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Bańgów: Wprowadzono nas w błąd - 5 …nowy pomysł na Bytków - 8

Na stronach:

V Święto Bytkowa

Trzy dni dobrej zabawy
Już po raz piąty mieszkańcy Bytkowa obchodzili swoje święto. Przez trzy dni od 5 do 7 września br. w każde 

popołudnie i wieczór Rynek Bytkowski wypełniony był po brzegi chętnymi do wspólnej zabawy. W tym roku 
organizatorzy – Stowarzyszenie Przyjaciół Bytkowa oraz „NASZ DOM” zrezygnowali, ze względu na wysokie kosz-
ta, z organizacji masowych turniejów oraz zawodów sportowych i skupili się na imprezach na samym Rynku.

Bawili się wspaniale  
i duzi, i mali. 

Laur Bytkowa otrzymali  
- od lewej: Jacek Guzy i Ryszard Sklorz.

czytaj dalej  str. 14

2 miliony 225 tysięcy, łącznie z bieżącym wydaniem, 
egzemplarzy „Mojej Spółdzielni” dotarło przez 15 lat 

do wszystkich mieszkańców Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Regularnie, miesiąc w miesiąc 
do mieszkań dostarczana jest gazeta o skróco-
nym tytule: „MS”. I tak od 15 lat.

W artykule wstępnym numeru 1, który do-
tarł do mieszkań w październiku 1993 r. 
pisaliśmy: Nazwaliśmy ją „Moja Spół-
dzielnia”. Pragniemy bowiem, aby każ-
dy mieszkaniec osiedli Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej mógł 
uznać ją za swoją i znaleźć w niej 
wszelkie informacje dotyczące ży-
cia Spółdzielni, spraw ważnych 
dla jej Członków, a także trochę 
rozrywki i relaksu. Mamy ponad 
12 tysięcy mieszkań, a więc pra-
wie połowę wszystkich siemianowic-
kich lokali mieszkalnych. Powinni-
śmy się więc częściej spotykać i po-
rozumiewać. My proponujemy takie 
spotkania poprzez naszą gaze-
tę. Będziemy w niej zamieszczać 
listy od Czytelników dotyczące za-
równo problemów Spółdzielni, jak 

Z okazji 15-lecia istnienia gazety „Moja 
Spółdzielnia” chcemy złożyć na ręce Pa-

na Redaktora serdeczne gratulacje dla całej 
Redakcji oraz życzyć jeszcze wielu takich ju-
bileuszy, gdyż trudno sobie wyobrazić prawi-
dłowe funkcjonowanie naszej Spółdzielni bez 
Państwa obecności.

Podejmując niełatwe tematy związane ze 
spółdzielczością mieszkaniową oraz codzien-
nymi problemami mieszkańców SSM, wyka-
zujecie Państwo, że uprawiacie dziennikarstwo 
na wysokim, profesjonalnym poziomie.

Z wyrazami szacunku
Rada Nadzorcza, Zarząd Siemianowickiej  

Spółdzielni Mieszkaniowej

ciąg dalszy na str. 7 
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GOTÓWKA 
30 TYS. NA OŚWIADCZENIE

KONSOLIDACJA 
150 TYS. NA 96 M-CY
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Dlatego nie ma taryfy ulgowej dla 
nas, bo pisać będziemy o dewasta-
cjach tak długo, jak długo będą wystę-
powały i nasze wspólne mienie będzie 

niszczone. To niszczenie zaś przekła-
da się na wyciekanie pieniędzy z na-
szych kieszeni, pieniędzy wydatkowa-
nych na bezsensowne naprawy.

Nie ma więc taryfy ulgowej dla od-
nowionych ścian, skrzynek na rekla-
my, szyb. Co gorsza, nie ma jej też dla 
kabli w dźwigach osobowych, osłon 
zaworów gazowych, czujników ru-
chu, czyli urządzeń albo bezpośred-
nio związanych z naszym bezpieczeń-
stwem, albo umożliwiających zaosz-
czędzenie energii, bo ta przecież dro-
żeje, nie pytając nas o zdanie i po-
średnio także wpływających na poczu-
cie bezpieczeństwa.

Tu dedykacja dla wszystkich pseu-
domalarzy: dopóty dzban wodę nosi, 
dopóki się ucho nie urwie. Sens tego 
przysłowia zaczyna poznawać grup-
ka „ważnych” pod osłoną nocy mło-
dych mieszkańców Bańgowa i nie tyl-
ko. Wiewiórki powiedziały nam, że za-
cieśnia się krąg wokół obsmarowują-
cych ściany budynków na tym osie-
dlu. Nie będziemy tematu rozwijać, 
niech ci, co mają coś na sumieniu, po-

żyją w niepewności, a ci, co uważa-
ją, że nie mają, niech się zdziwią, gdy 
zostaną pociągnięci do odpowiedzial-
ności. Ten czas się zbliża i tak też bę-

dzie w innych rejonach miasta, np. na 
os. „Chemik”, gdzie na de facto świeżo 
odnowionych elewacjach – patrz zdję-
cia – pojawiły się bohomazy.

Smutne to i przykre, że tyle ludzi ży-
je obok i nikt nic nie widzi.

Czas przejrzeć na oczy, czas pod-
jąć działania jeżeli nie chcemy płacić 
coraz więcej na niepotrzebne nikomu 
naprawy czegoś, co mogłoby służyć 
przez lata.

Na osiedlach zanotowano:
„CENTRUM”

- ul. Komuny Paryskiej 1 i 3 – znisz-

czono skrzynki gazowe na elewacji ze-
wnętrznej.

„CHEMIK”
- ul. Niepodległości 57 A, 61, 63, 

ul. Alfonsa Zgrzebnioka 33, 35, 37, 
ul. Walerego Wróblewskiego 67 – 
graffiti na ścianach.

„MŁODYCH”
- ul. Szarych Szeregów 1, 4 – wybi-

to szybki w wyłącznikach dźwigów; a pod 

czwórką dodatkowo skradziono kable zwi-
sowe dźwigu (koszt około 2 tysiące zł),

- plac Skrzeka i Wójcika – połama-
no skrzynkę na reklamy.

„TUWIMA”
- ul. Wojciecha Korfantego 5 – wy-

bito 7 skrzydeł okiennych,
- ul. Hermana Wróbla 8 B – wybito 

szyby w drzwiach wejściowych,
- ul. Wojciecha Korfantego 2 A, B, C 

(partery) – skradziono zainstalowane 
kilka dni temu czujniki ruchu,

- ul. Wojciecha Korfantego 2 – pod-
palono kosz. pes

Dopóty dzban wodę nosi…
Rocznice rocznicami, jubileusze jubileuszami, a rzeczywistość – czy-

taj dewastacje – skrzeczy zza węgła i choćbyśmy bardzo chcieli odpu-
ścić chociaż raz – nie da się. Nasi neandertalczycy nie pozwolą. Niczym 
w Rzeczpospolitej szlacheckiej liberum veto i już.

Os. „Chemik”: Tak wyglądają niedawno odnowione elewacje.
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POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - TEL. 032 228-57-78
DYŻURUJE: w dni robocze - od 15.00 do 22.00; w dni wolne - od 8.00 do 22.00

MOJA SPÓŁDZIELNIA 10/2008

Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

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

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

– mieszkańców zasobów SSM zamierzających przekazać swoje wnioski,  
uwagi lub złożyć skargę przyjmować będzie Prezes Zarządu lub jego zastępcy.

S ą s i e d z i e  
–  p o m i e s z c z e n i a  w s p ó l n e g o 

u ż y t k u ,  t o  n i e  l a m u s  
a n i  p r z e c h o w a l n i a  b a g a ż u .

N i e  r ó b  z  n i c h  r u p i e c i a r n i ! ! !

Zmiana godzin redakcyjnego dyżuru.
Od bieżącego miesiąca zmieniamy ustalone od lat godziny 

poniedziałkowego redakcyjnego dyżuru telefonicznego.
Dziennikarz „MS” czeka na Państwa telefony 

lub ewentualną wizytę osobistą  
w każdy poniedziałek od 1530 do 1630 

w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
ul. Bohaterów Westerplatte 20, tel. 032-6091-405!!!
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Wcześniej członkowie RN spotkali się 
na posiedzeniach komisji roboczych, 
gdzie mogli omówić planowa-
ne w Spółdzielni zmiany. Na-
tomiast samo spotkanie po-
prowadził Wiesław Jaźwiec, 
przewodniczący RN, który na 
początku poddał pod głoso-
wanie przyjęcie planowane-
go porządku obrad oraz pro-
tokół z poprzedniego posie-
dzenia. W tym drugim przy-
padku powrócił do wniosku 
członka RN Bronisława Bre-
guły, który zaproponował, 
aby tym wszystkim osobom, 
które w poprzedniej kadencji działa-
ły w Radach Osiedlowych i obecnie 
nie kontynuują w niej swojej działalno-
ści, przyznać odznaczenie „Zasłużony 
dla SSM”. Zarząd Spółdzielni z uwagą 
odniósł się do tej inicjatywy 
i przeanalizuje szczegóły te-
go wniosku.

Następnie zebrani omówili 
wyniki gospodarczo-finanso-
we Spółdzielni za 7 miesię-
cy 2008 roku. Wszystkie ko-
misje robocze RN pozytyw-
nie odniosły się do przygo-
towanego sprawozdania Za-
rządu, a dodatkowych wyja-
śnień, m.in. w sprawie po-
żytków Spółdzielni, udzielała 
Jolanta Gambka, pełnomocnik Zarzą-
du SSM ds. ekonomicznych.

Stawka na fundusz centralny
– 0,40 zł/m2

Kolejnym punktem obrad zakończo-
nym podjęciem uchwały było zatwier-
dzenie nowej stawki na fundusz cen-
tralny – celowy, który od 1 paździer-
nika br. będzie wynosił – 0,40 zł/m2 
powierzchni użytkowej. W uzasadnie-

niu podkreślono, że zmiana ta jest ko-
nieczna, aby w dalszym ciągu moż-

na było kontynuować prace moderni-
zacyjne na spółdzielczych budynkach 
zgodnie z zatwierdzonymi kilka lat te-
mu harmonogramami.

W dalszej części spotkania Rada 

Nadzorcza uchwaliła „Harmonogram 
przygotowania budynków SSM do 
okresu zimowego 2008-2009”. Obej-
muje on wykonanie szeregu prac zwią-
zanych z właściwym zabezpieczeniem 
spółdzielczych domów i osiedli przed 
zbliżającą się najchłodniejszą porą ro-
ku. Wcześniej harmonogram był przy-
gotowany przez administracje i za-
twierdzony przez Rady Osiedlowe. 

Zmiany w Regulaminie
Ponadto, na swym posiedzeniu 

członkowie RN podjęli uchwałę w spra-
wie przyjęcia Regulaminu rozliczeń fi-
nansowych Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej z tytułu wkła-
dów mieszkaniowych i budowlanych – 
wrócimy do nich w następnym wyda-
niu „MS”. Ich uchwalenie było koniecz-
ne ze względu na zmiany wynikające 
z nowelizacji ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych w 2007 roku. Szcze-

gółowych wyjaśnień udzielała Jolan-
ta Sobek, wiceprezes SSM ds. człon-
kowsko-mieszkaniowych. Podkreśliła, 
że część poprawek do dotychczas 
obowiązującego Regulaminu wynika 
ze zmiany nazewnictwa obowiązują-
cego w nowych regulacjach prawnych. 
Są one też konsekwencją zmian wpro-
wadzonych do Statutu SSM.

Natomiast w sprawach bie-
żących podjęto uchwałę do-
tyczącą upoważnienia Zarzą-
du SSM do dokonania czyn-
ności prawnych związanych 
z nabyciem prawa użytkowa-
nia wieczystego dwóch nie-
ruchomości gruntowych sta-
nowiących własność gminy. 
Są one położone przy ul. Nie-
podległości. Ich nabycie po-
zwoli na prowadzenie dal-
szych czynności związanych 
z utworzeniem nieruchomo-

ści jednobudynkowych. Przy tej oka-
zji członek RN – Elżbieta Hołowczak 
prosiła o aktualną informację w spra-
wie przekształceń mieszkań znajdują-
cych się w budynku przy ul. gen. Ka-

rola Świerczewskiego 50.
Dłużnicy

Ostatnim punktem posie-
dzenia było podjęcie uchwał 
w sprawie wykreślenia z re-
jestru Członków Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej osób posiadających 
wieloletnie zadłużenie czyn-
szowe.

Na spotkanie z członkami 
Rady Nadzorczej zaproszo-
no 11 spółdzielców, jednak-

że zgłosiło się tylko 4 lokatorów. Były 
to osoby, które od wielu lat mają dług 
czynszowy. Niektóre z nich spisały już 
ponad 20 zobowiązań dotyczących je-
go spłaty. Otrzymywały one też doda-
tek mieszkaniowy z siemianowickiego 
magistratu, ale szybko im go odbiera-
no, gdyż poza nim nie dokonywali żad-
nych innych wpłat.

