
śnie odpowiednie faktyczne 
i prawne uzasadnienie nie-
uwzględnienia w całości lub 
w części wniosków zgłoszo-
nych przez te osoby.

5. Osoby, o których mo-
wa w ust. 1, mogą, w termi-
nie 30 dni od dnia jej dorę-
czenia, zaskarżyć uchwałę 
do sądu z powodu jej nie-
zgodności z prawem lub je-
śli uchwała ta narusza ich 
interes prawny lub upraw-
nienia. Przyczyną stwierdze-
nia nieważności uchwały nie 
może być niepodjęcie przez 
osoby zainteresowane wy-
słanych przez zarząd spół-
dzielni powiadomień, o któ-
rych mowa w ust. 1 i 4.

6. Uchwała, o której mowa 
w ust. 3, wchodzi w życie po 
upływie 2 miesięcy od dnia 
jej podjęcia, chyba że zo-
stanie zaskarżona do sądu 
zgodnie z przepisem ust. 5.

57) W brzmieniu ustalonym 
przez art. 1 pkt 32 ustawy, 
o której mowa w odnośniku 1.

Wymienione wyżej punk-
ty zostały konsekwentnie 
wykonane i w myśl obo-

wiązującej ustawy stały się 
prawomocne. Teraz zaś 
mają być nieważne.

W uzasadnieniu siemiano-
wicki sąd przytacza

stanowisko
– I ACa 419/05 nr 194512

Sądu Apelacyjnego z Po-
znania. Dotarliśmy do doku-
mentu. Przedstawione w nim 
na kilku stronach zagadnie-
nie nie jest tak jednoznaczne. 
Tam – całość prezentujemy 
w telegraficznym skrócie – 
w 2005 roku kilku mieszkań-
ców z miejscowości N. sko-
rzystało z przysługującego im 
uprawnienia i po wyczerpaniu 
przewidzianego ustawą try-
bu postępowania zaskarży-
ło do sądu uchwałę Zarządu 
o utworzeniu m.in. nierucho-
mości wielobudynkowej obej-
mującej ich budynki, podczas 
gdy ich zdaniem, nie jest to 
uzasadnione i narusza ich in-
teres prawny. W trakcie pierw-
szej rozprawy sąd, po stwier-
dzeniu spełnienia wszelkich 
wymogów formalnych przez 
Spółdzielnię uznał, że argu-
menty podnoszone przez po-
wodów (mieszkańców) były 
trafne i uznał, że nierucho-
mość wielobudynkowa nie 
jest konieczna. Spółdzielnia 
wystąpiła do sądu apelacyj-
nego z wnioskiem o zmianę 
zaskarżonego wyroku. Od-
miennego zdania był Sąd 
Apelacyjny, który uznał, że 
uchwała nie narusza inte-
resu powodów (mieszkań-
ców) i oddalił powództwo, 
uznając je za nieuzasadnio-
ne i na podstawie art. 386 
par. 1 k.p.c.

zmienił zaskarżony
wyrok

W obszernym uzasad-
nieniu sąd w Poznaniu, 
poza przytoczonym wyżej 
cytatem – przypominamy 
jego brzmienie: Fakt wy-
znaczenia odrębnych nieru-
chomości w taki sposób, że 
każda z nich jest zabudowa-
na kilkoma budynkami nie 
jest co do zasady niezgodny 
z prawem. W procesie wy-

ciąg dalszy ze str. 8

Wyodrębnianie…

Pamiętaj ,  Sąs iad też  cz łowiek!
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

odrębniania nieruchomości 
nie można pomijać znacze-
nia funkcjonalności przyję-
tych rozwiązań. Nierucho-
mość wraz ze wzniesionym 
na niej budynkiem powinna 
tworzyć logicznie gospodar-
czą całość. 

stwierdził ponadto:
Przyjęcie takiej zasady wy-

dzielenia nieruchomości nie 
stawia powodów (mieszkań-
ców) wedle kryteriów nie tyl-
ko subiektywnych, ale także 
obiektywnych w szczególnie 
niekorzystnej sytuacji. Zgo-
dzić się można z powodami, 
że preferowany przez nich 
sposób wyodrębniania nieru-
chomości zapewniał większą 
kontrolę w zarządzie części 
wspólnych nieruchomości. 
Nie jest już jednak oczywi-
ste, że koszt takiego zarzą-
du byłby mniejszy w porów-
naniu z rozwiązaniem przy-
jętym w uchwale Nr 74, sko-
ro w tym ostatnim przypadku 
istnieje możliwość rozłożenia 
kosztów na większą liczbę 
właścicieli lokali, np. w razie 
nagłej naprawy. Dodać przy 
tym należy, że na wydzielo-
nej nieruchomości znajdują 
się budynki o zbliżonym ty-
pie, wieku i stanie – nie za-
chodzą więc w perspektywie 
czasowej sugerowane przez 
powodów obawy, że dojdzie 
do nieuzasadnionego obcią-
żenia właścicieli lokali w jed-
nych budynkach z korzy-
ścią dla tych z innych blo-
ków. Słusznie nadto apelują-
ca (Spółdzielnia) podnosiła, 
że w procesie wyodrębnia-
nia nieruchomości nie moż-
na pomijać znaczenia funk-
cjonalności przyjętych roz-
wiązań. Nieruchomość wraz 
ze wzniesionym na niej bu-
dynkiem powinna tworzyć lo-
gicznie gospodarczą całość. 
W tym kontekście, trafnie po-
zwana (Spółdzielnia) wska-
zywała nie tylko na wspól-
ny dla wszystkich domów 
plac zabaw, wspólne parkin-
gi, ale również na usytuowa-
nie dwóch wspólnych śmiet-
ników czy węzłów ciepłow-
niczych.

Większość zainteresowa-
nych zaakceptowała kon-
cepcję wydzielenia nieru-
chomości przyjętą w uchwa-
le nr 74 – zatem wobec nie-
występowania przesłanek 
pozwalających na obiektyw-
ne uznanie jej za wyraź-

nie krzywdzącą powodów – 
nie można ich indywidual-
nych życzeń traktować jako 
wystarczającego argumen-
tu na rzecz unieważnienia 
tej uchwały.

Co dalej?
Od postanowienia sądu 

Zarząd SSM, zgodnie z przy-
sługującym prawem, złożył 
apelację do Sądu Okręgo-
wego w Katowicach. Zda-
niem prawników sąd orzekał 
na podstawie aktu notarial-

nego i nie odniósł się do sta-
nu faktycznego, prawnego, 
którego nieodłączną częścią 
jest odrębność i samoist-
ność postępowania uchwa-
łodawczego w konsekwen-

cji stanowiącego prawo na 
mocy ustawowej delegacji. 
W liczącej osiem stron ape-
lacji – złożono ją do sądu 28 
ub.m. – uwypukla się rów-
nież m.in. przesłankę spo-
łeczno-ekonomiczną, tj. fakt, 
iż członkowie mają pełne 
prawo oczekiwać wykona-
nia prawomocnej uchwa-
ły Zarządu, do której nie 
wnieśli zastrzeżeń na eta-
pie jej tworzenia i przyjmo-
wania. Nie bez znaczenia 
jest kwestia ekonomiczna, 
upływający czas i zapowie-
dziane zmiany w podatku 
VAT. W apelacji Spółdziel-
nia wnosi o zmianę zaskar-
żanego orzeczenia lub jego 
uchylenie i przekazanie do 
ponownego rozpatrzenia.

Teraz czekać
Jedynym, co wszyscy obec-

nie możemy zrobić, to uzbro-
ić się w cierpliwość i czekać, 
co postanowi sąd w drugiej 
instancji. Brak jednoznacz-
nych ustawowych zapisów 
jest przeszkodą, z którą te-
raz muszą uporać się są-
dy. Nie można wykluczyć, że 
gdzieś w Polsce na podsta-
wie podobnych, ba, identycz-
nych uchwał zarządów Wy-
działy Ksiąg Wieczystych re-
jestrują akty i wpisują właści-
cieli do ksiąg wieczystych.

Oby oczekiwanie nie trwa-
ło zbyt długo i oby rozwiąza-
nie umożliwiło wyodrębnia-
nie mieszkań w nieruchomo-
ściach wielobudynkowych 
w oparciu o już gotowe do-
kumentacje. W przeciwnym 
razie wszystko się jeszcze 
mocniej wydłuży, a pozosta-
nie gorzkie pytanie: Czy tak 
być musiało, czy nie można 
było tego przewidzieć i spre-
cyzować w ustawie?

Bez zagrożeń będzie prze-
biegać wyodrębnianie w nie-
ruchomościach jednobudyn-
kowych. 

Lex retro non agit
Prawo nie działa wstecz 

to jedna z podstawowych 
i najczęściej stosowanych 
zasad prawa rzymskiego.

Czy rzeczywiście?
Piotr Sowisło

Zestawienie prawomocnych uchwał
Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

- nieruchomości jednobudynkowe:
os. im. Juliana Tuwima

- ul. Leśna 7; - ul. Jana Kapicy 5;
os. „Michałkowice”

- ul. Pocztowa1 - Kościelna 12.
- ul. Emilii Plater 21.

os. „Centrum”
- ul. Spokojna 1; 3; - ul. Brzozowa 12;
- ul. Komuny Paryskiej 6;
- ul. Komuny Paryskiej 13;
- ul. Michałkowicka 17-23;
- ul. ks. Konstantego Damrota 1.

os. „Węzłowiec”
- ul. Grunwaldzka 16.
Zestawienie prawomocnych uchwał Zarządu SSM

- nieruchomości wielobudynkowe:
os. „Centrum”

- ul. Krucza 1, 1a; 2, 2a, 3;
- ul. Powstańców 46a; 54a; 54b; 54c;
- ul. Komuny Paryskiej 1, 3, 5.

os. „Młodych”
- ul. Skrzeka i Wójcika 5, 6, 7.

os. „Węzłowiec”
- Władysława Jagiełły 1; 3; 7; 9; 11; 13 
- Grunwaldzka 2; 4; 6; 3; 5;
- ul. Grunwaldzka 7; 9.

os. „Bańgów”
I etap

- nieruchomość: budynki – ul. Władysława Reymonta; 
M. Skłodowskiej-Curie; Karola Szymanowskiego.

II etap
- budynki przy ul. M. Skłodowskiej-Curie.

os. im. Juliana Tuwima
- ul. Hermana Wróbla 1 – 9;
- ul. Leśna 13; 15 - Okrężna 1 - 8; 13; 15;
- ul. W. Korfantego 1-4; 6; 7; 9; 10; 14-17.

os. „Michałkowice”
- ul. Pocztowa 8-15;
- ul. Wyzwolenia 6; 8; 10;
- ul. Stawowa 5; 6; 7; 11;
- ul. gen. Władysława Sikorskiego 2; 4;
- ul. gen. Wł. Sikorskiego 1; Walentego Fojkisa 3; 5; 

Marii Dąbrowskiej 1; Obr. Warszawy 1; 2; 9;
- ul. Leona Kruczkowskiego 4; 6; 8.
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Uważamy jednak zdecydowanie, że 
zwycięzcami są wszyscy mieszkań-
cy Spółdzielni – ci pielęgnujący na co 
dzień rośliny ozdobne, jak i ci ogląda-
jący wynik ich pracy w barwy kwiatów 
przekuty. Tym pierwszym należą się 
gorące słowa podziękowania i gromkie 
brawa za ich trud, tym bardziej, że te-
goroczne kapryśne lato wymagało wy-
jątkowej dbałości o kwiaty.

Ta niezwykła i godna pozazdrosz-
czenia pasja jest również dostrzegana 
przez przypadkowych przechodniów 
i sąsiadów miłośników roślin ozdob-
nych. Oni nam bowiem najczęściej 
zgłaszają kandydatury do finału Zie-
lonego Konkursu. – Jestem pod du-
żym wrażeniem przepięknego ogród-
ka przydomowego pani Joanny Tobo-
rek z ul. Kruczej 3. Widać tutaj wyjąt-
kowo udany dobór kwiatów, które two-
rzą niepowtarzalną kompozycję, łą-

cząc się z różową elewacją naszego 
domu. Rośliny kwitną od wiosny do je-
sieni, co daje jedyny w swoim rodzaju 
widok. Inna lokatorka z tego budynku 
zaprojektowała i zasadziła na ścianie 
szczytowej garaży winobluszcz pięcio-
palczasty, który obecnie przepięknie 
się rozrasta – mówi pani Moćko.

Redakcja „MS” jest również pod wra-
żeniem rosnącego winobluszczu na 
garażach przy ul. Kruczej 3, zamienia 
on bowiem betonową ścianę w pięk-
ną i żywą kompozycję. Pomysł tak ory-
ginalny, że zasługujący na specjal-
ne wyróżnienie i przykład do naślado-
wania przez innych mieszkańców pra-
gnących zamienić nasze osiedla w oa-
zę zieleni. 

- Rośliny ozdobne na balkonie to mo-
je hobby. Rośnie tam 11 różnego ro-
dzaju kwiatów: pelargonie, begonie, 
surfinie i pelargonie zwisające. Daje 

to wspólnie piękną kompozycję, któ-
rą wiele osób się zachwyca – twier-
dzi Elżbieta Kuczera z ul. Pocztowej 
14 D. Kwiaty na balkonie naszej Czy-
telniczki są wyjątkowo dobrze nasło-
necznione, co przysparza im dodatko-
wego uroku.

To już zresztą ostatnie dni, w któ-
rych możemy zachwycać się pięknem 
kolorowych roślin na naszych budyn-
kach i osiedlach mieszkaniowych. Wraz 
z nastaniem jesieni większość balkono-
wych kwiatów będzie stopniowo tracić 
swoją urodę. Przez parę miesięcy dziel-
nie znosiły kaprysy pogody i bywało na-
sze zaniedbania pielęgnacyjne. W naj-
bliższych tygodniach podeschnięte li-
ście i skąpe kwiaty trudno będzie uznać 
za ozdobę. Z drugiej jednak strony, po 
letnim triumfie kolorów naszym balko-
nom i zieleńcom z pewnością należy 
się chwila wytchnienia.  mig

Triumf letnich kolorów – foto patrz str. 2

Imprezy tej nie trzeba było szczegól-
nie reklamować, gdyż jej organizatorzy 
przeprowadzają ją w tym miejscu już 
od lat. Na miejsce zmagań część ro-
werzystów przyjechała ze swoimi opie-

kunami ze Szkoły Podstawowej nr 13 
w Michałkowicach. Inne dzieci, z pobli-
skich domów, przychodziły na zawo-
dy bez wcześniejszej zapowiedzi i bez 
asysty. „Swobodni” dla przedszkola-
ków przygotowali miniturniej rzutu ko-
łami na pachołki i piłeczkami do ko-
sza. Dzieciakom co prawda nie uda-
wało się celnie trafić za każdym razem, 
ale zbytnio się tym nie przejmowa-
ły, bo była to dla nich przede wszyst-
kim świetna zabawa. Na starsze dzieci 
czekał prawdziwy tor przeszkód, gdzie 
trzeba było się wykazać nie tylko do-
brą kondycją fizyczną, ale też znako-
mitą techniką jazdy.