Zebrani z uwagą wysłuchali infor-
macji o ich aktualnej sytuacji, która 
w zdecydowanej większości nie roko-
wała szans na uregulowanie powsta-
łego przez lata zadłużenia. W związ-
ku z czym podjęto uchwały zarówno 
wobec obecnych, jak i nieobecnych 
na spotkaniu dłużników o wykreśleniu 
z rejestru Członków SSM.

Jedyną szansą dla tych osób bę-
dzie odwołanie się w przyszłym roku 
do Walnego Zgromadzenia Członków 
Spółdzielni. mig

Obradowała Rada Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Pracowi te  pos iedzen ie
Porządek obrad kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej Siemianowic-

kiej Spółdzielni Mieszkaniowej, odbyło się 22 września br., był wyjątko-
wo bogaty i wskazywał, że nowa Rada będzie miała do podjęcia kilku waż-
nych uchwał.
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W materiale „Mrożąco o cieple” („MS” 9/2008 str. 1 i 4) 
podaliśmy, że mieszkańcy Bańgowa najmocniej odczują 
zmianę Taryfy dla ciepła zatwierdzoną na wniosek PEC 
Katowice przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W otrzymanym przez Zarząd SSM piśmie informującym 
o wprowadzeniu nowej Taryfy, PEC Katowice zawiada-

miał, iż jeden ze składników dostarczanej energii cieplnej, 
tj. przesył rośnie do kwoty 7899,15 zł, co po przeliczeniu da-
ło 262,3%. Tymczasem, już po naszej publikacji, okazało się, 
że kwota ta nie dotyczy usługi przesyłowej, lecz ceny 1 MW 
mocy zamówionej. W piśmie PEC Katowice nr OS/0068/
612/08 z 17. 09. 2008 r. czytamy: (…)niniejszym potwier-
dzamy prawidłowość stawek opublikowanych w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego nr 94 z 23. 05. 2008 r. 
przepraszając jednocześnie za pomyłkowe przestawienie 
liczb w naszym piśmie z dnia 20. 05. 2008 r. (…) W konse-
kwencji przestawienia liczb mylnie podano, iż dla Bańgowa 
nastąpił znaczny wzrost opłaty za ogrzewanie mieszkań się-
gający prawie 30 gr/m2 p.u.

Jak poinformował nas Zarząd SSM, faktycznie jednak, po 
otrzymaniu wyżej cytowanego pisma i po dokładnym prze-
liczeniu skutków zmiany cen, okazało się, że przewidywa-
ny wzrost kosztów wyniesie ok. 14 gr/m2 p.u. Zgodnie więc 
z Regulaminem rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania 
nie zachodzi konieczność podwyższenia ustalonych zali-
czek w rachunkach indywidualnych za zużycie energii ciepl-
nej. Niemniej w konsekwencji wprowadzonej zmiany każde 
mieszkanie obciążone zostanie kwotą o ok. 100 zł wyższą 
niż w poprzednim okresie rozliczeniowym przy założeniu, 
że zużyje identyczną ilość ciepła.

Wprowadzone Taryfą ceny prezentują się następująco:
- koszt 1 MW mocy zamówionej w opłacie stałej wynosi: 

7899,15 zł wzrósł z 5669,94 zł, tj. o 39,2%
- koszt przesyłu 1 MW wynosi 2869,73 zł wzrost 

z 2170,91 zł, tj. o 31,64%.
Jednocześnie informujemy, że obniżeniu uległa opła-

ta zmienna za 1 Gigajoul i aktualnie wynosi: 17,60 zł, było 
19,29 zł/GJ – spadek o 8,76% oraz opłata za przesył 1 GJ 
wynosi: 6,57 zł, było 8,07 zł – spadek o 18,55%

Uwaga – podane ceny są kwotami netto i należy do nich 
doliczyć 22% podatku VAT i dopiero wtedy są one kosztem 
dla Spółdzielni i jej mieszkańców.

Przedstawione dane zmuszają Zarząd SSM do podwyż-
szenia opłaty stałej za dostarczaną ciepłą wodę użytkową 
z kwoty 8,58 zł/mieszkanie do kwoty 14,40 zł/mieszkanie na 
miesiąc przy jednoczesnym uwzględnieniu dotychczas po-
noszonych kosztów.

Obowiązujące dotychczas, jak i nowo wprowadzone ceny 
za energię cieplną udowadniają, że najdroższe ciepło po-
chodzi z kotłowni małych, lokalnych, a taka właśnie zaopa-
truje osiedle „Bańgów”.

Dla przykładu informujemy, że cena 1 MW brutto, tj. z podat-
kiem VAT dostarczana z tej kotłowni, łącznie z kosztami prze-
syłu, wynosi 13.138 zł zaś cena 1 GJ to 29,49 zł natomiast 
dla os. „Węzłowiec” cena ta to: 9376,74 zł/MW i 32,99 zł/GJ. 
Z kolei za ciepło dostarczane z EC Katowice w podobnej ta-
ryfie tzn. „D” płacimy: 8862,20 zł/MW i 30,63 zł/GJ.

Podając powyższe wyjaśnienia, Zarząd SSM w imieniu 
PEC Katowice i własnym przeprasza.

Niezależnie informujemy, że w przypadku pozostałych 
osiedli wszelkie podane dane są zgodne z nową Taryfą. pes

Lubię nowe wyzwania
Rozmawiamy z Mieczysławem Hojdą, 

przewodniczącym Rady Osiedla „Bańgów”

Osiedle Bańgów – podwyżka nie jest aż tak dotkliwa

Wprowadzono nas w błąd

„Moja Spółdzielnia”: - Ja-
kie są Pana związki z Sie-
mianowicką Spółdzielnią 
Mieszkaniową?

Mieczysław Hojda: - 
Członkiem SSM zostałem 
w 1974 roku i wówczas otrzy-
małem spółdzielcze miesz-

kanie w Michałkowicach. 
W tej dzielnicy się urodziłem 
i z nią byłem przez lata mo-
jej młodości związany, gdyż 
pracowałem jeszcze wtedy 
na kopalni „Michał”. W tym 
okresie stałem się jednym 
z inicjatorów patronackiego 
budownictwa mieszkaniowe-
go w Siemianowicach Ślą-
skich. Ideę tę od początku 
poparł Stanisław Kowarczyk, 
prezes Zarządu SSM i w ten 
sposób zbudowaliśmy bu-
dynki przy ul. Stawowej. By-
ła to bardzo potrzebna inicja-
tywa i przy okazji chciałbym 
dodać, że właśnie w Sie-
mianowicach Śląskich odda-
no dwu i dziesięciotysięcz-
ne mieszkanie zrealizowane 
system patronackim w Pol-
sce. Później moje zaangażo-
wanie w działalność społecz-
ną w SSM miało różne natę-
żenie, jednak kilka lat temu 
zostałem członkiem Rady 
Osiedla „Bańgów”. Jest to 
bardzo zgrany zespół. Pod-
czas ostatnich wyborów wio-
sną tego roku do naszego 
grona dołączyła jedna no-
wa osoba.

- Ma Pan więc już duże do-
świadczenie w społecznej 
działalności. Co Pana skło-
niło, by objąć fotel prze-

wodniczącego RO? Nie jest 
to przecież łatwa funkcja.

- Ma pan rację. Nie są 
to łatwe decyzje, ale lubię 
nowe wyzwania. Skoro jed-
nak Rada Osiedla obdarzyła 
mnie takim zaufaniem, po-
staram się go nie zawieść. 

Rola przewodniczącego RO 
nie jest łatwa, gdyż musi 
umieć godzić różne pojawia-
jące się, niekiedy odmienne 
trendy. Jest on też motorem 
działania samorządu osie-
dlowego. Z kolei podczas 
spotkań z mieszkańcami 
musi umieć bronić różnych 
tez i przeciwdziałać wystę-
pującej demagogii.

- Jakie są podstawowe 
kierunki działania nowej 
Rady Osiedla „Bańgów”?

- Dla Rady Osiedla podsta-
wowym kierunkiem działania 
są uwagi i wnioski zgłaszane 
podczas zebrań mieszkań-
ców. Przez cały rok śledzimy 
realizacje tych wniosków. 
Ponadto, zajmujemy się 
wieloma sprawami wynika-
jącymi z bieżącej działalno-
ści osiedla. Przede wszyst-
kim chodzi nam o utrzyma-
nie we właściwym stanie za-
sobów mieszkaniowych i za-

ciąg dalszy na str. 6
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pewnienie ludziom dobrych warunków 
zamieszkania. W tym zakresie na du-
że słowa uznania zasługuje kierownic-
two administracji.

- Pomimo, że „Bangów” to naj-
młodsze osiedle SSM, ma ono rów-
nież swoje bolączki....

- Nie chciałbym zbyt szero-
ko wypowiadać się na temat 
problemu, który właściwie to-
warzyszył od początku wy-
budowania osiedla. Ważne 
jest to, że w wyniku moder-
nizacji sieci w ubiegłym i bie-
żącym roku mamy w „Bań-
gowie” czystą wodę, z której 
mieszkańcy mogą korzystać 
bez żadnych zakłóceń. Jest 
to zasługa wielu podmiotów, 
ale swój wkład miała też nasza Rada 
i sami mieszkańcy. To doświadczenie 
utwierdza nas w przekonaniu, że trze-
ba wytrwale walczyć o swoje prawa. 
Inną bolączką osiedla są balkony znaj-
dujące się na IV kondygnacji. Na sku-
tek wad technologicznych popełnio-
nych przez wykonawcę tych budynków 
do dzisiaj dochodzi z tego tytułu do za-
lewania mieszkań. Próbowano rozwią-
zać ten problem na różne sposoby. 
Szukamy obecnie kolejnego wykonaw-
cy, który będzie w stanie przy wykorzy-
staniu nowych technologii zlikwidować 
ten problem. Kończymy też docieple-
nia pozwalające na uniknięcie przema-
rzania stropodachów położonych na IV 
kondygnacjach.

- W tym roku mija 20 lat od odda-
nia do użytku pierwszych budynków 
na osiedlu. Jak Państwo obchodzili 
tę rocznicę?

- Przede wszystkim uważaliśmy, 
że jest to święto mieszkańców, więc 
wspólnie z administracją przygotowa-
liśmy taką ofertę, aby mogła skorzy-
stać z niej jak największa grupa osób 
i, co zrozumiałe, uczestniczyć w świę-
cie osiedla. Dzieci i młodzież mogły 
brać udział w turnieju tenisa stołowe-
go, piłkarskim, w biegu przełajowym. 

Natomiast dla wszystkich mieszkań-
ców przygotowaliśmy festyn, na któ-
rym jak co roku wszyscy bardzo do-

brze się bawili. Planujemy też odby-
cie jednego z najbliższych posiedzeń 
Rady Osiedla z udziałem władz Spół-
dzielni oraz miasta, by dokonać na 
nim podsumowania obchodów 20-le-
cia „Bańgowa” i zastanowić się nad 
dalszym rozwojem osiedla.

- Jakie problemy jest najtrudniej 
rozwiązać?

- Z pewnością należy do nich wanda-
lizm. Koszty tego negatywnego zjawi-
ska są bardzo wysokie. Usunięcie graf-
fiti, które pojawiły się na ścianach do-
mów przed osiedlowym festynem bę-
dzie kosztowało budżet osiedla oko-
ło 30 tysięcy złotych. W związku z tym 
będziemy przekonywać mieszkańców 
do założenia monitoringu. Informacja 
na ten temat ukazała się w wrześnio-
wym wydaniu „MS”. Wiąże się to z do-
datkowymi nakładami finansowymi, ale 
jestem zdania, że one wszystkim nam 
się zwrócą. Prosimy więc nadal miesz-
kańców o przekazywanie nam swoich 
uwag i opinii na ten temat.

- W ostatnim okresie mieszkańców 
„Bańgowa” zaniepokoiły informacje 
dotyczące podwyżki cen ciepła. Ja-
kie stanowisko w tej sprawie zajęła 
Rada Osiedla?

- Sprawa ta faktycznie wprowadzi-
ła sporo niejasności i zamieszania. 
W związku z czym chciałbym wyjaśnić, 
że nie mamy bezpośredniego wpływu 
na wzrost cen ciepła przez PEC, dla 
którego stawki zatwierdza Urząd Re-
gulacji Energetyki. Niemniej podana 
w gazecie informacja o wzroście opła-
ty stałej o 262% okazała się błędna. 
Będzie ona wyższa o 9 groszy/mkw., 
czyli jest to 30 procentowa podwyżka. 
Na posiedzeniu RO 16 września Za-
rząd SSM zdementował tę niepraw-

dziwą wiadomość. Ponadto, we wrze-
śniowej gazecie podano, że nie będzie 
wzrostu opłaty za dostawę c.w.u. tym-
czasem ona, niestety, wzrasta o blisko 
70% z kwoty 8,60 na 14,40 od jednego 
mieszkania. Nie są to zbyt dobre wia-
domości dla mieszkańców. Rada Osie-

dla „Bańgów” zgłosiła zdecy-
dowany sprzeciw wobec pro-
cedury zatwierdzania tak wy-
sokich podwyżek przez URE 
dla katowickiego PEC, który 
nie liczy się z interesem naj-
większych odbiorców, do ja-
kich z pewnością należy na-
sza Spółdzielnia. RO posta-
nowiła też opracować swoje 
stanowisko w sprawie dzia-
łań, jakie powinny być pod-
jęte przez władze Spółdziel-

ni i miasta na rzecz dywersyfikacji do-
staw ciepła dla „Bańgowa”. Nie mo-
że być bowiem karą dla mieszkań-
ców osiedla fakt dostaw ciepła z lo-
kalnej kotłowni, których koszty znacz-
nie przewyższają obecne ceny do-
staw ciepła ze źródeł zdalaczynnych, 
takich jak ciepłownia czy elektrocie-
płownia. Ma to szczególne znaczenie 
w niedalekiej perspektywie uwolnienia 
cen ciepła.

- Walka z monopolistami nie jest ła-
twa, ale historia związana z wymia-
ną sieci wodnej pokazuje, że można 
odnieść ostatecznie zwycięstwo. Co 
jeszcze czeka Radę w najbliższym 
czasie?

- Na pewno będziemy pracować nad 
nowym planem remontowym na przy-
szły rok. Nasz budżet będzie wyno-
sił ponad 600 tysięcy złotych. Musi-
my w pierwszej kolejności zabezpie-
czyć środki finansowe na pilne remon-
ty i utrzymanie substancji mieszkanio-
wej. Ponadto, nie daje nam spoko-
ju sprawa terenu w pobliżu szkoły, na 
którym stoi szkielet konstrukcji pawi-
lonu handlowego. Szanujemy święte 
prawo własności jego właściciela, ale 
mieszkańcy mają prawo do tego, aby 
on był właściwie zabezpieczony. Sko-
ro nadal gromadzi się tam młodzież, to 
znaczy, że prawo w tym momencie nie 
jest do końca dobrze egzekwowane. 
Prawo nie może rykoszetem odbijać 
się na bezpieczeństwie mieszkańców. 

- A co Pan robi po pracy?
- Lubię aktywnie spędzać czas. Naj-

częściej jest to jazda na rowerze i mar-
szobiegi. W domu, w wolnych chwilach 
z przyjemnością czytam dobre książki. 
Natomiast w weekendy, gdy dopisuje 
pogoda, często wyjeżdżamy za miasto.

Lubię nowe 
wyzwania

ciąg dalszy ze str. 5
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i uwag i propozycji dla naszej gaze-
ty. Chcemy „Moją Spółdzielnię” two-
rzyć wspólnie z Czytelnikami. Obie-
cujemy, że ani jeden list nie pozostanie 
bez odpowiedzi.” Od napisania tych 
zdań upłynęło 15 lat i choć zmieni-
ła się szata graficzna, zmalał zespół 
redakcyjny, są one dla nas aktualne 
non stop.

P.T. Czytelnicy – od początku pragnę-
liśmy, by gazeta była współtworzona 
przez Was, by stała się forum wymiany 
poglądów na spółdzielcze tematy. Tytuł 
„Moja Spółdzielnia” to także forma 
zwrócenia się do wszystkich Spół-
dzielców, by głęboko identyfikowa-
li się z SSM, by uznali, że ich dom 
to nie tylko własne cztery ściany, 
by czuli się odpowiedzialni za dzie-
siątki spraw, z jakimi przychodzi 
borykać się na co dzień. Czy nam 
się to udało, nie nam oceniać i cze-
kamy na Państwa opinie.

Szanowni Mieszkańcy, na ła-
mach „MS” sukcesywnie prze-
kazujemy informacje o pracach 
Rady Nadzorczej i Rad Osiedli, 
w których skład wchodzą spo-
łecznicy szczerze oddani swej 
pracy. Systematycznie prezentu-
jemy problemy, z jakimi boryka-
ją się osiedla i sposoby realizo-
wania przyjętych planów remonto-
wych. Publikujemy teksty o zmie-
niającym się prawie, piętnujemy 
wandali, popularyzujemy pożąda-
ne zachowania, przynosimy wie-
ści oczekiwane – terminarze do-
ciepleń, remonty – i takie, których nie 
chcielibyśmy dostarczać – podwyżki.

15 lat wydawania to 180 miesięcy, to 
tysiące stron, dziesiątki tysięcy mate-
riałów, głównie o tematyce spółdziel-
czej, a w mniejszym stopniu o miej-
skich sprawach, to setki godzin spę-
dzonych na cotygodniowych redakcyj-
nych dyżurach i tysiące poświęconych 
na zbieranie, weryfikowanie i pisanie 
materiałów oraz na inną żmudną, choć 
niewidoczną redakcyjną pracę, której 
efektem często jest maleńki, kilkuzda-
niowy tekst ładnie ułożony na stronie. 
Na tysiącach stron – ilość zamiesz-
czonych na nich znaków idzie w milio-
ny – nie ustrzegliśmy się różnych błę-
dów, które są przypisane do słowa dru-
kowanego od chwili, gdy Gutenberg 
wprowadził ruchomą czcionkę. Cza-
sami jedna tylko literka, spacja – znak 
– zmieniała całkowicie sens materia-
łu, zaś brak jakiejś cyferki, ba, przesta-

wienie przecinka w liczbach wywoły-
wały burze. Za wszystkie „szalejące” 
na łamach chochliki gorąco prze-
praszamy.

Szanowni Państwo, lata goszczenia 
w Waszych domach przysporzyły nam 
zdecydowanych orędowników i sym-
patyków, jak i zapewne przeciwników. 
Często wywiązywały się polemiki, ale 
jedno zauważamy z zadowoleniem, 
ubywa uszczypliwych, aroganckich in-
terwencji, złośliwych komentarzy. Ro-
śnie ilość opinii wyważonych, przemy-

ślanych, co świadczy, że stajemy się 
forum wymiany poglądów. Coraz czę-
ściej też oprócz żądań zauważamy po-
zytywy i potrafimy podziękować. To tak 
niewiele, a jednocześnie tak dużo.

Korzystając z okazji, przypomnijmy 
osoby zawsze nam życzliwe i wyrozu-
miałe. Nie sposób wymienić wszyst-
kich, bo byłyby to kolumny nazwisk. Są 
to m.in.: obecny honorowy prezes Sta-
nisław Kowarczyk, poprzednia Rada 
Nadzorcza SSM z przewodniczącym 
Andrzejem Kłosem i wiceprzewod-
niczącym prof. dr. hab. Arkadiuszem 
Nowakiem, byli członkowie Zarządu: 
Henryk Nowak oraz Marian Kuba-
nek. Wyrażamy nadzieję, a właściwie 
jesteśmy przekonani, że nowa Rada 
i jej szef, Wiesław Jaźwiec, podtrzy-
mają dobry klimat współpracy, bo two-
rzą ją osoby znane z rzetelnej dzia-
łalności w spółdzielczych strukturach 
i także przychylne gazecie od lat.

Odrębne słowa należą się Zbignie-
wowi Lekstonowi aktualnemu preze-
sowi SSM, bo to z nim od początku wy-
dawania „MS” współpracujemy na bie-
żąco i to on wiódł pierwsze skrzypce 
w dążeniu do tego, by poprzez gazetę 
prowadzić otwarty dialog ze spółdziel-
cami, mieszkańcami.

Do grona przyjaciół „MS” należą też 
stosunkowo nowi członkowie Zarzą-
du: Jolanta Sobek i Marian Odczyk, 
pełnomocnicy Zarządu oraz szefo-
wie wszystkich Rad Osiedli i Człon-
kowie tych ciał, obecni i byli, kierowni-
cy administracji osiedlowych i pracow-

nicy, chociaż czasami mogą prze-
czytać cierpkie, a często i krzyw-
dzące zdania. Niestety, nie wszy-
scy doczekali tej rocznicy. Odeszli, 
ale pozostali w naszej wdzięcznej 
pamięci: Jacek Knitter, Roman 
Majnusz, Feliks Piesiura, Fran-
ciszek Rzeźniczek.

Oddając do Państwa rąk bieżą-
ce wydanie, czynimy to jak zwykle 
z drżeniem serca, bo mimo wszyst-
kich dotychczasowych edycji, za-
wsze z ogromną tremą i niepoko-
jem czekamy na pierwsze opinie, 
gdyż tak jak chcielibyśmy być zwia-
stunami tylko dobrych informacji, 
tak liczymy dalej na:

- wyrozumiałość – gdy ktoś znaj-
dzie błąd,

- ciepłe przyjęcie,
- zaufanie i życzliwość, którymi 

nas obdarzacie.
P.T. Czytelnicy, dziękujemy 

Wam, że co miesiąc pozwalacie 
nam choć na chwilę zagościć 

w Waszych domach na prawach do-
mownika. To dla nas zobowiązują-
cy zaszczyt. Dziękujemy za nadsy-
łane e-maile i telefony na redakcyj-
ne dyżury. Są one dla nas dobit-
nym dowodem, że „MS” tworzymy 
wspólnie.

 Zapraszamy do jubileuszowego kon-
kursu. Czekają nagrody niespodzianki 
– czytaj str. 28

Czekamy na uwagi, opinie i nie-
ustannie zapraszamy do współre-
dagowania „MS”. Najciekawsze uwa-
gi i propozycje opublikujemy w następ-
nym wydaniu i nagrodzimy drobnymi 
upominkami.

Nasz adres: Redakcja „MS”,  
41-106 Siemianowice Śląskie, 

ul. Boh. Westerplatte 20.
e-mail: ssm@poczta.fm

Na stronie 32 przedstawiamy sześć 
z 360 okładek dotychczasowych wy-
dań „MS”. Redakcja „MS”

1 5  l a t  „ M S ” ?

Reprodukcja 1 strony 1 wydania „MS”

Konkurs:  
Czy znasz „MS”?
- patrz strona 28

ciąg dalszy 
ze str. 1
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Pięć lat na piątkę i nowy pomysł na Bytków
Jednym z najważniejszych akcentów V Święta Bytkowa było spotkanie Komitetu Honorowego obchodów z udzia-

łem przedstawicieli władz miasta, Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Policji, Straży Pożarnej oraz wie-
lu zasłużonych działaczy, którzy przyczynili się do rozpropagowania tej cyklicznie odbywającej się imprezy.

Spotkanie odbyło się 6 września br. 
w DK „Chemik”. Przy tej okazji otwarto 
też wystawę z pracami rzeźbiarza śp. 
Mirosława Kicińskiego, autora sta-
tuetki „Laur Bytkowa”. Zebrani mogli 
też zapoznać się z innymi pamiątkami 
związanymi z budową Rynku Bytkow-
skiego oraz festynami, które od pięciu 
lat odbywają się w tym miejscu. Spo-
tkanie Komitetu stało się podsumowa-
niem tego okresu zakończonym podję-
ciem uchwały w sprawie poparcia dla 
inicjatywy powołania Fundacji Rynku 
Bytkowskiego.

Na dzień dobry wszystkich zapro-
szonych gości powitał Andrzej Go-
ściniak, prezes Stowarzyszenia Przy-
jaciół Bytkowa. Stwierdził, że V Świę-
to Bytkowa to znakomita okazja do 
przypomnienia najważniejszych faktów 
z historii tego przedsięwzięcia. Przy 
tej okazji podziękował Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Prezy-
dentowi Miasta Siemianowic Śląskich, 
bez udziału których realizacja progra-
mu rewitalizacji tego miejsca nie była-
by możliwa. Andrzej Gościniak przypo-
mniał, że pierwsze posiedzenie Komi-
tetu Honorowego odbyło się 11 kwiet-
nia 2003 roku. Wtedy to wyrażono zgo-
dę, by patronować programowi „Rynek 
Bytkowski”. Kilka miesięcy później od-
było się kolejne posiedzenie Komite-
tu połączone już z wmurowaniem Ak-
tu Erekcyjnego upamiętniającego roz-
poczęcie budowy rynku. Wówczas też 
powołano Stowarzyszenie Przyjaciół 
Bytkowa, które wsparło tę inicjatywę, 
a później stało się jednym z głównych 
organizatorów festynów dla mieszkań-
ców tej dzielnicy. 

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
wielu działaczy, władz, szeregu insty-
tucji oraz przedsiębiorców realizują-
cych tę inwestycję, Rynek Bytkowski 
oddano do użytku we wrześniu 2004 
roku. Od momentu jego powstania stał 
się on centralnym miejscem spotkań 
mieszkańców całego miasta. Jego re-
alizacja została doceniona nie tylko 
przez siemianowiczan, gdyż w 2005 
roku Rynek Bytkowski otrzymał nagro-
dę Prezydenta Krajowej Izby Budow-
nictwa, a była nim w tym czasie śp. 
Barbara Blida.