- Od kilku lat organizujemy na os. 
„Młodych” te zawody. Z roku na rok wi-
dać, że dzieci coraz lepiej jeżdżą na 

rowerach, a poziom konkurencji stał 
się jeszcze wyższy – chwali rowerzy-
stów Zygfryd Giesler z klubu „Swo-
bodni Siemianowice”. 

Każdej rozgrywanej konkurencji to-
warzyszył gorący doping młodych ki-
bicóe. Do zdobywania jak najlepszych 
wyników zachęcali również nauczycie-
le, którzy przyjechali z nimi na rowe-
rach oraz kolarze z klubu „Swobod-
ni”. Ten swoisty sprawdzian kolarskich 
umiejętności z pewnością się przyda 
na niejednej wspólnej wycieczce.

- Pierwszy raz startowałem w tego ty-
pu zawodach, ale spodobało mi się. Co 
prawda miałem jeden błąd i czas prze-

jazdu 28 sekund, jednak nie był to naj-
gorszy wynik. Wcześniej zrobiliśmy mi-
nirajd rowerowy po Siemianowicach – 
mówił Amadeusz Mamok z SP 13.

Na najlepszych czekały atrakcyjne 
nagrody w postaci sprzętu rowerowe-
go. Był to kask, lampy, bidony i inny 
osprzęt. Ponadto, każde dziecko na 
pamiątkę udziału w konkursach otrzy-

mało plakietkę z napisem „50-lecie 
SSM”. Część z nich dobrze zna swo-
ją Spółdzielnię, ponieważ wielokrot-
nie uczestniczyła w organizowanych 
przez nią imprezach, dla innych była 
to pierwsza okazja do takiego kontak-
tu. Różnice pomiędzy poszczególny-
mi zawodnikami były minimalne, więc 
młodzi kolarze przyrzekli sobie rewanż 
na kolejnych tego typu zawodach.

Końcowa klasyfikacja zawodów:
1. Paweł Giza
2. Kamil Mokwiński
3. Amadeusz Mamok
4. Mateusz Kaczmarek i Michał 

Sobczak. mig

Ponad 20 dzieci uczestniczyło w konkursach: rowerowym i sprawno-
ściowm, jakie z okazji rozpoczęcia obchodów „50-lecia SSM” i IV Świę-

ta Bytkowa zorganizował na osiedlu „Młodych” Klub Turystyki Kolarskiej 
„Swobodni Siemianowice”. Zawody 

z przeszkodami

Wspaniali młodzieńcy i ich stalowe rumaki Chyba... trafiłem?
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Przekształcenia na osiedlach
Uchwalona 14 czerwca br. znowelizowana ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych większości z nas kojarzy 

się z możliwością przekształcenia (wykupu) spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej 
własności za stosunkowo niewielkie, czasami bardzo małe pieniądze. By jednak można było dokonać przekształ-
ceń, tj. zawrzeć akt notarialny na podstawie art. 42 i 43 ustawy z 15. 12. 2000 r., Zarząd SSM musiał dokonać 
podziału zasobów mieszkaniowych na nieruchomości i podzielił je na 51 zespołów.

Do czasu wejścia w życie obecnie 
obowiązującej ustawy, tj. do 30 lipca 
br. Zarząd wyłożył 28 uchwał będących 
podstawą do określenia przedmiotu 
odrębnej własności. Uchwały te obej-
mują zarówno oznaczenie nierucho-
mości jedno- jak i wielobudynkowych. 
Po wyczerpaniu procedur ustawowych 
uchwały te stały się prawomocne. Kil-

kanaście innych uchwał nie zdąży-
ło się uprawomocnić, gdyż nim moż-
na było wyłożyć projekty tych uchwał 
do wglądu i poddać procedurze, nale-
żało wykonać dziesiątki innych czyn-
ności. Wśród nich najtrudniejsze oka-
zały się sprawy własnościowe grun-
tów, na których posadowiono budyn-
ki – nieaktualne wpisy w księgach wie-
czystych określające właścicieli, brak 
przeprowadzonych postępowań spad-
kowych umożliwiających wpisanie do 
ksiąg prawnych spadkobierców i czę-
sto szukanie spadkobierców etc.

Teraz mamy do czynienia z nową ja-
kościowo sytuacją. 14 września Sąd 
Rejonowy w Siemianowicach Śl. roz-
patrując wniosek o wpisanie do ksiąg 
wieczystych już zawartego aktu no-
tarialnego w oparciu o prawomocną 
uchwałę Zarządu o oznaczeniu nie-
ruchomości wielobudynkowej i przed-
miocie odrębnej własności, oddalił do-
konanie wpisu. Tym samym nie moż-
na wyodrębniać mieszkań mimo pra-
womocnych uchwał Zarządu w innych 
ustalonych nieruchomościach wielo-
budynkowych. Szerzej o wszelkich za-
wiłościach z tym związanych pisze-
my w materiale: Wyodrębnianie za-
blokowane. Tam także prezentujemy 

uzasadnienie Sądu o oddaleniu wpisu 
i przedstawiamy w kontekście podob-
nego przypadku, odmienny wyrok, ja-
ki zapadł po apelacji.

Po zapoznaniu się z uzasadnieniem 
Sądu, Spółdzielnia 28 września br. wy-
stąpiła z apelacją do Sądu Okręgowe-
go w Katowicach. Jeżeli apelacja zosta-
nie uwzględniona, to albo sprawa wró-

ci do Sądu I instancji do ponownego 
rozpatrzenia, albo Spółdzielnia będzie 
mogła przystąpić do zawierania umów 
o przeniesienie własności i zrealizować 
już złożone wnioski – gdy rzecz jasna 
zapadnie wyrok umożliwiający dokony-
wanie tych wpisów w oparciu o przyjęte 
prawomocne uchwały. Jeżeli Sąd Ape-
lacyjny utrzyma w mocy postanowienie 
Sądu I instancji, to procedurę podziału 
nieruchomości i przygotowania nowych 
projektów uchwał o oznaczeniu nieru-
chomości i przedmiotu odrębnej wła-
sności będzie należało podjąć od no-
wa. Nie trzeba dodawać, jak w takim 
przypadku znacznie odsunie się w cza-
sie wyodrębnianie mieszkań. 

W tabeli prezentujemy dane obra-
zujące ilości mieszkań podlegających 
przekształceniu z lokatorskiego prawa 
do lokalu w odrębną własność i ilości 
złożonych wniosków, w tym złożonych 
przez osoby ze spółdzielczym własno-
ściowym prawem do lokalu. Dodajmy, 
że zmiana statusu mieszkania ze spół-
dzielczego własnościowego w odręb-
ną własność generuje praktycznie tyl-
ko koszty, gdyż posiadający tytuł wła-
snościowego spółdzielczego prawa do 
lokalu ma tak samo prawo dysponowa-
nia mieszkaniem, czyli sprzedawania, 

przekazywania w spadku itd. jak tzw. 
pełny, wyodrębniony właściciel.

Jak obecnie prezentuje się możli-
wość wyodrębniania mieszkań w za-
sobach SSM? Na to pytanie postara-
my się odpowiedzieć poniżej, przed-
stawiając stan zaawansowania prac 
i przewidywane terminy ich zakończe-
nia, tj. wyłożenia uchwał do wglądu, co 

umożliwi wykonanie dalszych praw-
nych czynności.

Sytuację prawną nieruchomo-
ści wielobudynkowych i jednobu-
dynkowych, włącznie z prawomoc-
nymi uchwałami Zarządu o ozna-
czeniu nieruchomości i przedmio-
cie odrębnej własności przedsta-
wiliśmy w materiale na str. 6 – 11. 
W przypadku pozostałych budynków 
kwestie terenowo-prawne umożliwia-
jące oznaczenie nieruchomości znaj-
dują się w różnym, acz w wielu przy-
padkach dalekim stadium zaawanso-
wania prac.

W jakim? Zapraszamy do lektury.
Osiedle „Centrum”

Budynki przy ul. gen. Karola 
Świerczewskiego 46, 48, 50

Uregulowania wymaga teren zaję-
ty pod drogę dojazdową. Część drogi 
usytuowana jest na terenie gminnym, 
część na terenie prywatnym – brak na-
stępców prawnych właścicieli, księga 
wieczysta jest zamknięta, wpisy w niej 
są w j. niemieckim. O podjęcie postę-
powania w tej sprawie zwrócono się do 
UM pismami z dnia 1. 10. 2004 r., 7. 04. 
2005 r., 13. 10. 2005 r., 29. 12. 2005 r. 

Część gruntów zabudowanych bu-

Osiedle
Ilość mieszkań lokatorskich 

na poszczególnych  
osiedlach

Liczba złożonych wniosków 
o przekształcenie z lokatorskiego 

spółdzielczego prawa do lokalu na 
prawo odrębnej własności

Liczba wniosków
o przekształcenie z wła-
snościowego spółdziel-
czego prawa w prawo 
odrębnej własności

„CENTRUM” 618 346 22

„TUWIMA” 936 585 20

„MICHAŁKOWICE” 770 512 17

„MŁODYCH” 835 530 13

„WĘZŁOWIEC” 1119 627 12

„BAŃGÓW” 653 342 4

„CHEMIK” 702 378 15

RAZEM: 5633 3320 103

ciąg dalszy na str. 14

Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”
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dynkami jest w posiadaniu prawa użyt-
kowania wieczystego, zaś pozostała 
ich część objęta jest prawem własności 
osoby fizycznej. Aktualnie SSM wystą-
piła do Wydziału Geodezji UM o usta-
lenie granicy zabudowy mieszkanio-
wej oraz dokonanie scalenia działek, 
by następnie je podzielić na nierucho-
mości jednobudynkowe. Projekt po-
działu opracowany zostanie do koń-
ca listopada br. Przewidywany termin 
wyłożenia do wglądu projektu uchwa-
ły o oznaczeniu nieruchomości i przed-
miotu odrębnej własności – II kwartał 
przyszłego roku.

Budynki przy ul. Ryszarda
Gansińca 2, 4, 6, 8 10 i 11

Mimo przesłanego zawiadomienia 
o opracowanym projekcie stan praw-
ny, w myśl zapisów znowelizowanej 
ustawy, jest nieaktualny ze względu na 
konieczność utworzenia nieruchomo-
ści jednobudynkowych. Obecnie opra-
cowywany jest nowy projekt podzia-
łu, w którym uwzględnić należy regu-
lację niektórych fragmentów terenów 
na obrzeżach osiedla oraz wydziele-
nie działki pod budowę garaży. Po za-
twierdzeniu projektu, zainteresowani 
zostaną poinformowani o jego kształ-
cie. Przewidywany termin wyłożenia 
projektu uchwały do wglądu – koniec 
I kwartału przyszłego roku.

Budynki przy ulicy
Kolejowej 1, 2, 3, 4, 5, 6

Całość przygotowywano do utworze-
nia nieruchomości wielobudynkowej, 
jednakże problemy z przejęciem grun-
tu pod budynkiem przy ul. Kolejowej 2 
- częściowo posadowiony jest na grun-
cie, będącym w zarządzie PKP dział-
ka nr 2033/278 o pow. 239 m2 - unie-
możliwiały wyłożenie uchwały. Spół-
dzielnia od ponad 7 lat prowadzi kore-
spondencję z PKP S.A. (założono rów-
nież sprawę sądową) i Urzędem Mia-
sta w Siemianowicach Śl. w sprawie 
nabycia tej działki. W 2004 r. PKP S.A. 
w związku z zakończeniem procesu 
uwłaszczeniowego zapewniły SSM, 
że rozpocznią procedurę zmierzają-
cą do zbycia nieruchomości . W grud-
niu 2006 r. SSM ponownie wystąpi-
ła do PKP S.A. o przedstawienie ofer-
ty sprzedaży działki – oferta pozostała 
bez odpowiedzi i SSM czeka na moż-
liwość nabycia działki w drodze zasie-
dzenia. Zamieszkali w tym budynku 
mogą do 2010 roku, zgodnie z art. 7 
ust. 2 ustawy o spółdzielniach miesz-

kaniowych, przekształcić mieszkanie 
na spółdzielcze własnościowe.

W przypadku pozostałych budynków 
tj. 1, 3, 4, 5, 6 wdrożono wykonanie po-
działu z nieruchomości wielobudynko-
wej na jednobudynkowe. Prace te zo-
staną zakończone do końca br.

Budynek przy ul. Piaskowej 8
Spisywanie aktów notarialnych nie-

możliwe. Część budynku posadowiona 
jest na działce prywatnej. Na podsta-
wie postanowienia sądowego z 23. 05. 
2003 r. nabycie tej działki w drodze za-
siedzenia możliwe będzie po upływie 
30 lat od daty zajęcia terenu, tj. w 2013 
roku. SSM może, zgodnie z art. 7 ust. 2 
usm, do 2010 r. ustanawiać spółdziel-
cze własnościowe prawo do lokalu.

Budynek przy ulicy
Tadeusza Kościuszki 3

W czerwcu 2007 r. postanowieniem są-
dowym SSM nabyła własność nieru-
chomości nr 2382/94 przez zasiedzenie 
i rozpoczęto procedurę dalszej regulacji 
stanu prawnego. Zlecono przetłumacze-
nie księgi wieczystej z języka niemiec-
kiego oraz wystąpiono do UM o wykre-
ślenie hipoteki z KW. Po otrzymaniu zgo-
dy zostanie złożony wniosek o założenie 
nowej KW dla tej działki. Zakończenie 
prac winno nastąpić do końca br. 
Budynki przy ul. Jana Pawła II 17;

Tadeusza Kościuszki 10
Zarząd w tym roku przesłał informa-

cję o wyłożeniu uchwał o oznaczeniu 
nieruchomości. Nie zdążyły się upra-
womocnić przed wejściem w życie zno-
welizowanej ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych. Istnieje konieczność 
opracowania nowych uchwał uwzględ-
niających ustawowe zmiany. Stosow-
ne zawiadomienia o ich wyłożeniu za-
interesowani otrzymają do końca paź-
dziernika.

Budynek ul. Jana Pawła II 18
SSM przygotowała projekt uchwa-

ły i jest on wyłożony do wglądu w sie-
dzibie Zarządu. Mieszkańców poinfor-
mowano.
Budynek ul. Jana Pawła II 21, 22
Ustalono granice działek PKP, wła-

ściciela prywatnego i SSM. Aktualnie 
jest w przygotowaniu projekt uchwa-
ły. O jego wyłożeniu zainteresowani 
zostaną poinformowani. W I kwartale 
przyszłego roku może nastąpić wyod-
rębnianie mieszkań.