Andrzej Gościniak podkreślił, że pod-
stawową ideą Rynku Bytkowskiego 
jest gromadzenie na różnych impre-

zach kulturalnych jak największej rze-
szy mieszkańców. Jego otwarcie 18 
września 2004 roku z udziałem bli-
sko 5 tysięcy osób zachęciło Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Bytkowa do orga-
nizowania kolejnych tego typu imprez 
pod nazwą „Święto Bytkowa”. W na-
stępnych latach były to imprezy 3-7 
dniowe, podczas których organizowa-
no wiele turniejów i zawodów sporto-
wych dla dzieci i młodzieży na wszyst-
kich bytkowskich osiedlach. Jednak 
przedsięwzięcia te okazały się zbyt 
kosztowne i obecnie są kontynuowa-
ne wtedy, gdy udaje się pozyskać na 
nie środki finansowe. Prezes Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Bytkowa zwró-
cił też uwagę na ogromne zaangażo-
wanie pobliskich szkół różnego szcze-
bla w przygotowanie i przeprowadze-
nie imprez towarzyszących. Wymie-
nił z nazwiska wielu osób zasłużonych 
dla powstania idei Rynku Bytkowskie-
go, wśród nich Prezydenta Miasta Jac-
ka Guzego oraz Honorowego Prezesa 
SSM Stanisława Kowarczyka. Wspo-
mniał też o ogromnej pracy wykony-
wanej podczas świąt Bytkowa i innych 
imprez w tym miejscu przez osiedlowe 
administracje SSM. 

Kompleks Sportowy „Bytków” 
– Prezydenta Miasta „za”

W dalszej części spotkania zabrał 
głos Zbigniew Lekston, wiceprzewod-
niczący Stowarzyszenia Przyjaciół Byt-
kowa, który przypomniał historię miej-
sca, na którym obecnie znajduje się 
Rynek Bytkowski. Jego początki sięga-
ją lat 70-tych. Wtedy SSM wybudowa-
ła trzy budynki przy ul. Walerego Wró-
blewskiego 69-73 z ponad 400 miesz-
kaniami. Chociaż w tym czasie kładzio-
no przede wszystkich nacisk na odda-
wanie jak największej liczby mieszkań, 
to zaplanowano w ich pobliżu centrum 
rekreacyjne. Powstały wtedy dogod-
ne odcinki komunikacyjne przeznaczo-
ne dla pieszych oraz dwa korty teni-
sowe. Z biegiem lat teren uległ stop-
niowej degradacji ze względu na wy-
stępujące awarie sieci technicznej bie-
gnącej w tym miejscu. - Doprowadzi-
ło to do dyskusji na temat rewitalizacji 
tego miejsca i było jasne, że można to 
zrobić, mając za sobą wsparcie spo-
łeczne. W tym celu powołano Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Bytkowa – stwier-
dził Zbigniew Lekston. Zdaniem mów-

cy dzielnica ta potrzebuje kolejnych in-
westycji, które nie mogą zatrzymać się 
na Rynku. W tym momencie Zbigniew 
Lekston zwrócił się do obecnego na 
spotkaniu Jacka Guzego, Prezydenta 
Miasta Siemianowice Śląskie z inicja-
tywą wybudowania kompleksu sporto-
wego „Bytków”, którym objęto by m.in. 
teren znajdujący się w pobliżu Placu 
Pomnikowego na osiedlu „Młodych”. 
– Skoro mamy w mieście KS „Michał” 
i „Siemion”, to powinien powstać KS 
„Bytków” w dzielnicy, w której mieszka 
1/3 mieszkańców miasta – argumento-
wał wiceprezes Stowarzyszenia. 

W odpowiedzi Jacek Guzy podkre-
ślił, że opracowana strategia miasta 
na najbliższe lata jest dynamicznym 
i otwartym programem, w którym na 
każdym etapie można dopisać nowe 
inwestycje. - Popieram tę inicjatywę. 
Rynek Bytkowski jest bardzo potrzeb-
nym miejscem. Podobnie może oka-
zać się w przypadku kompleksu spor-
towego. Przykład Rynku Bytkowskiego 
znakomicie wkomponowuje się w kon-
cepcję idei Siemianowic XXI wieku – 
powiedział Jacek Guzy. 

Później w dyskusji zabrali jeszcze 
głos Zbigniew Krupski, przewodni-
czący Stowarzyszenia „NASZ DOM” 
i Jerzy Dinges, wiceprzewodniczący 
Stowarzyszenia Przyjaciół Bytkowa. 
Zbigniew Krupski mówił o współpra-
cy pomiędzy dwoma stowarzyszenia-
mi. Dotyczy ona działalności kultural-
nej, profilaktycznej oraz wypoczynko-
wej. W ramach tych inicjatyw odby-
wają się spektakle teatralne dla dzie-
ci, młodzieży i osób dorosłych oraz or-
ganizowane są największe w mieście 
półkolonie. Z kolei Jerzy Dinges mó-
wił o dokumentacji działalności Sto-
warzyszenia Przyjaciół Bytkowa, któ-
ra obejmuje m.in. filmy z odbytych fe-
stynów. Poza tym zorganizowano kilka 
wystaw, w tym „Bytków w Starej Foto-
grafii” Czesława Guzego oraz „Kenia 
– pierwsza odsłona” Henryka Gojka. 
Jerzy Dinges zaprosił wszystkie osoby 
mające pomysł na wystawę lub chęt-
nych do zaprezentowania swojej twór-
czości do dalszej współpracy.

Spotkanie zakończyło się obejrze-
niem prac śp. Mirosława Kicińskie-
go oraz innych pamiątek związanych 
z imprezami odbytymi na Rynku Byt-
kowskim. mig
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Rynek, Święto, refleksje, marzenia
Tak bardzo szybko minął ten czas, że ani się spostrzegłem, a tu już pierwszy, co prawda bardzo skromny, bo 

zaledwie – 5-letni, ale już Jubileusz Rynku Bytkowskiego – V Święto Bytkowa.

Tym razem wspólnie obchodziliśmy je aż trzy dni: w pią-
tek tradycyjnie popisy dzieci i młodzieży naszych szkół oraz 
piękny koncert operetkowy, w sobotę Laury Bytkowa i le-
gendarny Tercet Egzotyczny, a w niedzielę dyskoteka, ale 
nieoczekiwanie nie n-latków, czyli osób urodzonych nieco 
wcześniej, ale nastolatków, 
co nas, organizatorów, bar-
dzo mile i przyjemnie zasko-
czyło. Okazało się po raz ko-
lejny, że Rynek Bytkowski jest 
lubiany przez wszystkich i jest 
miejscem dla wszystkich. To 
niezmiernie mnie cieszy, bar-
dzo cieszy także wszystkich, 
dzięki którym to niezwykle 
przyjazne miejsce powstało.

Ten mały jubileusz jest oka-
zją, by osoby te przypomnieć: 
Tadeusz Górka, Zbyszek 
Lekston, Jurek Dinges, Stanisław Kowarczyk, Janek 
Dudek, Marek Greiner, Rysiek Sklorz, Waldemar Łasz-
kiewicz, Ewa Kupczyńska-Pohl, Halinka Napora, Anna 
Janas – wszystkich wymienić nie sposób. Także i osobę 
prawną, tj. Siemianowicką Spółdzielnię Mieszkaniową, bez 
udziału której ten pomysł nigdy nie zostałby zrealizowany – 
wielkie dzięki. Rynek dzielnie wytrzymuje próbę czasu, gdyż 
sam pomysł był dobry i niezwykle trafiony, projekt znakomi-
ty i poparty przez zdecydowaną większość mieszkańców 
Bytkowa, realizacja bardzo profesjonalna, zaś wykorzysta-
nie Rynku dla integracji społeczności bytkowskiej, czym za-
jęło się Stowarzyszenie Przyjaciół Bytkowa, trudno już dzi-
siaj przecenić. To wielka dla mnie satysfakcja, że tyle osób 
zechciało się do tego dzieła włączyć, wspierać je wspólnie 
i razem przy nim pracować.

Stowarzyszenie Przyjaciół Bytkowa powstało spontanicz-
nie w 2004 roku, zaraz po oddaniu Rynku do użytkowania 
i przy wsparciu całego Komitetu Honorowego, jaki przy tym 
projekcie działa od samego początku. Kiedy dzisiaj wspo-
minam tamten czas, to mam w pamięci szczerą akcepta-
cję i autentyczną chęć włączenia się w integrowanie spo-
łeczności bytkowskiej, jakie prezentowali wówczas i do dzi-
siejszego dnia Im to zaangażowanie nie minęło, wszyst-
kie Koleżanki i Koledzy z Rad Osiedli bytkowskich, stowa-
rzyszeń lokalnych i placówek edukacyjnych. Z wdzięczno-
ścią wspominam także ogromną pomoc, jakiej nam udzie-
lał Proboszcz naszej bytkowskiej parafii ks. Konrad Zubel, 
który osobiście przez lata całe swej kapłańskiej u nas po-
sługi, zrobił najwięcej chyba dla zintegrowania naszej lokal-
nej społeczności.

Nasze Stowarzyszenie to obecnie ponad pięćdziesięciu 
aktywnie działających członków, to znakomicie zgrany ze-
spół ludzi, dobrych organizatorów, którzy poświęcają swój 
prywatny czas dla celów wyższych, służących społeczno-
ści lokalnej. To szczytne i niezmiernie budujące, to dobry 
przykład, jaki płynie z Bytkowa dla całego naszego Mia-
sta, przy tym znoszą moje im prezesowanie, za co dzięku-
ję Im bardzo.

Tutaj wymienić pragnę: Zbyszka Krupskiego, Marię Ta-
dra, Piotra Iwaniaka, Beatę Bregułę, Dorotę Łącką, Jur-

ka Kurzawę, Andrzeja Walderę, Mariana Odczyka, Ry-
szarda Osyrę, Zbigniewa Jarosza, Władka Piliszkę, 
Mirka Wyszyńskiego, Krystynę Paciej, Krystynę Klim-
czak, Dariusza Szeląga, Janusza Dudka, Piotra Sowisło 
– tę listę mógłbym ciągnąć i wybaczą mi Ci spośród Kole-

gów, których tutaj nie wymie-
niłem. Marzę, by jeszcze wię-
cej osób, także młodszych od 
nas, zechciało się do naszych 
wspólnych działań włączyć. 
Może i to z czasem się uda?

Wielką dla mnie satysfakcją 
i niekłamanym zaszczytem 
jest i to, że praktycznie udało 
się włączyć w nasze wspólne, 
bytkowskie działania, dosłow-
nie wszystkich społeczników 
z Bytkowa, którzy z wielkim 
oddaniem prowadzą inne sto-

warzyszenia, a także włączają się w nasze działania, za co 
im chwała: Rysiowi Serędze z TKKF, Felicjanowi Mierz-
wie z PTTK, Krystianowi Sowadzie z Koła Wędkarskie-
go, Eugeniuszowi Kurzeji z LOK, Henrykowi Brzosce ze 
Związku Skatowego i wielu innym. To prawdziwa satysfak-
cja z nimi wspólnie pracować.

Rzut oka wstecz na krótką historię naszego Stowarzysze-
nia nakazuje także obiektywnie powiedzieć, że działania 
w Bytkowie zawsze pozytywnie były dostrzegane z nasze-
go Ratusza, co szczególnie jest widoczne w trakcie obec-
nej kadencji Prezydenta Miasta Pana Jacka Guzego, któ-
ry znakomicie rozumie i wie, że sukces Bytkowa i każdej in-
nej dzielnicy, jest sukcesem wspólnym i buduje dobry wi-
zerunek naszego miasta. To mądry, gospodarski punkt wi-
dzenia, za co Mu wielkie dzięki w imieniu całej społeczności 
Bytkowa. I tak – moim zdaniem – niech będzie dalej i nadal, 
bo to buduje dobry klimat w całym mieście, atmosferę wza-
jemnego poszanowania i współpracy. Tak należy dalej trzy-
mać. Z drugiej p rzecież strony wiem, gdyż jako przewodni-
czący Rady Miasta współdziałam z Jackiem Guzym na co 
dzień w Ratuszu, że poświęca naprawdę wiele swego czasu 
i uwagi Bytkowowi, ale także po równo i innym dzielnicom 
naszego Miasta, jego tradycji, przyszłości i perspektywom.

W ogóle, przy okazji tego skromnego jubileuszu, tak so-
bie myślę, iż mam wielkie szczęście, że chce ze mną praco-
wać, współdziałać i wspólnie się trudzić, tyle naprawdę zna-
komitych, utalentowanych i „robotnych” osób. Nieraz sam się 
w chwili refleksji dziwię, że to się nam wspólnie udało i nadal 
udaje – nikt się nie kłóci, nikt nikomu niczego nie wytyka, 
nikt nie ogląda się na innych, tylko patrzy, by wspólnie zro-
bić coś dobrego. A że po drodze popełniliśmy wiele zanie-
chań i błędów, to wiemy, ale 
przy okazji jubileuszu to może 
nie pora o tym pisać. Miesz-
kańców Bytkowa serdecznie 
pozdrawiam i zapewniam, że 
postaramy się dalej robić do-
brze swoje – jak trafnie śpiewa 
w swej piosence Wojtek Mły-
narski.     Andrzej Gościniak

Rynek Bytkowski: kwiecień 2003 r.  
Jak jest wystarczy przyjść i porównać.
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„Moja Spółdzielnia”: - Niedawno 
przyznano Panu wyjątkowe wyróż-
nienie. Jest nim „Laur Bytkowa”. 
Jak Pan odbiera tę nagrodę?

Jacek Guzy: - Czuję się na pew-
no bardzo wyróżniony, zwłaszcza, że 
przyznały mi ją osoby, które przyczyni-
ły się do rozwoju naszego miasta. Cie-
szę się, że powołana do tego celu ka-
pituła uznała, że ja również na nią za-
sługuję.

- Tę nagrodę otrzymują ludzie 
związani z tą dzielnicą. A jakie są 
Pana związki z Bytkowem?

- Moja żona, Renata jest z krwi i ko-
ści bytkowianką. Przez jakiś czas 
mieszkaliśmy w tej dzielnicy i dzięki 
temu mogłem poznać jej klimat, miesz-
kańców i wartości, którymi na co dzień 
się kierują. 

- A obecnie jako prezydent jak Pan 
patrzy na Bytków?

- Mieszka tutaj znacząca liczba 
mieszkańców naszego miasta. Uwa-
żam, że dzielnica Bytków potrzebuje 
przede wszystkim dalszych rozwiązań 
komunikacyjnych. Jeszcze w tej ka-
dencji planuję remont ulicy Węglowej. 
Ponadto, istnieje pilna potrzeba budo-
wy nowego parkingu w okolicach ko-
ścioła Św. Ducha, gdyż jego stan tech-
niczny pozostawia wiele do życzenia. 
Ulica W. Wróblewskiego to jedna z naj-
bardziej ruchliwych dróg przelotowych 
w mieście i w związku z tym planujemy 
w przyszłości przebudowę skrzyżowa-
nia z ul. Niepodległości. 

- Co jeszcze poza rozwiązaniami 
komunikacyjnymi?

- Podobnie, jak ma to miejsce w in-
nych dzielnicach, chcemy również 
w Bytkowie doprowadzić do powstania 
kompleksu sportowego. Jego zalążek 
widzę na terenie Zespołu Szkół Sporto-
wych, gdzie niedawno oddaliśmy nowe 
boisko sportowe wybudowane według 

najnowszych technologii ze sztuczną 
nawierzchnią. W przyszłości rozważa-
my powstanie kolejnej tego typu inwe-
stycji, która w połączeniu z istniejącą 

przy szkole pływalnią dałaby mieszkań-
com kompleks sportowy. Ponadto, sam 
budynek szkoły wymaga gruntownego 
remontu. Co prawda jest to stosunko-
wo nowy obiekt, wybudowany według 
technologii tzw. wielkiej płyty, ale nie-
stety wymaga dużych nakładów finan-
sowych. Po wykonaniu szczegółowych 
analiz i zasięgnięciu opinii fachowców 
zdecydowałem o stopniowym remon-
cie szkoły, na którą potrzeba wydać 
z kasy miasta około 5 mln złotych. Jest 
to duża suma, ale Zespół Szkół Spor-
towych to jedna z największych szkół 
w mieście. Ponadto, będę wspierał dal-
szą modernizację Rynku Bytkowskie-
go. W tym roku gmina wydała również 
środki finansowe na remont chodni-
ków i dróg w tym rejonie. W planach 
jest też wydanie nowej książki o histo-
rii Bytkowa, którą napisze profesor Zbi-
gniew Janeczek. Środki będą pocho-
dziły z budżetu miasta.

- Co sobie Pan najbardziej ceni 
w przyznanej nagrodzie „Lauru Byt-
kowa”?

- Oprócz tych wszystkich planów i za-
mierzeń, które częściowo udało się już 
zrealizować, to szczególnie cenię so-
bie uzasadnienie decyzji podjętej przez 
Kapitułę. Podkreślono w niej moje za-
sługi na rzecz budowania klimatu zgo-
dy i współpracy pomiędzy mieszkań-
cami. Bardzo mnie cieszy fakt, że do-

strzeżono moje wysiłki w tym kierun-
ku. Uważam, że po wielu latach napięć 
i konfliktów politycznych nasze mia-
sto osiągnęło pewną stabilizację po-
trzebną do jego dalszego dynamiczne-
go rozwoju. Obecnie wszystkie ugru-
powania polityczne wspierają strategię 
rozwoju miasta. Gdy zostałem wybra-
ny 1,5 roku temu na Prezydenta Miasta 
czułem się trochę osamotniony z moim 
ugrupowaniem w Radzie Miasta. Naj-
pierw udało mi się pozyskać do współ-
pracy Platformę Obywatelską, a w naj-
bliższych dniach ta koalicja będzie po-
szerzona o Prawo i Sprawiedliwość. 
I tu wcale nie chodzi o to, aby nie było 
opozycji, gdyż ona aktywnie działa na 
szczeblu władz miasta, ale o zbudo-
wanie większości politycznej, która po-
zwoli realizować opracowaną strategię 
miasta. W polityce trzeba być skutecz-
nym i mnie się to po prostu udaje.

- Wróćmy jeszcze na moment do 
planów związanych z rozwojem Byt-
kowa. Na posiedzeniu Komitetu Ho-
norowego, w którym Pan uczestni-
czył, padła propozycja stworzenia 
Kompleksu Sportowego „Bytków”. 
Co Pan myśli o tej idei?

- Nadal podtrzymuję to, co powie-
działem na tym spotkaniu Ta pro-
pozycja jest bardzo ciekawa i realna 
do wykonania. Dużo nad tym myśla-
łem i wydaje mi się, że ten kompleks 
mógłby powstać przy Zespole Szkół 
Sportowych. Oczywiście ta idea mu-
siałaby uzyskać społeczną akcepta-
cję, w tym różnych organizacji spo-
łecznych. Obiekty sportowe ZSS w go-
dzinach popołudniowych byłyby udo-
stępniane mieszkańcom okolicznych 
osiedli. Podobnie było z pomysłem bu-
dowy Rynku Bytkowskiego. Od począt-
ku wspierałem jego powstanie. 

- W jakich obszarach widzi Pan moż-
liwość dalszej współpracy z Siemia-
nowicką Spółdzielnią Mieszkaniową?

- Wydaje mi się, że pole do współ-
pracy jest bardzo duże. Zawsze mia-
łem dobre relacje z byłym już preze-
sem SSM Stanisławem Kowarczykiem 
i mam nadzieję, że współpraca z obec-
nym prezesem, Zbigniewem Leksto-
nem ułoży się podobnie. Jednakże są 
też trudne problemy do rozwiązania. 
Do nich zaliczyłbym obowiązek zapew-
nienia przez miasto lokali zastępczych 
dla lokatorów eksmitowanych ze spół-
dzielczych domów. Następna sprawa 

Laur Bytkowa 2008 Laur Bytkowa 2008

W polityce trzeba być skutecznym
Rozmawiamy z Jackiem Guzym, prezydentem Siemianowic Śląskich.
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dotyczy monitoringu w mieście. Sie-
mianowicka Spółdzielnia Mieszkanio-
wa chciałaby, aby jej osiedla mieszka-
niowe były również objęte tym syste-
mem. Ponadto, SSM to rzesza ponad 
30 tysięcy mieszkańców i każdy indy-
widualny problem tych osób nie może 
być obojętny Prezydentowi Miasta. 

- Powoli dobiega połowa kaden-
cji obecnych władz miasta. Jakich 
zmian mogą w najbliższym czasie 
spodziewać się Siemianowiczanie?

- Kładziemy duży nacisk na roz-
wiązanie problemów komunikacyj-
nych. Stąd obecnie remont skrzyżowa-
nia przy kościele Św. Krzyża. W przy-
szłym roku podobne roboty będą wy-
konane u zbiegu ulic Jana III Sobie-
skiego, Henryka Sienkiewicza i Ludwi-
ka Waryńskiego. Wspólnie z miastem 
Piekary Śląskie przystępujemy do mo-
dernizacji skrzyżowania alei Zwycię-
stwa z ul. Henryka Krupanka. W 2009 
roku oddamy do użytku KS „Michał” 

oraz dużo mniejszy kompleks „Spo-
rcik” przy ul. Jędrzeja Śniadeckiego 
w centrum miasta. Wkrótce rozpocznie 
się też budowa Parku Tradycji w Mi-
chałkowicach, który wpłynie na zmianę 
oblicza centrum tej dzielnicy. 

- Miasto jednak staje się coraz 
bardziej zakorkowane. Jakie są 
szansę na budowę obwodnicy?

- Przyznaję, że jest to nasz słaby 
punkt. Prowadzone przez nas konsul-
tacje z miastami ościennymi pokaza-
ły, że Chorzów na ten moment nie jest 
zainteresowany budową zachodniej 
obwodnicy, która by odciążyła ruch 
samochodowy biegnący przez Byt-
ków i Michałkowice. Wspólnie z Czela-
dzią staramy się o wschodnią obwod-
nicę, ale tutaj, niestety, zarówno Ka-
towice, jak i władze centralne nie są 
na razie zainteresowanie tym projek-
tem. Będziemy nadal czynić wysiłki, 
aby pozyskać decydentów do budo-
wy tej obwodnicy. Mamy już studium 

wykonalności tej inwestycji. W związ-
ku z tym robimy wszystko, co jest 
możliwe na terenie Siemianowic, aby 
udrożnić w jego obszarach komuni-
kację drogową. Za wszystkie niedo-
godności związane z tymi remonta-
mi przepraszam. Zależy nam również 
na rewitalizacji centrum miasta i wy-
budowaniu rynku w pobliżu Urzędu 
Miasta. Plany jego budowy znalazłem 
na mapach z początku XX wieku i wy-
daje mi się, że jest teraz okazja, aby 
zrealizować marzenia naszych ojców 
czy dziadków. Pomimo tych wielu za-
mierzeń mam świadomość uciekają-
cego czasu i chciałbym zrobić dla te-
go miasta jeszcze więcej. Moją dewi-
zą jest zdanie, które kiedyś przeczyta-
łem, będąc jeszcze na studiach: „Żeby 
innych zapalać, trzeba samemu pło-
nąć”. Mam nadzieję, że nadal uda mi 
się pozyskiwać społeczeństwo miasta 
do tych wszystkich zmian.

- Dziękujemy za rozmowę.

CENNE NAGRODY CZEKAJĄ CENNE NAGRODY CZEKAJĄ CENNE NAGRODY CZEKAJĄ

Wie lk i  Konkurs  2008
Rok 2008 wkroczył w IV kwartał. 

Każdy upływający dzień zwiastuje 
nadejście nowego roku, do którego 
niewiele już nam pozostało.

Tym samym warto pomyśleć o ko-
lejnym, WIELKIM KONKURSIE SSM, ja-
ki Rada Nadzorcza i Zarząd Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
adresują do wszystkich, którzy na ko-
niec br. nie będą posiadać jakichkol-
wiek zaległości 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 Spół-
dzielni może ulec zachwianiu, w konse-
kwencji prowadzące do opóźnienia w re-
gulowaniu należności wobec dostawców 
usług i mediów, a tym samym stanowią-
ce realne zagrożenie prawidłowej eks-

ploatacji, co przecież ugodzi w nas sa-
mych. Dodatkowo, dostawcy mają peł-
ne prawo naliczania karnych odsetek od 
niezapłaconych sum, zaś te mogą stać 
się nadobowiązkowymi zobowiązania-
mi do pokrycia przez Spółdzielnię, czyli 
w konsekwencji 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 2008 ROKU NIE BĘDZIE POSIADAŁ ZALEGŁOŚCI 

CZYNSZOWYCH, UCZESTNICZY W LOSOWANIU NAGRÓD ORAZ ZWOLNIEŃ Z CZĘŚCI CZYNSZU.
Rozstrzygnięcie konkursu w połowie lutego 2009 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!

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

1. Warunkiem zasadniczym współżycia wszystkich mieszkańców domu winna być wzajemna pomoc i nieza-
kłócanie spokoju i odpoczynku.

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

5. Między 2200 a 700 obowiązuje bezwzględne zachowanie spokoju i ciszy. Należy ściszać aparaty radiowe 
i telewizory.
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Dyżury RO „Węzłowiec”
- Kiedy tak naprawdę odbywają się 

dyżury Rady Osiedla „Węzłowiec”, 
gdyż zgodnie z podanym w gazecie 
harmonogramem zgłosiłam się dwu-
krotnie w trzeci czwartek miesiąca 
w sierpniu i we wrześniu i nikogo tam 
nie zastałam? Czy „MS” podaje te in-
formacje tylko po to, aby zapełnić stro-
ny, bo wynika z tego, że są one nie-

prawdziwe? – zastanawia się Irena 
Piekacz z osiedla „Węzłowiec”.

ZARZĄD SSM: Od wielu lat „Moja 
Spółdzielnia” informuje mieszkań-
ców o terminach dyżurów wszyst-
kich Rad Osiedlowych. Wynika 
z nich, że dyżur RO „Węzłowiec” 
odbywa się w każdy trzeci wtorek 
miesiąca w godzinach 16.30-17.30. 
Wygląda na to, że powstało jakieś 
nieporozumienie. Prawdopodobnie 
niedokładnie Pani odczytała infor-
mację w „MS”, zapraszamy więc na 
najbliższy dyżur RO „Węzłowiec”, 
który odbędzie się 21 październi-
ka w jej siedzibie przy ul. Wróblew-
skiego 67.