Budynek przy ul. Hutniczej 3-5
Zarząd w tym roku przesłał informa-

cję o wyłożeniu uchwały o oznaczeniu 

nieruchomości. Nie zdążyła się upra-
womocnić. Istnieje konieczność opra-
cowania nowych uchwał uwzględnia-
jących ustawowe zmiany. Stosowne 
zawiadomienia o ich wyłożeniu zain-
teresowani otrzymają do końca paź-
dziernika.

Budynek przy ul. Jedności 1
Trwają prace o związane z ujednoli-

ceniem okresów użytkowania wieczy-
stego działek wchodzących w skład 
nieruchomości i wpisaniem ich do jed-
nej księgi wieczystej. Urząd Miasta 
przygotowuje umowę umożliwiającą 
dalsze postępowanie prawne. Projekt 
uchwały może zostać wyłożony jesz-
cze w listopadzie.

Osiedle „Chemik”
Zarząd zaakceptował propozycję po-

działu całego osiedla stosownie do po-
stanowień ustawy. 

Budynki przy ul. Walerego
Wróblewskiego 69, 71, 73 oraz przy
ulicy Alfonsa Zgrzebnioka 51, 52
Projekt podziału o oznaczeniu jedno-

budynkowych nieruchomości i przed-
miocie odrębnej własności zostanie 
opracowany do 7 listopada. Zawiado-
mienia o wyłożeniu projektu do wglą-
du zainteresowani otrzymają indywi-
dualnie.
Budynki przy ul. Niepodległości 57,

59, 63, 67 oraz przy ulicy
Alfonsa Zgrzebnioka 38, 40

Do 15 listopada zostanie przygo-
towany projekt podziału o oznacze-
niu jednobudynkowych nieruchomości 
i przedmiocie odrębnej własności. Za-
wiadomienia o wyłożeniu projektu do 
wglądu zainteresowani otrzymają in-
dywidualnie.

Budynki przy ul. Walerego
Wróblewskiego 39, 41, 43, 45, 47,
49, 51, 53, 55, 55a, 57, 59, 61, 63;

ul. Alfonsa Zgrzebnioka 25, 39 oraz
przy ul. Niepodległości 58 do 66
Projekt podziału o oznaczeniu jed-

nobudynkowych nieruchomości zosta-
nie przygotowany nie wcześniej niż do 
15 grudnia br. po uprzednim ujedno-
liceniu okresów użytkowania wieczy-
stego gruntów i podpisania stosownej 
umowy z UM. Zawiadomienia o wyło-
żeniu projektu uchwały do wglądu za-
interesowani otrzymają indywidualnie.

Budynek przy ulicy
Niepodległości 64-66

Niestety, wnioski o wyodrębnienie 
złożone przez mieszkańców tego bu-
dynku nie będą rozpatrzone ze wzglę-

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

Przekształcenia na osiedlachciąg dalszy ze str. 13
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du na nieuregulowany stan prawny 
nieruchomości. SSM nie jest pełnym 
właścicielem działki, na której dom 
jest posadowiony. Część gruntu nale-
ży do osób prywatnych nieposiadają-
cych uporządkowanych praw własno-
ści (spadek). Do czasu nabycia peł-
nych praw własności – przeprowadze-
nia sądowego postępowania spadko-
wego – nie można dokonać wykupu 
tych części gruntu. Procedura trwa. 
Zamieszkali w tym domu mogą jed-
nak, zgodnie z art. 7 ust. 2 usm, do 
2010 r. ustanawiać spółdzielcze wła-
snościowe prawo do lokalu. SSM jest 
w stanie zrealizować takie przekształ-
cenie praw do lokalu najdalej do 30 li-
stopada br.

Osiedle „Młodych”
Do końca listopada zostaną zakoń-

czone prace związane z podzieleniem 
przygotowanego scalonego terenu dla 
potrzeb nieruchomości wielobudynko-
wej na wprowadzone nowelizacją usm 
obowiązkowe od jej wejścia w życie 
nieruchomości jednobudynkowe do-
mów położonych przy Alei Młodych 
oraz ulicach: Bohaterów Westerplat-
te, ZHP, Jana Nepomucena Stęślic-
kiego, Szarych Szeregów, Francisz-
ka Zubrzyckiego. Po zatwierdzeniu 
podziału przez Urząd Miasta, Zarząd 
SSM przygotuje projekty uchwał zgod-
nie z art. 42 i 43 usm. Zawiadomie-
nia o wyłożeniu do wglądu projektu 
uchwały o oznaczeniu jednobudynko-
wych nieruchomości i przedmiocie od-
rębnej własności zainteresowani otrzy-
mają indywidualnie.
Budynki przy ul. Niepodległości

22-24, 26-28, 30-32 oraz 
ul. Walerego Wróblewskiego 2-4, 6-8

Projekt podziału scalonego terenu 
dla potrzeb nieruchomości wielobu-
dynkowej na obowiązkowe nierucho-
mości jednobudynkowe opracowany 
zostanie do końca br. Zawiadomie-
nia o wyłożeniu do wglądu projektu 
uchwały o oznaczeniu jednobudynko-
wych nieruchomości i przedmiocie od-
rębnej własności zainteresowani otrzy-
mają indywidualnie.

Osiedle „Michałkowice”
Większość budynków posadowio-

nych na tym osiedlu – czytaj: Wyod-
rębnienia zablokowane – posiada pra-
womocne uchwały o oznaczeniu nieru-
chomości wielobudynkowych i przed-
miocie odrębnej własności. Ze wzglę-
du na postanowienie Sądu Rejono-
wego w Siemianowicach Śl. i złożoną 
przez SSM apelację do Sądu Okręgo-

wego należy czekać na rozpatrzenie 
apelacji i wyrok. Natomiast:

- budynki przy ul. Przyjaźni 8, 10,
18, 22, 24, 26 oraz Kościelnej 34, 36

mają już aktualnie opracowane pro-
pozycje podziału na nieruchomo-
ści jednobudynkowe. Ostateczny pro-
jekt zostanie wykonany do końca br., 
a pierwsze wyodrębnienia mieszkań 
będą możliwe najwcześniej pod koniec 
I kwartału 2008 r.

Osiedle „Węzłowiec”
Tak zwany I etap osiedla posiada 

prawomocne uchwały Zarządu SSM 
o oznaczeniu wielobudynkowych nie-
ruchomości i należy czekać na rozpa-
trzenie apelacji oraz na wyrok Sądu 
Okręgowego w Katowicach – czytaj: 
Wyodrębnienia zablokowane.

Stan prac przy oznaczaniu nierucho-
mości i przedmiotu odrębnej własności 
nieruchomości pozostałych budynków 
przedstawia się następująco:
- budynki przy ulicy Władysława

Łokietka 2, 18, 20, 22, 24
Dobiegają końca prace związane 

z oznaczeniem nieruchomości jedno-
budynkowych – przewidywany termin 
zakończenia 31. 10. br. Sporządzenie 
aktów notarialnych, po wyczerpaniu 
procedury ustanawiania jednobudyn-
kowych nieruchomości i przedmiocie 
odrębnej własności, będzie możliwe 
jeszcze w tym roku. O przebiegu pro-
cedowania, między innymi wyłożeniu 
uchwał do wglądu, zainteresowani zo-
staną powiadomieni indywidualnie.

- budynki przy ulicy
Władysława Jagiełły 2 i 41

Przygotowano projekt uchwały 
o oznaczeniu nieruchomości i przed-
miocie odrębnej własności przesłano 
zawiadomienia o jego wyłożeniu. Po 
uprawomocnieniu się uchwały będzie 
można wyodrębniać mieszkania i za-
wierać akty notarialne.

- budynek ul. Walerego
Wróblewskiego 26, 28, 30, 32

Projekt podziału o oznaczeniu nieru-
chomości jest przygotowany. Zawia-
domienia o wyłożeniu projektu uchwa-
ły do wglądu mieszkańcy otrzymają in-
dywidualnie.

- budynki przy ul. Władysława Jagieł-
ły 25, 27, 29, 31,. 33, 35, 37, 39...

czyli domy na tzw. II etapie osiedla 
z chwilą wejścia w życie znowelizowa-
nej ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych miały przygotowany projekt 
uchwały o utworzeniu nieruchomości 
wielobudynkowej. Uchwała nie zdążyła 
się uprawomocnić i koniecznym jest do-

konanie nowego podziału ustalającego 
nieruchomości jednobudynkowe. Pra-
ce zostały rozpoczęte. Ich zakończenie 
planowane jest na koniec października. 
O przygotowanych nowych projektach 
uchwał Zarządu zainteresowani zosta-
ną zawiadomieni indywidualnie.

- budynki przy ulicy
Jana Polaczka 2, 4, 6, 8

Aktualnie trwa procedura regulowa-
nia stanu prawnego nieruchomości. 
Jednocześnie, ze względu na obciąże-
nie budynków tzw. trudnym kredytem, 
Spółdzielnia wystąpiła do osób, które 
złożyły wnioski o wyodrębnienie, z pi-
smami informującymi, jakie kwoty win-
ny wnieść celem spłaty kredytu. W pi-
smach zadano pytanie, czy podtrzymu-
ją złożone wnioski. Ewentualne wyod-
rębnienie mieszkań możliwe będzie do 
przeprowadzenia w przyszłym roku.

Osiedle im. Juliana Tuwima
i osiedle „Bańgów”

Na obydwu osiedlach ustalono nie-
ruchomości wielobudynkowe zgodnie 
z ustawą obowiązującą do 30 lipca br. 
Na osiedlu „Tuwima” utworzono czte-
ry nieruchomości, a na os. „Bańgów” 
– dwie. Uchwały o oznaczeniu tych 
nieruchomości stały się prawomoc-
ne w latach 2004 do 2005. W związku 
z odmową dokonania wpisu do ksiąg 
wieczystych zawartego już aktu nota-
rialnego – czytaj: Wyodrębnienia za-
blokowane – należy czekać na wynik 
apelacji, jaką SSM skierowała do Są-
du Okręgowego w Katowicach.

Jak wynika ze skrótowego przed-
stawienia stanu zaawansowania prac, 
Zarząd SSM stoi przed koniecznością 
wykonania wielu jeszcze czynności 
związanych z realizacją ustawy. Pro-
cedury te trwają. Ich tempo nie zawsze 
jest zależne od Spółdzielni, gdyż nale-
ży przyjąć do wiadomości, że muszą 
być zachowane określone przepisami 
terminy niezbędne dla prawidłowego 
przebiegu tych czynności – procedura 
odwoławcza, czas niezbędny na upra-
womocnienie. W tych przypadkach nie 
może być żadnych uchybień bądź nie-
jasności czy niedomówień. Jakby te-
go było mało, dodatkowe i nieprzewi-
dziane problemy stworzyło postano-
wienie Sądu Rejonowego w Siemiano-
wicach Śląskich o odmowie dokonania 
wpisu aktu notarialnego do ksiąg wie-
czystych. Teraz czekamy na wyrok Są-
du Okręgowego w Katowicach. To zaś 
może potrwać. O dalszym biegu spraw 
będziemy informować na bieżąco.

Piotr Sowisło

Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”
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IV Święto Bytkowa podzielono jak-
by na trzy części. W pierwszej wystą-
piło szereg młodych siemianowickich 
zespołów, później nastąpił uroczysty 
moment wręc zenia Laurów Bytkowa, 
a następnie na scenę weszli profesjo-
nalni wykonawcy, którzy bawili zgro-
madzoną publiczność aż do późnych 
godzin wieczornych.

Jako pierwsze na Rynku pojawiły się 
dzieci spragnione niespodzianek, gier 
i konkursów „serwowanych” przez Da-
nutę Białas i Krystiana Stasiczka. 
Dzieciaki śpiewały, tańczyły, popisywa-
ły się zdolnościami wokalnymi i recyta-
torskimi. Na apel prowadzącej, co jakiś 
czas wyciągały ku niebu swoje ręce, aby 
przyciągnąć nad scenę słońce, ukrywa-
jące się za chmurami. Dużo emocji do-
starczył wszystkim minikonkurs piosen-
karski, w którym najmłodsza uczestnicz-
ka 3,5 letnia Julia podbiła serca widow-
ni piosenką „Jestem sobie przedszkola-
kiem”. Mała piosenkarka powiedziała, że 
w przyszłości chce być lekarzem.

Blok dziecięcy był przerywany wy-
stępami zespołów z SP 1. Najpierw 
„Gwiazdeczki” do piosenki Madon-
ny przedstawiły inscenizację wiersza 
Jana Brzechwy „Kaczki”. Zespół ma 
już na swoim koncie kilka sukcesów, 
w tym wyróżnienie 3 stopnia na festi-
walu młodzieży szkolnej. - Grupa ta 
ćwiczy od ponad roku i bardzo chęt-
nie uczestniczy w zajęciach. Przygo-
towujemy program na kolejne występy 
– mówi Małgorzata Kaleta, opiekun-
ka „Gwiazdeczek”. Z kolei „Gama” ze-
spół złożony z uczniów 3 klasy przypo-
mniała wszystkim, że niedawno zaczął 
się rok szkolny i że ten fakt nie musi 
smucić, gdyż dzieci wróciły z wakacji 
wypoczęte i pełne radości. - „Gama” li-
czy 12 osób, które śpiewają od blisko 
3 lat. Ich talent został już dostrzeżony, 
gdyż zdobyli kilka nagród na miejskich 
konkursach – twierdzi Anna Kordon 
ich opiekunka.

Sporą atrakcją były występy
młodych siemianowickich talentów 

wokalnych. Sonia Sęk zaprezentowa-
ła piosenki Anny Jantar i Hanny Ba-
naszak. Jej zdaniem, młode pokole-
nie piosenkarzy nie ma tak ambitne-
go repertuaru i dlatego sama wybie-
ra piosenki sprzed lat. - To mój trze-
ci występ, dopiero zaczynam śpiewać, 
ale bardzo lubię to robić – podkreślała 
Agnieszka Idzik, która zaprezentowa-
ła m.in. Chodź pomaluj mój świat ze-
społu Dwa Plus Jeden. Znana z wy-
stępów w zespole „Droga Ewakuacyj-

na” Hiacynta Zdechlikiewicz zaśpie-
wała piosenki Moniki Brodki i gru-
py IRA. Wokalnie zabłysnął również 
jej brat Bartosz, przedstawiając kulto-
we utwory zespołu Dżem. - Moim ma-
rzeniem jest wystąpić na festiwalu pio-
senki w Opolu. Lubię śpiewać bluesa, 
bardziej mnie pociąga niż współczesna 

muzyka – twierdzi Bartosz Zdechli-
kiewicz. Na scenie pojawił się jeszcze 
zespół „Droga Ewakuacyjna” z Zespo-
łu Szkół Sportowych nr 1. Jego własne 
kompozycje szczególnie podobały się 
młodej publiczności.