Ciecz wyparowała 
z elektronicznego p.k.o.?

Z kolei mieszkanka z osiedla „Tuwi-
ma” dzieli się z nami swoimi refleksja-
mi na temat otrzymanego rozliczenia 
za c.o. Rozumie ona, że ciepło zdro-
żało, ale w ubiegłym roku nie korzysta-
ła w swoim mieszkaniu z dwóch pokoi 
przez zimę, gdzie były zakręcone ter-
mostaty. Natomiast z przeprowadzo-
nego odczytu wynika, że wyparowało 
tam więcej cieczy niż w okresie, w któ-
rym korzystała z ogrzewania. 

- Jak to jest możliwe i gdzie tak na-
prawdę jest ta granica opłacalności 
pomiędzy oszczędzaniem a ogrzewa-
niem? – zastanawia się lokatorka. Pro-
si też o wyjaśnienie, dlaczego zdję-
to kaloryfer na klatce schodowej w bu-
dynku przy ul. Okrężnej 5.

S. D. (imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Zupełnie nie rozu-

miemy zgłoszonej przez Panią uwa-
gi o rzekomym wyparowaniu cieczy 
z podzielnika kosztów ogrzewania, 
gdyż w Pani mieszkaniu od 2006 ro-
ku zamontowane są elektronicz-
ne podzielniki kosztów, które zlicza-
ją jedynie jednostki i nie następu-
je żadne odparowanie, bo fizycznie 
jest to niemożliwe.

Po dociepleniu budynku na życze-
nie lokatorów odcięto dopływ ciepła 
do jednego z pionów c.o. na klatce 
schodowej. Później jednak zaczę-
ło dochodzić do kradzieży nieczyn-
nych już grzejników. Aby zapobiec 
kolejnym takim zdarzeniom, ADM 
os. „Tuwima” podjęła decyzję o zde-
montowaniu pozostałych kaloryfe-
rów. Pomimo ograniczenia ciepła na 
klatce schodowej występująca tam 
temperatura jest zgodna z obowią-
zującymi normami.

Koszty uwłaszczenia
- Przeczytałam niedawno w jakiejś 

gazecie, że koszty uwłaszczenia po-
winny wynosić 700 zł. Tymczasem 
ja zapłaciłam znacznie więcej. Moim 
zdaniem, koszty przedstawione przez 
Spółdzielnię były zawyżone i związ-
ku z tym proszę o odpowiedź, gdzie 
mogę się odwołać w tej sprawie. Dla 
mnie płacenie czynszu to wielki wysi-
łek finansowy i muszę się liczyć z każ-
dą wydaną złotówką – mówi Krystyna 
Nowak z os. „Bańgów”.

ZARZĄD SSM: Koszty aktu no-
tarialnego nie są zależne od Spół-
dzielni. SSM nie ma na nie najmniej-
szego wpływu. Obejmują one tak-
sę notarialną, podatek VAT od tej 
czynności, opłatę sądową za zało-
żenie księgi wieczystej oraz sporzą-
dzenie wypisów przesyłanych póź-
niej do odpowiednich instytucji. Jak 
wynika z podanej przez Panią infor-
macji, domniemywać należy, że ga-
zety nie zawsze podają dokładne 
dane, a może czegoś Pani nie za-

uważyła. Od Pani zdaniem zbyt wy-
sokiej zapłaconej kwoty może się 
Pani, jako strona, odwołać bezpo-
średnio do notariusza, u którego 
spisywany był akt notarialny, bo to 
on jest drugą stroną w tym postę-
powaniu. mig

Wypowiedz się!
Decyzja na lata!

Witam serdecznie.
Przeczytałam list „Potrzebne bo-

isko z prawdziwego zdarzenia” napi-
sany przez Pana Wojtka, opublikowa-
ny w „Mojej Spółdzielni” 8/2008.

Nie wiem, gdzie Pan Wojtek miesz-
ka, pewnie nie przy ul. Niepodległości 
57-59, skoro uważa, że w miejscu sta-

rego boiska powinien powstać nowy 
obiekt z prawdziwego zdarzenia. Ja je-
stem innego zdania, mieszkam w blo-
ku Niepodległości 59 i mam okna na 
stronę starego boiska. Ja również po-
twierdzam wypowiedzi innych miesz-
kańców tego bloku. Zacznijmy od te-
go, że tak naprawdę to już nie ma nic 
wspólnego z boiskiem. Jest to plac, na 
którym grają w piłkę (i nie tylko) grupy 
dzieci i młodzieży używające niecen-
zuralnych słów, zachowujące się bar-
dzo głośno i niejednokrotnie niekultu-
ralnie. To już nie jest młodzież sprzed 
lat, której można zwrócić uwagę bądź 
poprosić o zmianę zachowania. Na try-
bunach wielokrotnie widać siedzące 
grupki osób spożywających alkohol, 
osoby te również zachowują się bar-
dzo głośno i niekulturalnie. Posiadów-
ki takie odbywają się również w godzi-
nach wieczornych, co szczególnie jest 
odczuwalne dla lokatorów mieszkają-
cych w pobliskich blokach. Na trybu-
nach można natrafić na dowody takich 
libacji – są to puszki, butelki, niejedno-
krotnie stłuczone, co może powodo-
wać okaleczenie dzieci biegających po 
tym terenie.

Zgadzam się z rodzicami uważający-
mi, że jest potrzebny na osiedlu „Chemik” 
obiekt sportowy na skalę dzisiejszych 
możliwości, uważam jednak, że więk-
szość dzieci i młodzieży chcących z nie-
go korzystać jest w wieku szkolnym.

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 032-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

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

Mamy na naszym osiedlu piękną 
Szkołę nr 1, na terenie której jest rów-
nież plac z „niby” czterema boiskami. 
Może lepszym pomysłem byłoby, aby 
Spółdzielnia SSM, UM Siemianowice, 
Szkoła nr 1 stworzyły właśnie w tym 
miejscu boiska do piłki nożnej, siatko-
wej, koszykówki. Wtedy obiekt mógłby 
być wykorzystywany w czasie trwania 
zajęć szkolnych i w godzinach popo-
łudniowych przez wszystkich miesz-
kańców naszego osiedla. Myślę, że to 
o wiele lepsze rozwiązanie niż budo-
wa boiska w środku osiedla, pod sa-
mymi oknami. Plac, na którym znajdu-
je się stare boisko, powinien jak naj-
szybciej zostać zlikwidowany i prze-
kształcony w ładny skalniak, będzie 
wtedy cieszył oczy wszystkich prze-
chodzących oraz mieszkańców ota-
czających bloków.

Z poważaniem,  
mieszkanka bloku Niepodległości 59

(imię i nazwisko  do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Na temat bo-

iska przy ul. Niepodległości 57-
-59 – strona zachodnia – i sąsiadu-
jących z nim z drugiej strony do-
mów przy ul. Alfonsa Zgrzebnioka 
od wielu, wielu lat toczone są czę-
sto burzliwe debaty, co do dalsze-
go zagospodarowania tego obec-
nie zdegradowanego miejsca. Bar-
dzo dziękujemy więc za przesłane-
go e-maila, który przyjmujemy jako 
kolejny głos w dyskusji. Zagadnie-
nie docelowego zagospodarowa-
nia było ostatnio jednym z głów-
nych tematów posiedzenia Rady 
Osiedla „Chemik”. W wyniku deba-
ty uzgodniono, że w celu wypraco-
wania ostatecznej koncepcji urzą-
dzenia terenu, administracja osie-
dla przeprowadzi wśród mieszkań-
ców budynku przy ul. Niepodległo-
ści 57-59 i ul. Alfonsa Zgrzebnioka 
25 do 41 swoiste referendum, pro-
ponując 3 możliwości docelowego 
urządzenia terenu:

1. Modernizacja istniejącego bo-
iska.

2. Wykonanie parkingu.
3. Zlokalizowanie na tym terenie 

skweru rekreacyjno-wypoczynko-
wego.

Referendum zostanie przeprowa-
dzone w formie pisemnej, a pracow-
nicy ADM zwrócą się bezpośrednio 
do mieszkańców.

Nie ukrywamy, że od wyniku bada-
nia zależeć będą dalsze finansowe 

już decyzje, jakie podejmie admini-
stracja i Rada Osiedla „Chemik”

Prosimy i apelujemy o dogłębne 
przemyślenie wariantu odpowiedzi, 

gdyż przyjęte rozwiązanie ma słu-
żyć zamieszkałym przez wiele lat.

Czujemy się jak w saunie
Mieszkam na „Chemiku” przy ul. Nie-

podległości 66e, na ostatnim piętrze. 
Jest wielki problem latem, gdy tempe-
ratura otoczenia sięga ponad 25 stop-
ni, bo wtedy w mieszkaniu staje się 
ona nie do wytrzymania.

Problem to okna na korytarzu zabite 
gwoździami i brak wietrzenia. Po dru-
gie, czy nie można byłoby tak zrobić, 
aby w upalne dni dało się je otwierać 
z dołu – te na samej górze? Czy czar-
nej papy na dachu pokrywającym bu-
dynek, gdzie temperatura latem do-
chodzi do 100 stopni C, nie można za-
stąpić jaśniejszą i tym samym obniżyć 
temperaturę. Gdy na zewnątrz jest po-
nad 30 stopni, to w mieszkaniu tem-
peratura sięga 50 stopni, gdy nikogo 
nie ma w nim i okna są zamknięte. Je-
śli jesteśmy, to wszystkie okna muszą 
być otwarte, bo inaczej można sko-
nać, gdyż tak jest gorąco. Podczas pa-
dającego deszczu i przy zamknięciu 
okien w mieszkaniu jest jak w saunie. 
Po drugie, latem ciągle jesteśmy cho-
rzy, bo bez otwarcia okien i co za tym 
idzie, przeciągu nie da się wytrzymać.

Pisząc to, mam nadzieję, że może 
mój list pomoże tym, co mieszkają na 
ostatnich piętrach, a spółdzielnia weź-
mie moje rady poważnie.

Z poważaniem Janusz Gołdyn
ZARZĄD SSM: W ramach obowią-

zującego w SSM harmonogramu ro-
bót dociepleniowych przewidziano 
m.in. ocieplenia stropodachu budyn-
ku przy ul. Niepodległości 64 – 66 
na rok 2010. Ze względu na fakt, iż 
w naszej Spółdzielni roboty te są 
o rok wyprzedzane, przewidujemy, 
że prace docieplenia stropodachu 
w tym obiekcie wykonane zostaną 
w przyszłym roku. Brzmi to jak pa-
radoks, ale docieplenie spowoduje 
ochłodzenie temperatury w miesz-
kaniu w okresie letnim, gdyż prze-
nikanie ciepła przez stropodach zo-
stanie zmniejszone.

Ponadto, informujemy, że wymia-
nę okien na klatkach schodowych 
planujemy wykonać razem z do-
ciepleniem ścian. Rozpoczęcie te-
go zadania przewidziane jest na rok 
2011. Przy okazji informujemy, że 
roboty te będą wykonane podobnie 
jak np. przy ul. Walerego Wróblew-
skiego 61-63.

Podrzucają śmieci
Dzień dobry

Przesyłam fotografie dokumentują-
ce nielegalny proceder wyrzucania 
śmieci przez osoby niezamieszkałe 
na naszym osiedlu. Osoby te wyrzu-
cają do naszych śmietników duże ilo-
ści śmieci Jest to proceder powtarza-
jący się cyklicznie, a jak wiadomo, wy-
wóz nieczystości jest coraz droższy. 
Jak mieszkańcy mają z tym walczyć? 
Zwracanie uwagi nie daje rezultatów.

Z góry dziękuję za odpowiedź
M. T., ul. Niepodległości (imię i nazwisko 

 do wiadomości redakcji)
ZARZĄD SSM: Jest bezdyskusyj-

nym, że wrzucanie śmieci do osie-
dlowych kontenerów niepocho-
dzących bezpośrednio od miesz-
kańców, lecz przywożonych z dzia-
łek letniskowych, ogródków dział-
kowych jest naganne i nie powin-
no mieć miejsca. Uspokajamy jed-
nak, iż takie praktyki nie mają żad-
nego wpływu na wysokość kosz-
tów wywozu i utylizacji odpadów, 
gdyż SSM rozlicza się z MPGKiM ry-
czałtowo i to niezależnie od ilości 
wywożonych śmieci. Ryczałt obli-
czany jest w stosunku do ilości za-
mieszkałych i pojemności śmieci, tj. 
1,3 m3 rok/osobę. 