Tegoroczne Laury Bytkowa
przyznano 3 osobom – jednej po-

śmiertnie. Decyzję Kapituły przedsta-
wił Andrzej Gościniak, przewodniczą-
cy Rady Miasta a zarazem szef Sto-
warzyszenia Przyjaciół Bytkowa. Pre-
zentując laureatów, odczytał laudacje, 
w których uzasadniono wybór. Wyróż-
nienia wręczali Jacek Guzy, prezy-
dent miasta i Jacek Matusiewicz wi-
ceprezydent.

Laur Bytkowa otrzymali:
- mgr Alicja Jaźwiec – za wybitne 

osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wy-
chowawczej i społecznej na stanowi-
sku nauczyciela, a później dyrektora 
SP 1 im. Mikołaja Kopernika w Bytko-
wie, które znakomicie i z wielkimi suk-
cesami pełniła łącznie przez 36 lat. 
W tym szczególnie za olbrzymi osobi-
sty wkład w proces integrowania na-
szej szkoły z tworzącym się środo-
wiskiem mieszkańców, powstających 
podówczas osiedli bytkowskich. Po-
mimo upływu lat laureatka cieszy się 
wciąż niesłabnącym, ogromnym uzna-
niem swego środowiska zawodowe-
go i jest do dziś prawdziwym autoryte-
tem dla licznej rzeszy, teraz już doro-
słych mieszkańców naszej Dzielnicy, 
a onegdaj Jej wychowanków.

- dr hab. Zdzisław Janeczek – dla 
wybitnego naukowca, historyka, na-
uczyciela akademickiego Katedry Na-
uk Humanistycznych Akademii Ekono-
micznej w Katowicach, dziekana wy-
działu, członka wielu ważnych i presti-
żowych gremiów naukowych, autora 
o benedyktyńskiej pracowitości i rezul-
tatach, gdyż Jego dorobek naukowy to 
ponad 250 publikacji: rozpraw, artyku-
łów, recenzji i referatów historycznych, 
obejmujących niezwykle szeroki zakres 
zainteresowań epokami naszych dzie-
jów, od Insurekcji Kościuszkowskiej po 

czasy najnowsze. Dla autora 20 książek 
historycznych, pośród których poczesne 
miejsce zajmują dzieła o historii Śląska, 
Siemianowic Śl., a przede wszystkim 
Bytkowa, co Kapituła szczególnie pod-
kreśla. Dla Prezesa Siemianowickie-
go Towarzystwa Oświatowego im. Woj-
ciecha Korfantego, założyciela Funda-
cji „Pałac”, uznanego działacza I „Soli-
darności” w latach 1980-1981, radne-
go, znakomitego autorytetu w dziedzi-
nie historii Miasta, laureata rozlicznych 
i prestiżowych nagród, wyróżnień i me-
dali – w dowód najwyższego uznania 
dla wybitnych dotychczasowych nauko-
wych osiągnięć i ogromnej wytrwało-
ści w krzewieniu wiedzy o historycznych 
korzeniach bytkowskiej społeczności, 
naszej wspólnej małej ojczyzny.

- pośmiertnie Roman Majnusz – 
statuetkę odebrała córka Katarzyna 
– W serdecznym podziękowaniu za 
wieloletnią znakomitą pracę i twór-
czą działalność społeczną dla Bytko-
wa, w szczególności na rzecz osie-
dli: „Chemik” i „Węzłowiec”, które dzię-
ki Jego profesjonalizmowi, inicjatywom 
i staraniom stały się niezwykle przyja-
znym miejscem zamieszkania dla byt-
kowian. Także za ogromne zasługi dla 
działalności i rozwoju samorządu oby-
wateli naszej Dzielnicy.

W imieniu laureatów głos zabrał 
Zdzisław Janeczek i wyraźnie wzru-
szony podziękował za przyznane wy-
różnienia.

Później
sceną zawładnęli profesjonalni ar-

tyści. Obecnym szczególnie do gustu 
przypadła Biesiada Polska. Żywioło-
wa wokalistka i wodzirej w jednym za-
władnęła publicznością. Podobał się 
również zespół „Wyrwani”, którego wy-
stęp kończył IV Święto Bytkowa. Jego 
zwieńczeniem był kilkuminutowy po-
kaz ogni sztucznych.

Mieszkańcy powiedzieli:
Kamil Roszowski – Podobały mi się 

występy młodych zespołów grających 
rocka. Piosenki biesiadne są raczej dla 
starszego pokolenia, ale można ich też 
posłuchać.

Zofia Kolek: Dziś jest wyjątkowo 
chłodno, przyszłam na chwilę, gdyż 
chętnie uczestniczę w tych festynach. 
Można się trochę pośmiać i pobawić.

Państwo Lubieccy: To świetne miej-
sce na spotkania. Nam najbardziej od-
powiada to, że można usiąść ze zna-
jomymi przy stoliku, zjeść coś dobrego 
i słuchać muzyki. migs

IV Święto Bytkowa w obiektywie – 
str. 18

Gorąco mimo 
zimna

ciąg dalszy ze str. 1
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Jak możemy Ci dzisiaj pomóc?

   decyzję otrzymasz ekspresowo 
  błyskawicznie dostarczymy Ci gotówkę
pożyczymy Ci już od 300 zł

Szybkie pożyczki!

Zadzwoń już dziś!

0 801 800 148
w w w . p r o v i d e n t . p l
k o s z t  c a ł e g o  p o ł ą c z e n i a  w y n o s i  0 , 3 5  z ł

Możesz również wysłać SMS o treści pozyczka pod numer 1124
lub zadzwonić 022 320 49 60 (koszt wysłania SMS-a 
lub połączenia z tel. kom. wg taryfy poszczególnych operatorów)
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7/
08

-0
7



18 MOJA SPÓŁDZIELNIA 10/2007

„Wyrwani” zakończyli festyn i poderwali wszystkich do tańca.

G o r ą c o  m i m o  z i m n a  – czytaj str. 16

 Andrzej Gościniak – z prawej 
– prezentuje Alicję Jaźwiec.

Występują „Gwiazdeczki”.

Biesiada Polska – rozbawiła 
widownię do łez.

Nieważne, że było zimno.
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www.zasadachorab.pl

Uczciwe Zasady w polityce

Drogi Wyborco!
Chciałabym: 

-  większych możliwości rozwoju dla mieszkańców Śląska 
- więcej mieszkań dla ludzi średnio zarabiających 
- łatwiejszego dostępu do służby zdrowia
- lepszych dróg i prawdziwych autostrad
- ciekawszych miejsc pracy
-- dobrze wykorzystanych środków z Unii Europejskiej
- niższych podatków
- profesjonalnej organizacji służby zdrowia

Jestem niezależna 

Platforma Obywatelska, której jestem sympatykiem zaprosiła mnie 
na swoją listę

Posiadam wiedzę i umiejętności 

Jestem doktorem nauk o polityce, nauczycielem akademickim śląskich Jestem doktorem nauk o polityce, nauczycielem akademickim śląskich 
uczelni, autorem książek o tematyce społecznej 

Posiadam doświadczenie

Jestem dyrektorem Kolegium Pracowników 
Służb Społecznych (szkoła województwa 
śląskiego, kształcąca pracowników 
socjalnych). Za swoją pracę otrzymałam 
ocenę wyróżniającą ocenę wyróżniającą Kuratora Oświaty.

Znam potrzeby Śląska 

Brałam udział w pracach nad 
strategią Polityki Społecznej 
Województwa Śląskiego na lata 
2006 – 2020. Jestem promotorem 
200 projektów socjalnych na 
rzecz dzieci, osób starszych, rzecz dzieci, osób starszych, 
niepełnosprawnych,
bezrobotnych.

Z wyrazami szacunku
dr Anna Zasada-Chorab

Anna Zasada-Chorab
pozycja                           lista nr 817   
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Ostatnio tematyka placów zabaw 
często pojawia się na łamach 

„MS”. Stało się tak, gdyż władze 
Spółdzielni zleciły wykonanie spe-
cjalistycznej kontroli w celu zwery-
fikowania stanu urządzeń zabawo-
wych pod kątem zapewnienia mak-
symalnego bezpieczeństwo dzieci. 
Gdy w wyniku kontroli okazało się, że 
niektóre z urządzeń należy czasowo 
zdemontować, by dostosować je do 
przepisów podnosi się larum:

Gdzie będą bawić się dzieci?
Co ta Spółdzielnia wymyśla?
Szkoda, że taki alarm nie jest podno-

szony, gdy często na naszych oczach 
urządzenia te są niszczone. Wtedy za-
pominamy, do czego służy język. By 
nie być gołosłownym popatrzmy na fo-
to na str. 1. Tak wygląda „kiwak” na 

niedawno skontrolowanym placu za-
baw. Ładny? Prawda?

Winnych  
nie ma

Miesiąc temu postawiliśmy pytanie: 
Spółdzielnia... czyli kto? Odpowiedzi 
nie nadeszły, a szkoda, bo temat to 
wielce frapujący. Podobnie jak interesu-
jącym jest trzykrotne w tym roku znisz-
czenie instalacji elektrycznej w budynku 
przy ul. W. Korfantego 9A, B, C. Nikt nic 
nie widział i nie słyszał. Czy na pewno? 
Ponadto, na osiedlach zanotowano:

„BAŃGÓW”
ul. M. Skłodowskiej-Curie, Wł. Rey-

monta – zniszczono 4 kosze na śmieci;
ul. Wł. Reymonta 16 – wybito szybę 

w drugich drzwiach wejściowych.

„CENTRUM”
ul. Brzozowa 12 – skradziono tabli-

cę ogłoszeniową z klatki schodowej. 
„CHEMIK”

ul. Niepodległości 63 – skradziono 
kabel zasilający garaże.

„MICHAŁKOWICE”
ul. Przyjaźni 18B – wybito szybę w 

drzwiach wejściowych;
ul. Wł. Sikorskiego 4G – skradziono 

metalową pokrywę ze studzienki kana-
lizacyjnej.

„MŁODYCH”
ul. Szarych Szeregów 4, ZHP 1, 2, 3 

– napisy na szczytach budynków.
„TUWIMA”

ul. W. Korfantego 9A, B, C – skra-
dziono czujniki, zniszczono oprawy 
oświetleniowe i instalację elektryczną. 
Koszt zniszczeń około 3,5 tys. zł.

Ponadstuosobową publiczność świet-
nie bawili aktorzy teatru im. St. Wyspiań-
skiego w Katowicach, prezentując zna-
komite poczucie humoru oraz wysoki 
kunszt aktorski. Byli to: Renata Spinek, 
Zbigniew Wróbel i Maciej Wizner. Po 
spektaklu widzowie mogli z aktorami 
wypić wspólnie kawę, zrobić pamiątko-
we zdjęcie i podyskutować o sztuce. Na 
początku spotkania, witając zebranych, 
szef DK „Chemik” Zbigniew Krupski 
powiedział: - Jestem wdzięczny pań-
stwu za obecność i będzie-
my starać się dostarczać 
przez cały rok kulturalno – 
teatralny wiele ciekawych 
spektakli. Mam nadzieję, że 
będziecie państwo z nami 
przez cały ten czas.

 „Romanca” to sztuka jed-
nego z najbardziej znanych, 
niedawno zmarłego tragicz-
nie, polskiego aktora Jacka 
Chmielnika. Był ukochany 
przez publiczność za nie-
zapomniane role w filmach 
„Vabank”, „Kingsajz” czy 
„Nad Niemnem”. Ostatnio 
prowadził w telewizji teleturniej „Ko-
chamy polskie seriale”. Jacek Chmiel-
nik nie lubił stagnacji, grywał swo-
je sztuki w różnych klubach, chciał 
być jak najbliżej widza i jego wnętrza. 
Stąd „Romanca” jest sztuką przekor-
ną, dumną, taką jaka była osobowość 
niezapomnianego aktora. – Sztuka ta 
jest komedią omyłek, zderzeniem wąt-
ków wielkiego teatru szekspirowskiego 
i współczesnej awangardy. Powoduje 

to, że widz, podobnie jak aktorzy, ba-
lansuje na krawędzi pomiędzy rzeczy-
wistością a teatrem – uważa reżyser 
spektaklu Mieczysław Niedźwiecki.

Zdecydowana większość publiczno-
ści przychodząca na spektakle jest 

wychowana na tradycyjnej formie te-
atru, takiej jak sztuki Aleksandra Fre-
dry. Jednakże w teatrze następują re-
wolucyjne zmiany i bazując na nich, 
aktorzy chcieli przedstawić nowy za-
mysł inscenizacyjny. Zazwyczaj w ta-
kich sytuacjach widzowie dzielą się na 
tych, co preferują tradycję i tych, któ-
rzy wolą nowoczesność. W DK „Che-
mik” było chyba podobnie. Zderzenie 
tych dwóch rzeczywistości daje jednak 
dodatkową formę dramatyzmu i eks-

presji, a przecież bez tego prawdziwy 
teatr nie mógłby istnieć. 

Dodajmy, że Poniedziałkowa Impre-
za Teatralna powstała przy współpra-
cy Stowarzyszeń: Przyjaciół Bytkowa 
i „Nasz Dom”. Kolejne przedstawienie 
w tym miesiącu będzie poświęcone 
100 rocznicy śmierci Stanisława Wy-
spiańskiego. Natomiast w listopadzie 
w „Chemiku” będzie gościła Anna Se-
niuk jedna z najbardziej znanych pol-
skich aktorek, której sławę przyniosła 
rola w polskim serialu wszechczasów 
„Czterdziestolatek”.

Ponadto, DK „Chemik” rozpoczął 
we wrześniu kolejny se-
zon spektakli Teatru Pro-
filaktycznego. 21 wrze-
śnia br. blisko 300 dzie-
ci ze Szkół Podstawowych 
nr 1 i 13 w Siemianowi-
cach obejrzało sztukę „Żyj 
w trzeźwości człeku”. By-
ła to próba uświadomienia 
młodym ludziom zagrożeń 
związanych z piciem alko-
holu, narkotykami, nikotyni-
zmem, przemocą w szkole 
i w domu. Profesjonalne ak-
torstwo, pięknie podkreśla-

jąca wagę wypowiadanych słów mu-
zyka, niebanalne kostiumy i rekwizyty 
stanowiły o dodatkowym atucie spek-
taklu. Natomiast w ramach programu 
profilaktycznego „Noe” młodzież z gim-
nazjum Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących i Zawodowych oraz z Zespo-
łu Szkół Sportowych nr 1, 26 ub.m. 
spotkała się z młodymi psychologami, 
aby rozmawiać o problemie alkoholi-
zmu i sposobach bronienia się przed 
tym negatywnym zjawiskiem. mig

Między
rzeczywistością

a teatrem

Wyjątkowo udanie rozpoczął się kolejny sezon kulturalno – teatralny 
w DK „Chemik”, gdzie 24 września br. odbyło się przedstawienie 

„Romanca” Jacka Chmielnika.
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Płacą im za godziny?
- Kiedy skończy się docieplanie blo-

ków przy ul. Wróblewskiego 69-71. 
Prace te rozpoczęły się w maju i nie 
widać końca. Robotników z tej firmy 
można spotkać w okolicznych skle-

pach, natomiast roboty prowadzone 
są bardzo wolno. Chyba mają płaco-
ne za godziny, a nie za robotę – twier-
dzi zdenerwowana lokatorka z osie-
dla „Chemik”

I. R. (imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Roboty docieple-

niowe na budynkach przy ul. Wró-
blewskiego 69-71 znajdują się na 
etapie końcowym. Wkrótce firma za 
nie odpowiedzialna zgłosi je do od-
bioru Spółdzielni. Prace są przepro-
wadzane zgodnie z terminem usta-
lonym w obowiązującej umowie. Za-
równo Zarząd SSM, jak i ADM „Che-
mik” nie mają wpływu na pracowni-
ków firmy dociepleniowej, gdyż ich 
praca nie podlega bezpośredniemu 
rozliczeniu Spółdzielni. Ich wydaj-
ność leży w interesie właścicieli fir-
my wykonującej te roboty.

30 zł za...
- Kilka dni temu byłem w siedzibie 

SSM w sprawie zaświadczenia o da-
rowiźnie mieszkania. Zbulwersowała 
mnie opłata za jego wydanie w wy-
sokości 30 zł. Uważam, że nie jest to 
w porządku ze strony Spółdzielni. Jeże-
li nawet ten dokument podpisuje Prezes 
SSM, to należy to do jego obowiązków 
w ramach opłacanego etatu. Jednocze-
śnie w tym samym dniu byłem w dziale 
rozliczeń c.o. i potrzebną mi informację 
uzyskałem od ręki bez ponoszenia żad-
nych kosztów – mówi Jerzy Lipka.

Zarząd SSM: Zaświadczenie po-
twierdzającego tytuł prawny do 
mieszkania jako niezbędny doku-
ment do przedstawienia kancela-
rii notarialnej faktycznie wydawa-
ne jest za opłatą w wysokości 30 zł. 
Środki finansowe z tego tytułu prze-
kazywane są na działalność spo-
łeczno-wychowawczą prowadzoną 
przez DK „Chemik”. Opłatę tę po-
biera się na podstawie regulaminu 
uchwalonego decyzją Rady Nadzor-
czej SSM. W praktyce jest to jedy-
ny dokument, poza opłatami doty-

czącymi decyzji o uzyskaniu miesz-
kania, za który Spółdzielnia pobiera 
środki finansowe.

Za wcześnie 
rozpoczęto grzanie

Bardzo proszę o wyjaśnienie na ła-
mach „MS”, dlaczego Zarząd SSM 
zdecydował się tak wcześnie rozpo-
cząć w tym roku sezon grzewczy. By-
ło co prawda kilka chłodnych dni, ale 
później znów wróciła słoneczna i cie-
pła aura. Obecnie mam w mieszkaniu 
znacznie powyżej 20 st., a kaloryfery 
są gorące. Są to przecież koszty, za 
które zapłacą lokatorzy – uważa jedna 
z lokatorek z os. „Chemik”

K. N. (imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Podejmując decy-

zję o rozpoczęciu sezonu grzew-
czego, kierujemy się długotermino-
wymi prognozami pogody. W tym 
przypadku mówiły one o znacz-
nym spadku temperatury w godzi-
nach nocnych. Było to podstawą do 
wydania takiej decyzji. Jak zawsze 
w tego typu przypadkach pojawia-
ją się głosy zwolenników i przeciw-
ników wcześniejszego rozpoczęcia 
sezonu grzewczego, a później jego 
zakończenia.

Wydaje się jednak z perspekty-
wy kilku tygodni, jakie minęły od 
podjęcia tej decyzji, że była ona jak 
najbardziej słuszna i zapewniają-
ca komfort zamieszkania lokatorom 
w naszych budynkach.

Docieplenie Komuny
Z kolei pan Paweł Grzysek, miesz-

kaniec osiedla „Centrum”, prosi o wy-
jaśnienie, dlaczego wstrzymano pra-
ce dociepleniowe na ul. Komuny Pa-
ryskiej 1, 3 i 5. Kilka tygodni temu 
rozpoczęły się one na ostatnim z tych 
budynków i wkrótce ekipa remontowa 
wstrzymała te roboty. Tymczasem na 
innych budynkach w Spółdzielni wi-
dać, że docieplenia dalej są realizo-
wane. Ponadto, nasz Czytelnik pro-
si o wyjaśnienie, kiedy zostaną wy-
cięte dwa drzewa znajdujące się po-
między budynkiem przy ul. Komuny 
Paryskiej 1 a parkingiem. Od daw-
na są obumarłe i zagrażają bezpie-
czeństwu mieszkańców. Nie wypusz-
czają żadnych liści, więc nie stano-
wią ozdoby. 

ZARZĄD SSM: Faktycznie, na tych 
budynkach nastąpiła przerwa w ro-
botach dociepleniowych z powodu 

trudności w znalezieniu chętnych 
do pracy przez firmę wykonującą 
to zlecenie. Jednakże firma zapew-
nia, że poczyni wszelkie starania 
o jak najszybsze wznowienie prac. 
W związku z rozpoczęciem docie-

pleń jednocześnie zabezpieczono 
parapety przed zalewaniem miesz-
kań. Podjęto też decyzję o zdjęciu 
rusztowania, ponieważ w tym sa-
mym czasie przystąpiono do wyko-
nania nadbudówki, która umożliwia 
przeprowadzenie niezbędnych prac 
przygotowawczych do montażu no-
wego systemu dostarczania ciepłej 
wody użytkowej do mieszkań przy 
ul. Komuny Paryskiej 1, 3 i 5. mig

Maszt ponownie 
do Rady Osiedla

W trakcie zamykania bieżącego 
wydania otrzymaliśmy list podpisa-
ny przez mieszkańców z ul. Obrońców 
Warszawy 2. W piśmie negują zamiar 
montażu na ich budynku masztu tele-
fonii komórkowej. Ze względu na waż-
kość poruszonego problemu list prze-
kazaliśmy niezwłocznie do Rady Osie-
dla „Michałkowice”. O podjętych de-
cyzjach w tej sprawie poinformujemy 
w kolejnym wydaniu „MS”.

Powyżej 4 piętra 
pokrzywdzeni...

Witam.
Kilkanaście dni temu zgłosiłam do 

Państwa konkursu balkon na ulicy Ja-
giełły 29a (9piętro). Zdjęcie tego bal-
konu ukazało się we wrześniowym nu-
merze gazetki spółdzielczej. Gdy zo-
baczyłam to zdjęcie, to nawet nie po-
znałam, że to jest ten balkon. Ujęliście 
Państwo na tym zdjęciu tylko parę liści 
(a gdzie te piękne kwiaty). Jeżeli oce-
niacie Państwo, który balkon powinien 
wygrać na podstawie tych zdjęć, to 
może od razu niech napiszą Państwo, 
że to jest konkurs np. do 4 piętra!!! bo 
wyżej nie potraficie zrobić zdjęć. Tro-
chę niesprawiedliwe.

Pozdrawiam serdecznie
- Asia Gremlik

Od redakcji: Istotą konkursu jest 
zachęcanie jak największej ilości za-
mieszkałych do ozdabiania balkonów 
kwiatami czy wykonywania przydo-
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mowych ogródków, gdyż bezsprzecz-
nie poprawiają wygląd budynków i ich 
otoczenia. Nagrody – symboliczne – 
są tylko wyrazem podkreślenia, że 
wysiłek mieszkańców jest dostrzeżo-
ny. Uważamy, i taki pogląd prezen-
tujemy od lat, że własna satysfakcja 
z zadbanych kwiatów i zadowolenie 
z urządzenia u siebie estetycznego 
zakątka są bezcenne.

Faktem jest, że ograniczenia tech-
niczne są pewną przeszkodą w wyko-
nywaniu zbliżeń wysoko położonych 
ukwieconych balkonów, co jednak ab-
solutnie nie wpływa na ostateczny 
wynik konkursowych „zmagań”. Lau-
reaci typowani są z pomocą admi-
nistracji i Rad poszczególnych osie-
dli, które właściwie non stop „nad-
zorują” ukwiecone balkony, ogród-
ki i doglądają, czy przez cały sezon 
dany obiekt jest ukwiecony i zadba-
ny. Tegorocznych postanowień komi-
sji jeszcze nie znamy. My obiecuje-
my poprawę na przyszłość i postara-
my się o wykonywanie precyzyjniej-
szych zbliżeń.

Może krewni pomogą... 
a jak nie, to dzwoń: 986

Szanowni Państwo
W Michałkowicach, rejon ulicy Przy-

jaźni dwaj panowie, jeden około 20, 
drugi 60 lat, wypuszczają swoje psy 
bez kagańców (jeden przypominający 
wilczura, drugi – bulterier). Już wcze-
śniej prosiliśmy Straż Miejską o inter-
wencję, niestety panowie mieli wy-
starczająco dużo szczęścia, że w po-
rę odeszli, a ja nie znam ich nazwisk 
ani numeru domu. Po zwróceniu pa-
nom uwagi, dowiedziałam się, iż pa-
nowie „mają prawo” wypuszczać swo-
je psy, gdyż akurat nikogo w pobli-
żu nie ma (jednakże gdy nadchodzi-
łam, nie złapali zwierząt), że nie ma-
ją możliwości wypuszczać psów w in-
nym miejscu (to skoro nie ma warun-
ków, dlaczego kupili psy?!), a na koń-
cu, iż nie założą kagańców, gdyż pie-
skom jest za gorąco! Jednakże, gdy 
zaproponowałam wezwanie Straży 
Miejskiej, tak aby osoby mundurowe 
rozstrzygnęły, która ze stron ma rację, 
panowie założyli smycze i po kilku mi-
nutach odeszli.

Zachowanie psów jest różne, raz sie-
dzą grzecznie przy nodze właściciela, 

innym razem biegają po połowie placu 
i wtedy właściciel w żaden sposób nie 
jest w stanie kontrolować zachowania 
zwierzęcia. Jak dotąd jestem chyba je-
dyną osobą, która zareagowała. Ro-
bię to dlatego, gdyż gdy tylko docho-

dzi do tragedii i pies zagryza człowie-
ka, wszyscy, którzy wiedzieli o tym, iż 
właściciel nie pilnuje psa, ze zgrozą 
łapią się za głowę i dziwią, jak to było 
możliwe, że doszło do nieszczęścia. 
Ja za głowę nie chcę się łapać, tylko 
chcę nieszczęściu zapobiec.

Bardzo proszę o napisanie artyku-
łu dotyczącego wyprowadzania psów, 
obowiązkach właścicieli i jakie sankcje 
im grożą za ich niedopełnienie. Proszę 
też zaapelować do osób, które widzą, 
że właściciele dużych psów nie dopeł-
niają swoich podstawowych obowiąz-
ków, aby zgłaszały incydenty do Stra-
ży Miejskiej nr tel. 986 – rozmowa jest 
bezpłatna, a kto wie, być może uratuje 
zdrowie lub życie samemu dzwoniące-
mu. Pies jest tylko zwierzęciem, mimo 
tego iż łagodny, może pewnego dnia 
zaatakować. Lepiej zapobiegać niż 
walczyć o życie w szpitalu. Być może 
krewni tychże panów przeczytają ten 
artykuł i zasugerują, by stosowali się 
do obowiązujących przepisów, gdyż 
płacenie mandatów nie popłaca. Spra-
wa sądowa również.

Jednocześnie proszę, aby moje da-
ne pozostały dla wiadomości Redak-
cji. Ostatnie, na co mam ochotę, to na-
uczka ze strony tych panów.

ZARZĄD SSM: W pełni zgadzamy 
się z Panią, że tylko wspólne prze-
ciwdziałanie może nakłonić właści-
cieli czworonogów do przestrze-
gania obowiązujących przepisów. 
Apelujemy więc do właścicieli psów 
o dostosowanie się do zapisów pra-
wa, a do wszystkich mieszkańców 
o reagowanie w sytuacjach takich 
jak opisana. Jednocześnie kolej-
ny raz zwracamy się do funkcjona-
riuszy Straży Miejskiej o natychmia-
stowe reagowanie z chwilą otrzyma-
nia zgłoszenia o takich zdarzeniach.

Informujemy właścicieli psów, że 
31 maja 2007 r. uchwałą nr 89/2007 

Rady Miasta Siemianowic Śląskich 
wprowadziła nowy Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 
Miasta Siemianowice Śląskie.

Jego Rozdział VII stanowi:
Obowiązki osób utrzymujących

zwierzęta domowe
§12

1. Osoby utrzymujące zwierzęta do-
mowe są zobowiązane do:

a) dbania o to, aby zwierzęta nie 
stwarzały uciążliwości lub zagrożenia 
dla otoczenia,

b) wyprowadzenia psa na uwięzi, 
a psa rasy agresywnej, wyglądającej 
na rasę agresywną lub w inny sposób 
zagrażającego otoczeniu dodatkowo 
w nałożonym kagańcu.

Zwalnianie psa ze smyczy możliwe 
jest jedynie w miejscach mało uczęsz-
czanych przez ludzi, gdy opiekun psa 
ma możliwość sprawowania bezpo-
średniej kontroli nad jego zachowa-
niem, aby piec nie stwarzał bezpo-
średniego zagrożenia dla otoczenia,

c) natychmiastowego usuwania za-
nieczyszczeń pozostawionych przez 
zwierzęta domowe w obiektach i na in-
nych terenach przeznaczonych do użyt-
ku publicznego, a w szczególności na 
chodnikach, jezdniach, placach, parkin-
gach, terenach zielonych. Nieczystości 
te, umieszczone w szczelnych torbach, 
mogą być wyrzucane do urządzeń słu-
żących do zbierania odpadów komu-
nalnych lub do urządzeń specjalnie do 
tego celu przeznaczonych.