Apelujemy w tym miejscu do 
mieszkańców naszych osiedli 
o nieprzywożenie śmieci z innych 
miejsc, gdyż niezależnie od kosz-
tów doprowadza to do okresowe-

ciąg dalszy na str. 19
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Nie sposób wymienić 
wszystkich wykonawców, 
którzy zaprezentowali się na 
bytkowskiej estradzie. W su-
mie było ich kilkudziesięciu, 
poczynając od tych znanych 
z telewizji, jak Tercet Eg-
zotyczny, a skończywszy 
na młodzieży występującej 
w niedzielny wieczór w ka-
raoke. Wszystkich jednako-
wo gorąco oklaskiwała pu-
bliczność.

- Organizując V Święto 
Bytkowa, staraliśmy się tra-
dycyjnie pokazać zespoły 
szkolne, dla których występ 
w tej imprezie jest szansą na 
zaprezentowanie się więk-
szej widowni. Zauważamy, 
że część z nich zaczynała 
tutaj swoją karierę, a obec-
nie są coraz bardziej znane 
poza granicami miasta. Pro-

gram obchodów jest tak uło-
żony, aby zarówno osoby 
starsze, jak i młodzież mo-
gły posłuchać swojego ulu-
bionego repertuaru – pod-
kreśla Zbigniew Krupski, 
przewodniczący Stowarzy-
szenia „NASZ DOM”.

Słowa te potwierdziły się 
w pełni podczas prezentacji 
programu

„Operetki świat”
i występu zespołu Tercet 

egzotyczny. Z przyjemno-
ścią patrzyliśmy, jak prezen-
towane z estrady operetko-

we arie oraz piosenki ba-
wiły wszystkich od lat na-
stu do kilkudziesięciu. Do-
dajmy, że w tym przypadku 
„wszystkich” oznacza kilka-
set osób, bo na Rynku Byt-
kowskim było tyle ludzi, że 
przysłowiowej szpilki nie by-
łoby gdzie wetknąć. I jesz-
cze jedno: pogoda tradycyj-
nie dopisała, co w przypad-
ku plenerowych imprez od-
grywa niepoślednią, a wła-
ściwie najważniejszą rolę.

Dzień I
Szkolne talenty 

Obchody Święta Bytko-
wa rozpoczęły się w piątko-
we popołudnie 5 września 
br. od występu najmłodszych 
artystów – uczniów klasy III 

Szkoły Podstawowej nr 1. 
Od kilku lat uczestniczą oni 
w zajęciach teatralnych pro-
wadzonych przez Katarzynę 
Dermin i Małgorzatę Kale-

tę. Młodzi aktorzy przedstawi-
li sztukę „Witaj Szkoło”, prze-
konując wszystkich, że rozpo-
częty niedawno rok szkolny 
nie musi się kojarzyć ze smut-
kiem i nudą. – Dzieci bardzo 
lubią występować i przycho-
dzić na zajęcia. Cześć z nich 
w indywidualnych występach 
zdobywa już nagrody. Warto 
podkreślić, że sami przygoto-
waliśmy stroje śląskie, w któ-
rych dzieci są na scenie – 
mówi Małgorzata Kaleta. 

Później na scenie pojawiła 
się młodzież

z Gimnazjum nr 2 
z Michałkowic.

Całość ich występu pro-
wadził nauczyciel Grze-
gorz Jurkiewicz opowia-

dając przy okazji o syste-
mie wychowania i edukacji 
w tej szkole. Oparty on jest 
na bogatej ofercie prowa-
dzenia wielu dodatkowych 
zajęć sportowych i kultural-
nych dla uczącej się w tym 
gimnazjum młodzieży. Te 
dodatkowe zajęcia przyno-
szą efekt w postaci lepszych 
ocen. Młodzież z gimnazjum 
miała okazję zaprezentować 
na scenie swój muzyczny 
talent. Magdalena Sowa 
i Patrycja Kulisa śpiewały 
piosenki „Masz w sobie wia-
rę” oraz „My happy ending”. 
- Marzę o tym, żeby zostać 
piosenkarką. Gram na gi-
tarze elektrycznej i zamie-
rzam założyć swój zespół 
muzyczny. Z Patrycją chęt-

nie razem śpiewamy, mamy 
za sobą występy na Festi-
walu Młodzieży Szkolnej – 
opowiada 12-letnia Magda-
lena Sowa. Z kolei inna gim-
nazjalistka – Natalia Cebula 
zaśpiewała piosenkę Moniki 
Brodki „Miał być ślub”. - Wy-
stęp na Rynku Bytkowskim 
to dobra okazja, aby zapre-
zentować się szerszej pu-
bliczności. Chciałabym zro-
bić karierę jako piosenkar-
ka, w przyszłości wyjadę za 
granicę i nagram płytę – za-
pewnia Natalia. Duże uzna-
nie widowni wzbudziła rów-
nież Aleksandra Kawrat, 
która a’ capella zaśpiewa-
ła piosenkę Jenifer Rush 
„Potęga miłości”. Ma ona 

Stowarzyszenie Przyjaciół Bytkowa
Uchwałą Kapituły z dnia 25 lipca 2008 roku

został przyznany Szanownemu Panu
Ryszardowi SKLORZOWI

LAUR BYTKOWA
dla Generalnego Wykonawcy Rynku Bytkowskiego w uzna-

niu osobistego wkładu w twórczą realizację przedsięwzię-
cia, co znakomicie wzbogaciło projekt i wpłynęło na precy-
zyjne dopracowanie detali architektonicznych oraz uczyniło 
przestrzeń publiczną tego miejsca tak przyjazną, milą i lubia-
ną przez mieszkańców Bytkowa. Także za znakomite i profe-
sjonalne wykonawstwo, organizację budowy oraz pierwszo-
rzędną jakość zastosowanych materiałów i urządzeń, o czym 
przekonujemy się wszyscy w codziennej eksploatacji naszej 
wspólnej przestrzeni publicznej.

Stowarzyszenie Przyjaciół Bytkowa
Uchwałą Kapituły z dnia 25 lipca 2008 roku

został przyznany Szanownemu Panu
Jackowi GUZEMU
LAUR BYTKOWA

dla Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich w uznaniu dla 
wielkich, osobistych dokonań w trakcie wieloletniej działalno-
ści w samorządzie miejskim, przede wszystkim w sferze edu-
kacji, sportu, rekreacji i wychowania młodzieży. Także w głę-
bokim uznaniu dla przywiązania do tradycji górnośląskiej 
i upamiętniania w naszym mieście ważnych wydarzeń związa-
nych z jego najnowszą historią.

Przede wszystkim zaś, za systematyczne i wytrwale stwa-
rzanie w mieście klimatu zaufania i współpracy oraz budowa-
nie zgody dla osiągania strategicznych celów dobrych dla mia-
sta i wspólnoty mieszkańców.

V Święto Bytkowa

Trzy dni dobrej zabawy
ciąg dalszy ze str. 1

Komitet honorowy obraduje. Od lewej: Jacek Guzy, 
Andrzej Gościniak, Zbigniew Lekston Marian Odczyk. 

Więcej czytaj str. 8. 
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w swoim repertuarze również utwory 
Celine Dion i Janis Joplin. 

W dalszej części prezentacji Gwiazd 
Szkolnej Estrady na Rynku Bytkow-
skim zaprezentowali się wykonawcy 
z Zespołu Szkół Sportowych, Sie-
mianowickiego Centrum Kultury, 
Szkoły Tańca „Corrida” oraz z Li-
ceum Ogólnokształcącego nr 2.

Natomiast piątkowy wieczór był
zarezerwowany dla miłośników

operetki i muzyki klasycznej. W pro-
gramie „Operetki świat” wystąpili znani 
artyści polskich scen: Ewa Mierzyńska, 

Andrzej Smogur, Adam Musioł, któ-
rym akompaniowała Grażyna Griner. 
Śpiewacy przedstawili wiele arii pocho-
dzących ze znanych operetek, takich 
jak „Księżniczka Czardasza” czy „We-
soła Wdówka”. Każdy ich występ pu-
bliczność oklaskiwała gromkimi brawa-
mi, a podczas ostatniego utworu „Że-
gnajcie przyjaciele” artystom zgotowa-
no owację na stojąco, w tym 1,5 – letnia 
Julia, która bez swojej mamy postano-
wiła podejść pod samą scenę. – Wystę-
py w takim miejscu jak Rynek Bytkowski 
to dla nas duże przeżycie. Jest tutaj inna 
publiczność niż na spektaklu w operet-
ce. Jednak znakomicie ona reaguje na 
nasze arie. Jeżeli czujemy, że publicz-
ność jest gorąca, to nam również lepiej 
się śpiewa. Jesteśmy też zaskoczeni tak 
dużą liczbą ludzi, w tym młodzieży, któ-
ra została, by posłuchać naszego reper-
tuaru – twierdzi Michał Musioł.

Pomimo późnej pory mieszkańcy 
chętnie zostali w ten wyjątkowo cie-
pły wieczór na bytkowskim rynku. Nie-
którzy z nich nucili nawet arie prezen-
towane na scenie. – To bardzo miły 
wieczór. Kiedyś chętnie chodziliśmy 

ciąg dalszy na str. 16

V Święto Bytkowa

Arie podobały się widowni 
w każdym wieku.
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do operetki, dzisiaj już nie mamy tylu 
okazji. Dobór repertuaru był naprawdę 
znakomity – powiedzieli po koncercie 
państwo Skrętkowscy.

Dzień II
Laur Bytkowa

Posiedzenie Komitetu Honorowego 
realizacji zadania o nazwie „Rynek Byt-
kowski” otworzyło drugi dzień Święta 
Bytkowa. Na spotkaniu, początek o 1200 
w DK „Chemik”, podsumowano dotych-
czasową działalność. Podczas rozmów 
pojawiły się dwie nowe inicjatywy:

- stworzenia na osiedlu „Młodych” 
Kompleksu Sportowego „Bytków”,

- powołania Fundacji Rynek Bytkowski.
Szerszą relację z posiedzenia Komi-

tetu prezentujemy na str. 8
Nieco później Rynkiem Bytkowskim 

zawładnęli młodzi wykonawcy. Gęst-
niejąca z minuty na minutę widow-
nia mogła posłuchać z przyjemnością 
występów m.in. Ani Szejnowskiej, 
Dagmary Brudek, zespołów: „Droga 
Ewakuacyjna”, „Romantic”. Do gustu 
przypadła Miejska Orkiestra Rozryw-
kowa pod dyr. Joachima Krzyka, dla 
której było to pierwsze granie na Ryn-
ku Bytkowskim.

Najważniejsze było jednak wręcze-
nie Lauru Bytkowa. Ceremonia rozpo-
czeła się o 1750.

Kiedy głos zabrał Andrzej Gości-
niak, przewodniczący Stowarzysze-

nia Przyjaciół Bytkowa było wiado-
mo, że za chwilę poznamy laureatów 
Lauru Bytkowa, przyznanego 25 lipca 
dwóm osobom przez specjalną Kapitu-
łę. Tworzą ją głównie wcześniejsi lau-
reaci. Szef Stowarzyszenia w kilku sło-

wach przypomniał krótki rys historycz-
ny realizacji zadania pt. Rynek Bytkow-
ski, w telegraficznym skrócie omówił 
dotychczasowe Święta Bytkowa i naj-
ważniejsze zdarzenia z minionego pię-
ciolecia, wspomniał wszystkich dotych-
czasowych laureatów Lauru Bytkowa 
i genezę ustanowienia wyróżnienia. 
Odczytał akty nadania Lauru Bytkowa 
wraz z laudacją skierowaną do każde-
go z tegorocznych wyróżnionych. Na-
stępnie w towarzystwie przedstawicie-
li Kapituły: Alicji Jaźwiec, Zbigniewa 
Lekstona, ks. Konrada Zubla – pro-
boszcza parafii pw. Ducha Świętego 
wręczył statuetki. To zaszczytne i zdo-
bywające coraz większy prestiż wyróż-
nienie w tym roku otrzymali:

- Jacek Guzy, prezydent Siemiano-
wic Śl.,

- Ryszard Sklorz, główny wykonaw-
ca Rynku.

Teksty laudacji czytaj w odrębnych 
ramkach na stronie 14.

Następnie w niebo
poszybowało kilkaset gołębi,
a publiczność rzęsistymi brawami na-

grodziła laureatów.
W kuluarach natomiast komplemen-

towano Ryszarda Sklorza i podkreśla-
no, że wykonując Rynek wysoko pod-
niósł poprzeczkę dla takich prac w ca-
łym mieście, bo bardzo często inni wy-
konawcy są kierowani na Rynek, by 
obejrzeli, że można zrobić jeszcze wię-
cej, niż się od nich wymaga. Pan Ry-
szard słuchał tych słów wyraźnie spe-

szony. Lecz fakt jest faktem, każdy 
drobiazg na Rynku jest dopracowany, 
a że z drobiazgów składa się całość, to 
nic dziwnego, że Rynek zachwyca.

Później estradą zawładnęła ponow-
nie Miejska Orkiestra Rozrywkowa 

V Święto Bytkowa

T r z y  d n i ciąg dalszy ze str. 15
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oraz kabaret „Moherowe Berety” i ze-
spół Tercet Egzotyczny.