Obowiązek ten nie dotyczy osób nie-
pełnosprawnych, korzystających z po-
mocy psów przewodników,

d) zabezpieczenia przed wydosta-
niem się zwierzęcia poza obręb obiek-
tu w przypadku, gdy nieruchomość 
lub budynek jest pilnowany przez psa 
oraz oznakowania takiego obiektu, 
poprzez umieszczenie w widocznym 
miejscu informacji o pilnowaniu terenu 
(obiektu) przez zwierzę,

2. Osobom utrzymującym zwierzęta 
domowe zabrania się w szczególności:

a) pozostawiania zwierzęcia w miej-
scu publicznym lub przeznaczonym 
do wspólnego użytku pod opieką oso-
by niezdolnej do panowania nad zwie-
rzęciem, wprowadzania psa i innych 
zwierząt do budynków użyteczności 
publicznej i obsługi ludności z wyłą-

ciąg dalszy na str. 24

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

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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czeniem obiektów przeznaczonych 
dla zwierząt, tak jak np. lecznice,

Zakaz ten nie dotyczy osób niepeł-
nosprawnych, korzystających z pomo-
cy psów – przewodników,

b) wprowadzania psów i innych zwie-
rząt na tereny piaskownic, wydzielo-
nych placów zabaw dla dzieci, kwietni-
ków, fontann, akwenów kąpielowych, 
na tereny placówek oświatowych, bo-
isk, na teren cmentarza,

c) pozostawienia psa bez dozoru, je-
żeli zwierzę to nie jest należycie uwią-
zane lub nie znajduje się w pomiesz-
czeniach zamkniętych lub należycie 
ogrodzonych.

Od redakcji: Sugestię o napisaniu 
ekstra materiału o psach – czytaj obo-
wiązkach ich właścicieli przyjmujemy, 
a przy okazji przypominamy, że pro-
blematyka ta właściwie stale gości na 
łamach „MS”.

Zlikwidowano huśtawki
Jestem mieszkanką bloku przy uli-

cy Jagiełły 2. Okna mojego pokoju 
wychodzą na plac zabaw, jeśli moż-
na go jeszcze tak nazwać! Jest tam 
już tylko piaskownica (do której zała-
twiają się koty mieszkające w pobli-
żu), dwie nieszczęsne drabinki (które 
nigdy nie cieszyły się popularnością) 
oraz dwie ławki bez oparć (pewnie że-
by młodzież nie siadała na nie). Na po-
czątku wakacji były tu jeszcze 2 małe 
huśtawki, drabinka wygięta w łuk, dziś 
zdemontowali 3 duże huśtawki. Po-
trafię zrozumieć, że nie spełniały one 
norm UE lub ISO, tylko czemu na po-
czątku wakacji młody chłopak spędził 
cały dzień na ich malowaniu. Chłopak 
zarobił – w porządku, tylko czemu zo-
stały wyrzucone w błoto pieniądze na 
farbę? Zastanawiam się, co SSM chce 
zrobić na placyku między blokami Ja-
giełły 2 i 3? Gdzie będą bawiły się 
dzieci, które tu mieszkają?

My pokolenie 20-latków wyrośliśmy 
z tego, ale nasze dzieci chętnie, przy-
chodząc do dziadków, wyszłyby na 
PLAC ZABAW!

Z poważaniem Karolina Kocierz
ZARZĄD SSM: W trosce o bez-

pieczeństwo dzieci korzystających 
z urządzeń zabawowych zamonto-
wanych na wszystkich eksploato-
wanych placach zabaw położonych 
na terenach Spółdzielni, Zarząd 
SSM zlecił Urzędowi Dozoru Tech-
nicznego w Katowicach przepro-

wadzenie szczegółowego badania 
zgodności zainstalowanych urzą-
dzeń z Polską Normą. UDT jest jed-
nostką państwową powołaną do ta-
kich zadań, która zgodnie z ustawą 

z 19. 11. 1987 r. określa dozór tech-
niczny jako: działania zmierzające 
do bezpiecznego funkcjonowania 
urządzeń technicznych mogących 
stwarzać zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzkiego oraz mienia i śro-
dowiska. Huśtawki, o których Pani 
pisze, nie spełniały kilku zawartych 
w normach warunków dotyczących 
bezpiecznego użytkowania przez 
dzieci. W związku z powyższym zo-
stały zdemontowane.

Zapewniamy Panią, że nowe urzą-
dzenia, spełniające wszystkie wy-
mogi określone przepisami, a tym 
samym maksymalnie bezpiecz-
ne dla dzieci zostaną zabudowane 
przed rozpoczęciem przyszłorocz-
nego sezonu letniego.

Kilka spraw
Siemianowice Śl. dnia 24. 09. 2007 r.
Dotyczy: skuteczności interwencji 

mieszkańców zamieszkałych w zaso-
bach SSM.

Od wielu lat z wielką uwagą śledzę 
pocztę do redakcji „Mojej Spółdziel-
ni”. Odpowiedzi nie zawsze satys-
fakcjonują nas mieszkańców, ponie-
waż interwencje na poruszane proble-
my przychodzą niejednokrotnie zbyt 
późno. Czasami można doszukać się 
ignorancji władz SSM.

Na potwierdzenie, że nie jestem go-
łosłowna w swej wypowiedzi, przyto-
czę kilka faktów.

W trosce o wygląd osiedla „Cen-
trum” przy ul. Powstańców byłam i je-
stem w stałym kontakcie z kierownic-
twem osiedla, Działem GZM, preze-
sami, Zarządem – poprzez interwen-
cje listowne i telefoniczne oraz aktyw-
ne uczestnictwo w zebraniach Grup 
Członkowskich Mieszkańców. W kra-
jach cywilizowanych kultura adresa-
ta wymaga, aby odpowiedzi na pisma 
udzielane były do miesiąca. Niestety, 
władze SSM nie mieszczą się w tych 
przedziałach. Do dnia dzisiejszego nie 
otrzymałam odpowiedzi na moje po-
stulaty zgłoszone na Zebraniu Miesz-

kańców (kwiecień 2007) oraz pismo 
skierowane bezpośrednio do Pana 
Zbigniewa Lekstona (5 lipca).

Pierwsza sprawa ma swoje początki 
w 2004 r. Dotyczy ona zniszczonego 
parkingu po wymianie jakichś rur i po-
ważnych ubytków w nawierzchni drogi 
osiedlowej między blokami 54a i 46a. 
Kolejne terminy naprawy pojawiały się 
w terminarzu robót inwestycyjnych na 
łamach „MS” i pozostały echem po 
obiecankach. Dzisiaj ubytki w asfalcie 
są tak duże, że zagrażają uszkodze-
niem zawieszenia samochodów. Wa-
ga problemu jest poważna, bowiem 
z drogi osiedlowej i parkingów korzy-
stają również użytkownicy cmentarza. 
Moje interwencje w tej sprawie, w cza-
sie ubiegłorocznej zimy zaowocowały 
tym, że dziury w asfalcie zasypano ja-
kimś sypkim, czerwonym materiałem, 
który po godzinie opadów został do-
szczętnie wymyty. Gratulacje dla po-
mysłodawców w bezmyślnym wyda-
waniu naszych pieniędzy!!!

Dla nas, mieszkańców, prawdziwą 
drogę przez mękę w korzystaniu z par-
kingów i drogi osiedlowej stanowią dni 
pogrzebów, świąt, weekendów i Dzień 
Zmarłych. Aby zapobiegać dantejskim 
scenom w tych dniach, jako radna 
prosiłam zarząd SSM o wsparcie mo-
jego wniosku do Urzędu Miasta o bu-
dowę parkingu dla potrzeb cmentarza. 
Też pozostało to bez echa, nie mó-
wiąc o jakiejkolwiek odpowiedzi.

Kolejną sprawą, ciągnącą się od 
marca br., niewymagającą nakładów 
finansowych, a tylko trochę dobrej wo-
li, jest porządne opalikowanie 5-ciu 
młodych drzewek przy murze sąsiadu-
jącej z osiedlem posesji.

Szczytem ignorancji ze strony SSM 
jest brak reakcji na apele mieszkań-
ców, w tym moje, w sprawie zabezpie-
czenia kontenerów na śmieci za bu-
dynkiem Administracji „Centrum”. Wi-
dok, jaki rozpościera się z okien bu-
dynków 54a i 54b, zwłaszcza w dni 
weekendowe i świąteczne, jest pora-
żający i przynosi ujmę administrato-
rom osiedla. Można by tego uniknąć 
przez zrobienie wiaty nad kontenerami 
i zamykanie jej, o czym postulowałam 
w kwietniu na zebraniu Grup Człon-
kowskich Mieszkańców.

W ub. niedzielę tj., 23. 09. 2007 r. 
zmuszona byłam prosić o interwen-
cję nawet Straż Miejską. Problem miał 
być rozwiązany dopiero w poniedział-

ciąg dalszy na str. 26

ciąg dalszy ze str. 23
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kowy poranek, ponieważ w naszym 
kraju panuje przysłowiowa spychote-
ka. Nie ma po prostu ludzi odpowie-
dzialnych za taki stan rzeczy. Wstyd, 
wstyd – to mało powiedziane. Do listu 
dołączam dokumentację fotograficzną 
zaistniałej sytuacji.

Panie Redaktorze! – mam wielką 
nadzieję, że poruszane przeze mnie 
osiedlowe problemy zostaną wresz-
cie rozwiązane w trybie natychmiasto-
wym. Opublikowanie mojego listu na 
łamach „MS” wraz z załączonymi zdję-
ciami utwierdzi nas w przekonaniu, że 
nasza spółdzielcza gazeta jest rze-
czywiście rzeczniczką potrzeb i troski 
mieszkańców, a nie – władz SSM.

Tyle już dobrego zrobiono na osie-
dlach w zasobach Spółdzielni dla po-
prawy wizerunku i życia mieszkańców, 
więc szkoda by było to zaprzepaścić 
przez nieumiejętne gospodarowanie 
i respektowanie obowiązków.

Z poważaniem – Barbara Merta,
radna okręgu „Centrum”

ZARZĄD SSM: Z przykrością przy-
jęliśmy Pani uwagi nadesłane do re-
dakcji „MS”, gdyż naszym zdaniem 
współpraca z Panią jako radną te-
go okręgu, jak i wcześniejsza, nim 
w wyniku wyborów powierzono Pani 
tę funkcję, układała się poprawnie, 
a nawet wzorowo. Zarzucanie zatem 
władzom SSM ignorancji jest nie-
uzasadnione, by nie rzec obraźliwe.

Odpowiadając na Pani uwagi skie-
rowane pod adresem SSM, a szcze-
gólnie administracji osiedla „Centrum”, 
wyjaśniamy:

- Pani pismo skierowane do zastęp-
cy Prezesa ds. technicznych, po roz-
poznaniu (jak zawsze w takich przy-
padkach wg kompetencji) przekaza-
no do administracji w celu rozpatrzenia 
i udzielenia odpowiedzi,

- z wyjaśnień przekazanych przez 
kierownika osiedla wynika, że zwrócił 
się do Pani w celu omówienia zawar-
tych w piśmie uwag i wniosków, lecz 
w rozmowie bezpośredniej poinformo-
wała go Pani, że wyjeżdża do sanato-
rium. Po powrocie kierownik skontak-
tował się z Panią. Podczas tych roz-
mów informowano Panią, że pełna od-
powiedź zostanie udzielona po doko-
naniu uzgodnień co do sposobu wy-
konania wniosków, terminu i znalezie-

niu źródeł finansowania. Kierowanie 
więc zarzutu, iż nie odpowiada się na 
pisma i nie reaguje na nie – jest, deli-
katnie mówiąc, bezzasadne. Rozumie-
my, że odpowiedzi często nie satysfak-
cjonują mieszkańców, ale jak zapewne 
wie Pani z doświadczenia radnej, prze-
szkodą podstawową w ich realizacji są 

finanse, które, podobnie jak w budże-
cie miasta, nie zawsze pozwalają na 
wykonanie wszystkich postulatów na-
tychmiast, tj. w danym roku.

Odnosząc się do meritum, wyja-
śniamy, że jeszcze w bieżącym mie-
siącu nierówności w drodze przy 
budynku 46c zostaną usunięte. Nie-
stety, nie jest możliwe wykonanie 
kapitalnego remontu odcinka tej 
drogi i usytuowanych tam miejsc 
parkingowych ze względu na koszt 
przedsięwzięcia, który oszacowa-
no na około 80 tysięcy złotych. Na-
leży zaznaczyć, że na Pani wnio-
sek wykonano wcześniej naprawę – 
wzdłuż budynku 46a, b – części tej 
drogi, jak również wykonano odci-
nek chodnika zapewniający właści-
wą komunikację pieszych do cmen-
tarza. Ponadto, wykonano także po-
nowne opalikowanie nowo posadzo-
nych drzew – poprzednie zdewasto-
wali mieszkańcy okolicznych do-
mów.

W pełni podzielamy Pani pogląd 
o konieczności dodatkowego za-
bezpieczenia śmietnika przy pawilo-
nie handlowo-administracyjnym ze 
względu na okresowo występujący 
nadmiar wyrzucanych śmieci, co na 
pewno nie jest ozdobą. Wykonanie 
takiego zabezpieczenia wymaga jed-
nak opracowania projektu i uzyska-
nie pozwolenia budowlanego. Opra-
cowanie projektu zostało już zleco-
ne, a realizacja przedsięwzięcia mo-
że nastąpić nie wcześniej niż w II 
kwartale 2008 r.

Dziękujemy za przesłane uwagi, 
których wdrożenie na pewno przy-
czyni się do poprawy estetyki w tym 
rejonie miasta w części zależnej od 
Spółdzielni. Liczymy na dalszą do-
brą współpracę, której celem zarów-

no Pani, jak i władz SSM jest dobro 
mieszkańców.

Od redakcji: Dziwi nas Pani dopisek 
i potraktowanie kwestii zamieszczenia 
na łamach gazety listu wraz ze zdję-
ciami w kategorii badania papierkiem 
lakmusowym, który w tym przypadku 
miałby wykazać, czy, cytujemy: nasza 
spółdzielcza gazeta jest rzeczywiście 
rzeczniczką potrzeb i troski mieszkań-
ców, a nie – władz SSM. Nie zdarzyło 
się bowiem w historii „MS”, by bez od-
powiedzi pozostawiono jakąkolwiek in-
terwencję mieszkańców nadesłaną li-
stem tradycyjnym, elektronicznym czy 
też przedstawioną telefonicznie, mi-
mo że redakcja ma zgodnie z Prawem 
prasowym pełne do tego prawo. To, że 
nie zawsze Czytelnik jest zadowolony 
z odpowiedzi – czytaj: na co wpływ ma 
fakt, czy jego sprawa została natych-
miast po jego myśli rozwiązana – jest 
inną kwestią. Sądząc jednak z ilości 
nadsyłanych podziękowań czy też bra-
ku ponownych interwencji w tej samej 
sprawie, skuteczność podejmowanych 
działań na skutek interwencji miesz-
kańców jest bardzo duża bądź wyja-
śnienia na tyle są przekonywujące, że 
trafiają do nadawcy. Pamiętać nale-
ży, że sporo spraw odkłada się w cza-
sie – opracowania planów, załatwianie 
formalności prawem przewidzianych, 
wygospodarowanie środków etc. – ale 
jest realizowana.

Mamy nadzieję, że brak na łamach 
nadesłanego zdjęcia nie zostanie po-
traktowany jako przejaw braku tro-
ski o mieszkańców. Uważamy, że za-
mieszczenie zdjęcia w tym przypadku 
jest zbędne, gdyż każdy może sobie 
wyobrazić, jak wygląda przepełniony 
śmietnik, a epatowanie go wyrzucony-
mi, raczej porozrzucanymi, śmieciami 
np. przez poszukujących w nich jakichś 
przedmiotów nie jest konieczne.

Sąsiedzi i koty
Witam! Po przeczytaniu artykułu 

„Mieszkańcy Grunwaldzkiej 3d” wy-
daje mi się, że wiem, o kogo chodzi. 
Też miałem nieprzyjemny konflikt z ty-
mi państwem, mimo że mieszkam pod 
3e. Wszyscy sąsiedzi się na nich skar-
żą. Niestety, nie nadają się oni do życia 
w społeczeństwie. Wszystko i wszyscy 
im przeszkadzają. Swego czasu ww. 

ciąg dalszy ze str. 24

ciąg dalszy na str. 28

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

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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mieszkańcy nękali sąsiadkę, która do-
karmia koty. Pani ta nie posiada in-
ternetu i nie może napisać do Gaze-
ty. My stajemy w jej obronie, bo prze-
cież wszyscy wolą koty od szczurów. 
To bardzo przykre, że w bloku cztero-
piętrowym, gdzie wszyscy powinni ze 
sobą żyć w zgodzie, znajdują się ta-
kie chwasty. Apelujemy do tych Pań-
stwa żeby zmienili swoje nastawienie 
do sąsiadów, gdyż może się to dla nich 
skończyć eskalacją konfliktu, a wtedy 
zostaną sami. Nasz mail jest słowem 
poparcia dla nękanej osoby i pozo-
stałych mieszkańców, zarówno wspo-
mnianej klatki jak i przylegających.

Z poważaniem – Sąsiedzi
Od redakcji: Przesłany przez Pań-

stwa list kolejny raz dowodzi, że 
mieszkanie pod wspólnym dachem 
bywa kłopotliwe szczególnie, gdy 
znajdą się ludzie stwarzający ja-
kieś problemy, o co w większej zbio-
rowości nie trudno. Na szczęście – 
czytaj e-mail poniżej – sytuacja ta ule-
gła wyjaśnieniu i nastroje się poprawi-
ły. Oby na jak najdłużej.

Kwestia kotów nie jest tak jedno-
znaczna, bo pamiętać musimy, że spo-
ro jest osób niechętnych tym zwierzę-
tom, chociażby ze względu na zapa-
chy, konieczność zapewnienia dostę-
pu do piwnic czy wymogi sanitarne etc. 
Zapewne lepiej jednak jest, że są ko-
ty niż szczury. W takich sytuacjach 
trudno jest znaleźć złoty środek i moż-
na jedynie postulować przeprowadze-
nie rozmów, by na ich podstawie okre-
ślić, czy cała zamieszkała zbiorowość 
wyraża zgodę na przebywanie kotów 
w budynku.

Sobie i Im życzę
Witam,
Dziękuję za wydrukowanie mojego 

listu na temat korytarzowych proble-
mów przy ulicy Grunwaldzkiej 3d. Pu-

blikacja listu bardzo mi pomogła, gdyż 
od czasu ukazania się go na łamach 
„Mojej Spółdzielni” sąsiedzi, którzy na-
pastowali mnie w przykry sposób, na-
gle przestali mnie zaczepiać. Myślę, że 
zawdzięczam to rozpowszechnieniu tej 
informacji dzięki waszej gazetce. Do-
wiedziałam się przy okazji, że nie by-

łam jedyną ofiarą tych państwa, ponie-
waż podobnie zachowywali się też wo-
bec innych sąsiadów. Mam nadzieję, 
że moi szanowni sąsiedzi na dobre już 
ustali w próbach zatrucia miłej atmos-
fery w naszym bloku i znaleźli sobie 
bardziej konstruktywne hobby, czego 
z całego serca im i sobie życzę.

Serdecznie pozdrawiam całą redak-
cję i wszystkich sąsiadów.

Lokatorka z Grunwaldzkiej 3d
(imię i nazwisko do wiad. red.)

Od redakcji: Dziękujemy za nade-
słaną informację o powrocie do po-
prawnych relacji sąsiedzkich w Pani 
budynku. Życzymy zamieszkałym, by 
sytuacja ta zagościła tam na stałe. Do-
brosąsiedzkie stosunki warte są wielu 
kompromisów. Cieszymy się więc wraz 
z Państwem.

Niepodległości 30
W związku utrzymującym się niepo-

rządkiem i smrodem w bloku przy uli-
cy Niepodległości 30 jestem zmuszo-
ny zgłosić ten fakt na Policję i do Sa-
nepidu. Wysyłałem wielokroć maile do 
ADM i spółdzielni o interwencję – bez 
rezultatu. Dozorczyni o 13.00 chodzi 
pod balkonami i sprząta, że też jej nie 
przeszkadzają biegające szczury po 
klatce schodowej.

Witold Daszkiewicz
ZARZĄD SSM: Nie podzielamy Pa-

na uwag o braku reakcji na zgła-

szane przez Pana sprawy, gdyż ad-
ministracja niezwłocznie po pierw-
szym sygnale przystąpiła do działa-
nia i przeprowadziła deratyzację, jak 
i sprawdziła wykonywanie obowiąz-
ków przez gospodarza domu.

Od redakcji: Natychmiast po otrzy-
maniu e-maila dziennikarz „MS” spraw-
dził stawiane przez Pana zarzuty i był 
w budynku. W jego opinii w klatce 
schodowej i wokół domu było czysto 
i nie wyczuł żadnych specyficznych za-
pachów, chyba że za takowy uznać na-
leży zapach środków dezynfekujących.

 

Kłania się ochrona danych
Witam serdecznie! Mieszkam na uli-

cy Wyzwolenia 10B. O ile mi wiadomo, 
istnieje coś takiego jak – ochrona da-
nych osobowych. Zadziwia mnie fakt, 
że oprócz nazwisk lokatorów na domo-
fonie, wywiesili Państwo nie tak dawno 
do publicznego wglądu nowy spis loka-
torów w mojej klatce. Czy mogą mi to 
Państwo wyjaśnić? W blokach u wielu 
moich znajomych mieszkających w Mi-
chałkowicach, którzy należą np. do 
Spółdzielni FABUD na domofonach do 
klatek nie ma nazwisk, a są jedynie nr 
mieszkań, nie mówiąc o spisie lokato-
rów. Czy ochrona danych osobowych 
dotyczy tylko co niektórych???

Pozdrawiam – Monika
ZARZĄD SSM dotrzymuje obo-

wiązków wynikających z ustawy 
o ochronie danych osobowych. 
W myśl tej ustawy dopuszczona jest 
możliwość oznaczenia nazwiskami 
domofonów i zamieszczania ich na 
spisie lokatorów przy założeniu wy-
rażenia zgody przez zainteresowa-
nych. W związku z tym, że nie wyra-
ża Pani zgody, prosimy o zgłoszenie 
się do administracji i przekazanie ta-
kiej dyspozycji. W jej następstwie 
Administracja Domów Mieszkalnych 
niezwłocznie usunie Pani dane z do-
mofonu i spisu mieszkańców.

ciąg dalszy ze str. 26

Regulamin porządku domowego – fragment
VI. PRZEPISY W ZAKRESIE WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW

1. Warunkiem zasadniczym współżycia wszystkich mieszkańców domu, winna być wzajemna pomoc i niezakłócanie 
spokoju i odpoczynku.

2. Dzieci winny w miarę możliwości bawić się w miejscach do tego celu przeznaczonych.

3. Rodzice winni zwrócić uwagę, by dzieci zbytnio nie hałasowały, nie biegały po schodach i odnosiły się z szacunkiem 
do starszych.

4. Zabrania się dzieciom zabawy na klatkach schodowych.

5. Między 2200 a 700 obowiązuje bezwzględne zachowanie spokoju i ciszy. Należy ściszać aparaty radiowe i telewizory.
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 Szacunek  
dla dorobku  

naszych  
dziadków  

i rodziców

Jolanta Maria  
KOPIEC

TAK - dla Metropolii Górnośląskiej
TAK - dla Euro 2012 na Stadionie Śląskim
TAK - dla godziwej płacy i emerytury

Lista 20  miejsce 4
 Ekonomistka  Za równym  
statusem kobiet i mężczyzn  

 Orędowniczka  
godnego życia w Polsce

KANDYDUJĘ DO SEJMU RP w OKRĘGU KATOWICKIM
Katowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie,

Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Świętochłowice, Mysłowice i Tychy

www.kopiec.wyborynaslasku.pl
Ogłoszenie płatne przez KWW LiD 

Wielkie strzelanie
Blisko 30 zawodników uczestniczy-

ło w zawodach strzeleckich zorga-
nizowanych 6 października br. z oka-
zji 50-lecia Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej na strzelnicy sporto-
wej w Siemianowicach Śl. Turniej z po-
mocą Zarząd Miejski Ligi Obrony Kraju 
zorganizowała RO „Centrum”, która do 
udziału w niej zaprosiła wszystkie Rady 
Osiedlowe SSM. Rywalizowano indywi-

dualnie i drużynowo. Każdy uczestnik 
miał do oddania 13 strzałów do tarczy 
odległej o 50 metrów od stanowiska. 
Zawody otworzyli: Andrzej Gościniak 
– przewodniczący RM Siemianowice 
Śl., Ryszard Kunicki – przewodniczą-
cy RO „Centrum”, Jolanta Sobek – wi-
ceprezes SSM ds. członkowsko-miesz-
kaniowych. Relację z turnieju przedsta-
wimy w „Mojej Spółdzielni” 11/07.
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Nie lubisz chorować 
i nie lubisz się le-
czyć. W młodości je-
steś zdrowy i silny, 

uważasz więc, że tak powinno być za-
wsze i każda poważniejsza choroba 
Cię zaskakuje. Jeśli jednak jest to ko-
nieczne, wolisz zabiegi radykalne niż 
długie leczenie.

Choroby uważasz 
za coś naturalnego, 
nie dziwisz się więc, 
że i Tobie coś cza-

sem dolega. Jesteś na ogół dobrym 
pacjentem, stosujesz się do zaleceń 
lekarzy. Jest jednak pewne „ale”. Nie 
lubisz wydawać pieniędzy na lekar-
stwa i lekarzy.

Gdy zachorujesz, je-
steś bardzo niecierpli-
wy, szybko chciałbyś 
wrócić do normalne-

go życia. Masz pretensje do lekarzy, jeśli 
choroba przeciąga się. Na leczenie nie 
skąpisz pieniędzy, uważasz, że wydatki 
na lekarstwa powinny zajmować pocze-
sne miejsce w domowym budżecie.

Pozornie bardzo 
dbasz o swoje zdro-
wie, kupujesz dużo 
różnych leków bez 

recepty, zażywasz witaminy i różne 
inne środki. Gdy jednak poważnie za-
chorujesz, często późno podejmujesz 
właściwe leczenie, uważając, że sam 
sobie z tym poradzisz.

 Pan Lew lubi barw-
nie opowiadać o swoich 
dolegliwościach, o tym, 
jak to niemal cudem 

uniknął śmierci, roztkliwiać się nad sobą. 
W rzeczywistości zazwyczaj cieszy się 
dobrym zdrowiem. Boi się śmierci, a więc 
stosuje się do poleceń lekarzy.

Panny często zaję-
te pracą, lekceważą 
pierwsze objawy cho-
roby i do lekarzy przy-

chodzą późno. Jeśli jednak się na to 
zdecydują, są zdyscyplinowanymi pa-
cjentami i jeśli jest taka potrzeba, godzą 
się bez sprzeciwu nawet na operację.

Wagi nie lubią się 
leczyć, nie lubią cho-
dzić do lekarza, po-
nieważ jednak są 

ludźmi rozsądnymi, wykonują wszystkie 
zalecenia. Dużą wagę przywiązują do 
profilaktyki, bowiem uważają słusznie, 
że lepiej zapobiegać, niż się leczyć.

Zajęty swymi pro-
blemami pan Skor-
pion nie ma czasu 
na leczenie. Gdy za-
chodzi konieczność 

operacji, wszystkimi sposobami sta-
ra się przekonać swojego lekarza, że-
by odłożyć to na później, bo teraz mu-
si jeszcze coś załatwić.

Do problemu lecze-
nia pan Strzelec pod-
chodzi racjonalnie. 
Jeśli trzeba, to trud-
no, muszę kupić le-

karstwo, muszę iść do szpitala. Zawsze 
współpracuje z lekarzem i podchodzi 
optymistycznie do wyników leczenia.

Pod znakiem Ko-
ziorożca rodzą się 
zazwyczaj trudni pa-
cjenci, tacy, którzy 

„znają się” na medycynie i sami się le-
czą. Często w ogóle nie wykupują prze-
pisanych leków czy w szpitalu wyrzu-
cają tabletki, które im nie odpowiadają.

W domu Ryby 
wszyscy się racjonal-
nie odżywiają. Pan, 
a szczególnie pani 

Ryba, dbają o to, żeby domownicy je-
dli dużo jarzyn i owoców, pili soki, uni-
kali tłustych potraw itp. Bardzo przeży-
wają choroby swych najbliższych.

Pan Wodnik jest 
skłonny dużo zro-
bić dla swego zdro-
wia. Wśród Wodni-

ków najwięcej jest ludzi, którym udało 
się rzucić palenie lub wyrwać z jakie-
goś nałogu. O swoje zdrowie jednak 
szczególnie się nie martwią.

Grzyby obrodziły. Można je suszyć, 
marynować a nawet kisić. Na zimę 
będą jak znalazł. Póki na straganach 
i w lesie jest ich jeszcze mnóstwo 
proponujemy poza tradycyjną jajecz-
nicą z grzybami przyrządzić je w in-
ny sposób. Życzymy smacznego.

Grzybowe risotto
Szklanka ryżu, 40 dag grzybów, 2 ce-

bule, 1 por, 1 marchew, 2 pomidory, 
1 papryka, 2 kostki bulionu warzywne-
go, 4 łyżki oliwy, sól, pieprz, papryka, po-
siekana natka pietruszki. Grzyby oczy-
ścić i pokroić. Na rozgrzanej w rondlu 
oliwie smażyć je na małym ogniu 10 - 
15 minut. Obraną cebulę posiekać. Por 
oczyścić, odciąć zielone końce i pokro-
ić w kostkę. Paprykę oczyścić, marchew 
obrać, pokroić w kosteczkę. Warzywa 
dodać do grzybów i smażyć 5 minut. Do-
dać opłukany ryż i 3/4 l wrzątku z kost-
kami bulionowymi. Przyprawić papryką, 
solą i pieprzem. Gotować 15 - 20 minut. 
Dodać pokrojone pomidory, natkę, goto-
wać jeszcze 10 minut.

Pierogi z grzybami i boczkiem
Ciasto: 3 szklanki mąki, 1 szklanka 

wody lub mleka, 1 łyżka masła lub oli-
wy, 1 jajko, sól. Farsz: 20 dag suszo-
nych grzybów (borowiki, podgrzybki), 
20 dag wędzonego boczku, 2 cebule, 
2 jajka szczypta soli i pieprzu.

Ciasto: Do przesianej mąki dodać 
sól, wbić jajko. Powoli wlewać szklan-
kę mleka lub wody (najlepiej żeby 
płyn był ciepły). Ilość dodanego pły-
nu będzie zależała od wilgotności mą-
ki. Sekret udanego ciasta, to doda-
nie do ciasta ciepłej wody. Ciasto roz-
rabiamy najpierw nożem, a potem rę-
kami (ok. 15-20 minut), aż powstanie 
jednolita, gładka masa. Dobrze wyro-
bione ciasto powinno być elastyczne, 
gładkie, dobrze napowietrzone. Pozo-
stawiamy je na pół godziny przykry-
wając je miską lub lnianą ściereczką, 
a następnie, dzielimy je na dwie porcje 
i wałkujemy na grubość 2 mm.

Farsz: Namoczone grzyby ugoto-
wać i drobno posiekać. Boczek pokro-
ić w kostkę, zrumienić na złoty kolor, 
dodać drobno posiekaną cebulę, ze-
szklić, wymieszać z grzybami, 2 jajka-
mi, szczyptą soli i pieprzu.

Z ciasta wykrawamy dużym kubkiem 
okrągłe placuszki, na środek nakłada-
my farsz i dokładnie zlepiamy brzegi, 
wrzucamy pierogi do gotującej, poso-
lonej wody. Po wypłynięciu gotujemy 
jeszcze 5 minut i wyjmujemy łyżką ce-
dzakową. Polewamy masłem.

Źródło pychotka.pl

Czy jesteś 
odważny?

MOJA KUCHNIA
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 5. Miejsce zamieszka-

nia; 8. Nazwisko głównego inicjatora 
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
przy Kopalni „Siemianowice” i jej póź-
niejszego Prezesa; 9. Ogół pojazdów; 
10. Specjały, smakołyki; 11. Zapał, 
energia; 14. Cienka lina; 16. Przed-
miot rozmowy; 17. Poddruk, tinta; 20. 
Pocisk używany do strzelania; 21. Te-
ren przeznaczony pod zabudowę; 22. 
Pora roku; 25. Coś z opału; 27. Sobek, 
egoista; 32. Karetka pogotowia ratun-
kowego; 33. Wspólnik; 34. Ulica, przy 
której wybudowano pierwsze budynki 
naszej Spółdzielni Mieszkaniowej; 35. 
Ma szczeble; 36. Pojazd spacerowy 
używany w XVIII-XIX wieku.

PIONOWO: 1. Syn i córka; 2. Ton; 
3. Cukierek na patyku; 4. Fakty, wy-
darzenia; 5. Ogół środków gospodar-
czych przedsiębiorstwa; 6. Termin licy-
tacji brydżowej; 7. Strzał po strzale; 12. 
Litera grecka; 13. Wieloryb gładkoskó-
ry; 14. Pomieszczenie; 15. Atak samo-
lotów; 18. Płaszcz zimowy; 19. Przy-
stąpienie do czegoś; 23. Papuga; 24. 
Narząd wzroku; 25. Ogonek; 26. Pole-
waczka; 27. Konkurencja w szermier-
ce; 28. Belka wspierająca dźwigary da-
chowe; 29. Wasal; 30. Duża wiosłowa 
łódź okrętowa; 31. Ubliżenie komuś.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 13 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesyłać 
do dnia 22 X 2007 r. - na adres SSM, 
ul. Boh. Westerplatte 20 z dopiskiem 

Redakcja „Moja Spółdzielnia” - krzy-
żówka nr 10/2007. Nagrody za rozwią-
zaną krzyżówkę nr 9/2007 z hasłem – 
Lata przemijanie, otrzymują: I nagro-
da – Brunon SKWARA, zam. ul. Pl. 
J. Skrzeka i P. Wójcika 7A; II nagroda 
– Grażyna BIMCZOK, zam. ul. Grun-
waldzka 3C; III nagroda – Mariusz 
FROŃ, zam. ul. J. Pawła II 22.

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do dzia-
łu GZM po odbiór nagród. Nagro-
dę główną, kolację dla 2 osób – 
ufundowała Restauracja „TELE CA-
TERING”, ul. gen. K. Świerczewskie-
go 31. Fundatorem pozostałych na-
gród jest Siemianowicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa.

Na płatny parking podjeżdża z piskiem 
i chrzęstem zdezelowany samochód. 
Z budki wychyla się parkingowy i wola:

- 5 złotych!
- Kupił pan! - odkrzykuje zadowolo-

ny kierowca. 
  

Jedzie facet samochodem. Obok siedzi 
żona. Dopuszczalna prędkość 100 km/h.

Facet jedzie mniej więcej z tą prędko-

ścią. Nagle żona rozpoczyna monolog:
- Już Cię nie kocham. Po dwunastu 

latach po ślubie chcę rozwodu.
Mąż nic nie mówi, tylko przyspiesza 

do 110 km/h. Żona mówi dalej:
- Pokochałam twego najlepszego 

przyjaciela - Kazia.
Mąż nic nie mówi tylko dalej przy-

spiesza do 120 km/h.
Żona przystępuje do rozważania wa-

runków rozwodu:
- Chcę dzieci!
Mąż nic nie mówi, tylko przyspiesza 

do 130 km/h.

- Chcę dom i samochód!
Mąż dalej nic nie mówi, ale przyspie-

sza do 140 km/h.
- Chcę, aby wszystkie karty kredyto-

we i akcje były na moje nazwisko.
Mąż dalej nic nie mówi, ale przyspie-

sza do 150 km/h.
- A czego ty chcesz?
- Ja już mam wszystko, co mi potrzeba!
Mąż przyspiesza do 200 km/h.
- A co masz?!
Mąż skręca na przeciwny pas jezdni 

i cedzi przez zęby:
- Poduszkę powietrzną!!!
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Przypominamy, że na adres: gzm@ssm.z.pl
można nadsyłać pocztą elektroniczną BEZPOŚREDNIE UWAGI, PROBLEMY

dotyczące działu GZM

kim ich własne utwory, z których naj-
większe wrażenie robi „Noc” i „Winny”. 
Od niedawna z zespołem śpiewa no-
wa wokalistka Karina Osowska, która 
na scenie prezentuje muzyczną chary-
zmę i niepowtarzalny głos.

Po ich występie organizatorzy obda-
rowali nagrodami najlepszych zawod-
ników biegu przełajowego oraz druży-
ny turnieju piłkarskiego. Drobne upo-
minki, dyplomy, puchary wręczył Leon 
Pichen, członek RO „Bańgów”.

Później osiedle „Bangów” nadal trwa-
ło w rockowo - bluesowym klimacie, 
o który zadbał kolejny siemianowicki 
zespół „Mateja Blues Band”. Klasycz-
ne bluesowe brzmienie, mocne gło-
sy dwóch wokalistek oraz dynamiczne 
solówki gitarowe z pewnością na dłu-
go pozostaną w pamięci mieszkańców 
„Bańgowa”. I dopiero, gdy słońce nad 
osiedlem chyliło się ku zachodowi, na-
stąpiła kolejna muzyczna eksplozja. By-
ła nią grupa muzyczna „Wyrwani”. Aż 
do godziny 2200 królowały rytmy disco, 
pop i niezapomniane przeboje wszech-
czasów znanych muzycznych zespo-
łów z lat 70. i 80. Momentalnie też wy-
pełnił się pobliski krąg, na którym tań-
czono w rytm popowych składanek.

- Czas na festynie biegnie bardzo 
szybko, na pocieszenie pozostaje fakt, 
że za rok znów się spotkamy – mó-
wił nam Marcin Roszewski, jeden 
z uczestników zabawy.

Bieg Przełajowy - wyniki
Gimnazjum:
Dziewczyny:

1. Celina Fleger
2. Katarzyna Stainhof

Chłopcy:
1 - 2. Dawid Kłodnicki i Łukasz Tkaczuk
3. Robert Całczyński 

Szkoła podstawowa
Dziewczyny:

1 - 3. Magda Wróblewska, Anna Or-
pych, Paulina Rytwińska

Chłopcy:
1. Mateusz Szałkowski 
2. Tomasz Przondziono 
3. Paweł Przondziono 

Szkoła średnia
1. Karol Stainhof 
2. Adrian Michna
3. Paweł Biniecki mig

ciąg dalszy ze str. 36

W promieniach … Pytanie jako podziękowanie!!!
Wspaniała słoneczna pogoda, mnó-

stwo dzieciaków, kilkanaście rozegra-
nych gier sprawnościowych, turniej te-
nisa stołowego i przede wszystkim 
dziesiątki uśmiechniętych buź, to efekt 
minifestynu dla dzieci, jaki z okazji 50-
-lecia SSM, 14 września, zorganizowa-
ła Rada Osiedla im. Juliana Tuwima.

Na terenie przy przedszkolu i obok 

placu zabaw przez blisko dwie godzi-
ny bawiono się wyśmienicie. Nieste-
ty, jak to zazwyczaj przy dobrej zaba-
wie bywa, zbyt krótko. Stąd wielu naj-
młodszych mieszkańców osiedla py-
tało: Kiedy odbędzie się następny fe-
styn? Niech to pytanie będzie podzię-
kowaniem dla wszystkich, którzy przy-
czynili się do tej zabawy. pes



Festyn na „Bańgowie” składa się 
nie tylko z części artystycznej, ale też 
z imprez sportowych, które rozgrywa-
ne są w godzinach porannych. – Na-
szemu festynowi nie towarzyszą jakieś 

wzniosłe idee, chcemy po prostu, aby 
ludzie dobrze się bawili i przy okazji 
mogli napić się piwa lub zjeść coś do-
brego. Miło nam, że mogliśmy go połą-
czyć z obchodami 50-lecia SSM, gdyż 
jest to dodatkowa okazja do spotkania 
mieszkańców – mówi Jan Matyszok, 
wiceprzewodniczący RO „Bańgów”.

Imprezy na osiedlu rozpoczęły w go-
dzinach porannych od biegu przełajo-
wego, w którym uczestniczyły dzieci 
i młodzież z pobliskiej szkoły podsta-

wowej i gimnazjum. Do startu zgłosiło 
się 33 biegaczy i mieli oni do pokona-
nia blisko 3 kilometrowy dystans bie-
gnący na obrzeżach osiedla. Nad ca-
łością zawodów czuwali przedstawi-

ciele RO oraz nauczyciel wf. Krzysz-
tof Ślęzak.

- Młodzi biegacze bardzo ambitnie 
podeszli do swojego występu, nie-
którzy na trasie mieli krótkie kryzysy, 
ale najważniejsze, że wszyscy dobie-
gli do mety – podkreśla z zadowole-
niem Mieczysław Hojda członek RO. 
Z kolei zdobywca 3 miejsca w kategorii 
szkół gimnazjalnych Robert Całczyń-
ski stwierdził: - Trasa nie była zbyt 
trudna. Był to mój trzeci udział w tym 

biegu, więc mam już trochę doświad-
czenia. Przed zawodami trochę też tre-
nowałem z moimi kolegami.

Jednocześnie na boisku piłkarskim 
rozpoczął się turniej piłkarski z udzia-
łem drużyn. Poszczególne mecze oka-
zały się bardzo zacięte i wszystkie 
zespoły do ostatniego gwizdka wal-
czyły o przechylenie szali zwycięstwa 
na swoją stronę. W finale rozgrywek 

piłkarskich Blue Army pokonało 5:0 
Niebieskich Bańgów, a w kategorii 
młodzików Żółci Bańgów wygrali 5:3 
z KS Niebiescy.

Punktualnie o 1600 od bloku konkur-
sów i zabaw dla dzieci rozpoczęła się 
część artystyczna. Blok, jak i dalszą 
konferansjerkę poprowadziła Danuta 
Białas. Sporym powodzeniem cieszył 
się krótki konkurs piosenkarski z udzia-
łem 9-letniej Lidii, 6-letniej Nicoli, 9-let-
niego Kuby oraz 6-letniego Dominika. 
Każdy występ był nagradzany rzęsisty-
mi brawami i drobnym czekoladowym 
upominkiem. Sporym powodzeniem 
wśród dzieciaków cieszył się konkurs 
wiedzy o Siemianowicach Śląskich.

Później na scenie pojawili się znani 
siemianowiccy wykonawcy. Na począ-
tek rozgrzewał mieszkańców „Bańgo-
wa” swoim nowoczesnym tańcem „Top 
Secret”. Zespół wykonywał wspólnie 
z grupą młodych chłopaków z „New 
Generation”. – Tańczymy ze sobą od 
ponad 4 lat. Od tego roku ćwiczymy 
w DK „Chemik”, a naszą pasją jest ta-
niec współczesny w kategorii Freestyle  
– mówi Karolina Musialska z zespołu.

Następnie zagrała „Droga Ewaku-
acyjna”, zespół składający się z mło-
dych muzyków z Zespołu Szkół Spor-
towych nr 1 w Bytkowie. Kto śledzi wy-
stępy tej rockowej grupy, łatwo mógł 
zauważyć, jakie muzycy robią postę-
py. Jeszcze kilka miesięcy temu grali 
typowe rockowe standardy, a dziś na 
ich występ składają się przede wszyst-

ciąg dalszy na str. 35

W promieniach le tn iego s łońca
Setki ludzi, wspaniała słoneczna pogoda oraz świetne występy młodych 

siemianowickich wykonawców – tak w skrócie można podsumować 
festyn na „Bańgowie” przeprowadzony 22 września br. tj. w ostatnim dniu 
lata. Słońce jakby chciało na pożegnanie mijającej pory roku nadrobić 
wszelkie zaległości i przez cały dzień towarzyszyło wszystkim imprezom.

Wdzięk, werwa uroda – TOP SECRET Ogniska nie mogło zabraknąć.