Szczególnie gorąco
przyjęto Tercet - legendę polskiej es-

trady. Izabela Skrybant-Dziewiątkow-
ska nie zawiodła swoich fanów i ży-
wiołowo, w towarzystwie córki Katarzy-
ny i towarzyszących muzyków, zapre-
zentowała się publiczności. Z widowni 
co chwila dobiegały gromkie głosy: Zo-
stań na Śląsku. Przyjeżdżaj częściej. 
Czekamy tu na Ciebie. Artystka nie by-
ła dłużna publice i komplementowała ją 
na każdym kroku. Tercet egzotyczny 
w ten gorący wieczór swymi ognistymi 

piosenkami o hiszpańskim i latynoame-
rykańskim rodowodzie zawładnął Ryn-
kiem. O sile jego niegasnącej popular-
ności niech świadczy to, że wykonując 
zdjęcia, co rusz byliśmy pytani: a gdzie 
one się ukażą, bo chciałbym, chciała-
bym mieć fotkę pani Izy. Spełniamy te 
życzenia i zapraszamy na str. 18.

Finałem głównego dnia obchodów 
Święta Bytkowa były ognie sztuczne. 
Poleciało ich w niebo dziesiątki, a roz-
bawieni i duzi, i mali patrzyli na nie 
z zachwytem.

Dzień III
Ostatnie popołudnie i wieczór na 

Rynku Bytkowskim były wypełnione 

przebojami prezentowanymi przez di-
dżeja Łukasza Olenckiego, który pro-
ponował muzykę dla osób w wieku 20, 
30, 40 a nawet 60 lat. Była ona prze-
rywana różnymi konkursami z nagro-
dami w postaci koszulek i gadżetów. – 
W Siemianowicach prowadzę takie im-
prezy od 6 lat, chociaż to mój pierwszy 
występ na Rynku Bytkowskim. Jest to 
dobre akustycznie miejsce i widać, że 
publiczność dobrze się bawi – podkre-
śla Łukasz Olencki. Dyskoteka dla „n-
-latków” była przerywana

konkursem karaoke,
który prowadziła młodzież z MDK 

„Jordan”: Rafał Kunia, Aleksandra 

Wieczorek, Roger Maluga i Martyna 
Kubecka. – Przygotowaliśmy blisko 
2 tysiące nagrań, więc każdy chętny 
występu na scenie, znalazł swój ulu-
biony repertuar. Ludzie lubią bawić się 
przy karaoke, gdyż jest to okazja do 
wspólnego śpiewu i zabawy – uważa 
Rafał Kunia.

Podczas V Święta Bytkowa bawiły 
się osoby, które przychodzą tutaj na 
imprezy już od kilku lat. Do nich nale-
ży pani Barbara Kosowska. – Każdy 
festyn jest inny i dlatego nigdy się tutaj 
nie nudzę. Ja najbardziej lubię dobry 

humor i tradycyjną śląską muzykę. Na-
tomiast Adam Gierz dotarł na Rynek 
Bytkowski dopiero w ostatni wieczór: 
- Wykorzystałem ten słoneczny week-
end na wyjazd poza miasto, ale wraca-
jąc z gór postanowiłem jeszcze zajrzeć 
na Rynek. Fajna atmosfera, widać, że 
ludzie dobrze się bawią”. Z kolei rodzi-
na państwa Boleskich spędziła tu ca-
łe popołudnie. – Po prostu lubimy tutaj 
przychodzić, niezależnie od tego, czy 
są jakieś imprezy. Chętnie spędzamy 
całą rodziną tu swój czas, trochę na 
rozmowach, trochę na zabawie i da-
niach z grilla.

Jak bawiono się na V Święcie Bytko-
wa - patrz zdjęcia.

 mig, pes, foto: Piotr Sowisło

V Święto Bytkowad o b r e j  z a b a w y
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V Święto 
Bytkowa

Izabela Skrybant-Dziewiątkowska
Tercet Egzotyczny
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go nadmiernego zapełniania konte-
nerów. Przypominamy, że obowiąz-
kiem każdego właściciela domku 
letniskowego jest zawarcie umowy 
na wywóz śmieci z ich miejscowym 
odbiorcą.

Problem z ciepłą wodą!
Szanowni Państwo

Z przykrością stwierdzam, że kolej-
ny raz jestem zmuszona zwrócić się 
z reklamacją na jakość dostarczanej 
ciepłej wody. Jesteśmy mieszkańcami 
X piętra przy pl. Skrzeka i Wójcika 5a 
i już w ubiegłym roku w grudniu sy-
gnalizowaliśmy administracji znaczące 
spadki temperatury wody dostarczanej 
do naszego mieszkania. Po wielu „kon-
trolach”, czy faktycznie woda jest zim-
na, sytuacja poprawiła się. Nasza ra-
dość nie trwała długo, po kilku miesią-
cach sytuacja powtarza się. 

Od trzech tygodni sytuacja zaczęła 
się powtarzać, ADM nie bierze poważ-
nie naszych interwencji. Bardzo chęt-
nie zapraszam Panią kierownik na po-
ranną kąpiel bez 15 minutowego od-
puszczania wody. Pragnę nadmienić, 
że za wodę, którą jesteśmy zmusze-
ni odpuszczać, oczywiście ponosimy 
opłaty. Rozumiem, że woda dostar-
czana do mojego mieszkania jest usłu-
gą sprzedawaną mnie jako lokatorowi, 
a co za tym idzie, musi spełniać okre-
ślone standardy jakościowe, między 
innymi temperaturę. Zgodnie z pra-
wem przysługuje mi prawo reklamacji 
jakości świadczonej usługi. Wyjaśnie-
nia mało kompetentnych pracowników 
administracji, że winę za całość sytu-
acji ponosi ciepłownia, mało mnie inte-
resują. Ja nie jestem klientem ciepłow-
ni, a Spółdzielni, której bezpośrednim 
dla mnie ramieniem jest ADM Mło-
dych. I to do zadań pracowników ADM 
powinno należeć egzekwowanie od 
dostawców mediów jakości świadczo-
nej usługi. A jeżeli problem leży po 
stronie technicznej związanej z cyrku-
lacją ciepłej wody, poraża mnie brak 
kompetencji pracowników, których my, 
wszyscy lokatorzy, utrzymujemy. 

Oczekuję, kompetentnej odpowiedzi, 
co jest przyczyną braku ciepłej wo-
dy w moim mieszkaniu oraz usunięcia 
przyczyn w ciągu najbliższych dwóch 
tygodni. W przeciwnym razie będę 

zmuszona do zwrócenia się w tej spra-
wie do rzecznika praw konsumenta 
i wyciągnięcia wszelkich konsekwencji 
prawnych wynikających z faktu braku 
realizacji podstawowych obowiązków 
ze strony ADM oraz Spółdzielni.

Nadmieniam, że problem nie dotyczy 
tylko mojego mieszkania, ale wszyst-
kich mieszkań na moim piętrze. Smut-
nym jest to, że wszyscy do tego się 
przyzwyczaili. Ja nie mam zamiaru, je-
stem świadoma ceny za podgrzanie 
1 m3 ciepłej wody.

Z poważaniem 
Anna Lammel-Przybytek,  

Siemianowice Śląskie
Plac Skrzeka i Wójcika 5a

PS Nadmieniam, iż w tym temacie 
chciałam spotkać się z Panem Preze-
sem, jednak zostałam poinformowa-
na przez sekretariat, że Pan Prezes 
nie przyjmuje lokatorów w określonych 
terminach, należy przyjść i czekać, aż 
ktoś mnie przyjmie. Szanowny Panie 
Prezesie, nie mam czasu czekać na 
„przyjęcie”, w tym czasie ciężko pra-
cuję, aby zarobić na niemały czynsz. 
W każdej szanującej się Spółdzielni 
zarząd ma wyznaczone godziny spo-
tkań z lokatorami, szkoda że nikt w na-
szej Spółdzielni nie pomyślał, że loka-
tor może mieć konieczność spotkania 
się z zarządem, a nie być zdanym na 
stażystę w administracji.

ZARZĄD SSM: Występujące na 
przełomie sierpnia i września br. 
problemy z dostawą ciepłej wody dla 
budynków przy placu Skrzeka i Wój-
cika oraz Niepodległości spowodo-
wane zostały wykonywaniem przez 
PEC Katowice kompleksowej mo-
dernizacji stacji wymienników ciepła 
obsługującej ten rejon. Modernizacja 
ta polegała na wybudowaniu de fac-
to nowoczesnej stacji, w której za-
stąpiono dotychczasowe wymienniki 
starej generacji typu YAD na o wie-
le bardziej sprawne wymienniki pły-
towe. Ostatecznie PEC zakończył ro-
boty 16 września. Aktualnie trwa-
ją jeszcze prace regulacyjne dopa-
sowujące zamontowaną automatykę 
do wymaganych warunków.

Niezależnie od tej przyczyny, 
w związku z otrzymanymi od Pa-
ni sygnałami o problemach z odpo-
wiednimi parametrami ciepłej wo-
dy użytkowej, Spółdzielnia dokonała 
dokładnego sprawdzenia zainstalo-
wanych zaworów termostatycznych 
na każdym pionie w budynkach. Za-
wory te zabezpieczają właściwy roz-
dział ciepłej wody. W wyniku prze-
glądu wymieniono 22 sztuki zawo-
rów. Również w tym przypadku ko-
niecznym jest ich wyregulowanie. 
Z chwilą wykonania tych ostatecz-
nych czynności problem z dostawą 
ciepłej wody o właściwych parame-
trach nie powinien już wystąpić.

Za występujące problemy z do-
stawą ciepłej wody użytkowej Spół-
dzielnia przeprasza w imieniu wła-
snym i katowickiego PEC-u.

Odnosząc się do Pani dodatko-
wej uwagi o przyjmowaniu miesz-
kańców przez Zarząd SSM uprzej-
mie wyjaśniamy, że Zarząd zgod-
nie z informacją zamieszczoną na 
str. 3 „MS” przyjmuje mieszkańców 
zainteresowanych tą formą kontak-
tu w każdy poniedziałek w godzi-
nach od 1200 do 1700. Oprócz wy-
znaczonych godzin Prezes Zarządu 
SSM lub jego zastępcy, są do dys-
pozycji Członków Spółdzielni i przyj-
mują ich praktycznie o każdej go-
dzinie, o ile w tym czasie nie są za-
jęci. Jeżeli sytuacja taka ma miej-
sce, odbywa się np. spotkanie z ja-
kimś kontrahentem, to należy jedy-
nie trochę poczekać. Sądzimy, iż ta 
Pani uwaga wydaje się co najmniej 
nietrafiona, gdyż Zbigniew Lekston, 
prezes Zarządu SSM jest otwarty na 
wszelkie uwagi, wnioski, propozy-
cje i spostrzeżenia mieszkańców i to 
niezależnie od godzin urzędowania.

ciąg dalszy na str. 20

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 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

ciąg dalszy ze str. 13
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REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

Jestem  
w 9 miesiącu ciąży

Witam!!
Jestem mieszkanką Michałkowic 

ul. Wyzwolenia 6B. Obecnie jestem 
w 9 miesiącu ciąży i inna mieszkan-
ka tego bloku również. U nas w bloku 
jest osoba, która od wczoraj co dzień 
rano (od 8 dziś a od 9 wczoraj) ciągle 
wierci... to nie jest zwykłe wywierca-
nie dziury w ścianie, tylko jakby kucie 
kafelek czy coś podobnego, bo wier-
ci praktycznie do godz. 20.00. Wiem, 
że cisza nocna obowiązuje od 21 do 
6 rano, ale naprawdę zrozumcie, że ja 
już nie daję rady z tym sąsiadem. Od-
kąd się tu przeprowadził, zawsze są 
z nim jakieś problemy. Czy to zalanie 
łazienki, czy np. najczęstszą rzeczą 
jest właśnie takie monotonne wierce-
nie. Bardzo proszę o informację, jak 
mogę tę sprawę załatwić i czy mogę 
w takiej sytuacji powiadomić odpo-
wiednie władze? A do porodu zostało 
tylko kilka dni....

Dziękuję za informację
Pozdrawiam – Mieszkanka

ZARZĄD SSM: Rozumiemy Pani 
zdenerwowanie wynikające z ostat-
nich dni ciąży i rozdrażnienie spo-
wodowane pracami remontowymi 
i związanymi z nimi hałasem. Infor-
mujemy, że nie ma przepisu zabra-
niającego wykonywania tych prac 
w godzinach poza ciszą nocną.

Apelujemy jednak do wszystkich 
Członków Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej wykonują-
cych takie prace, aby roboty hała-
śliwe ograniczyć do niezbędnego 
minimum i stosować częstsze prze-
rwy, które dadzą innym mieszkań-
com chwilę wytchnienia.

Przy okazji życzymy Pani szczęśli-
wego rozwiązania i mnóstwo rado-
ści z potomka.

O co chodzi
z przesyłem ciepła?

Witam
mam pytanie dotyczące podwyżki 

kosztu przesyłu energii cieplnej dla 
mieszkańców osiedla „Bańgów”. Mo-
że ktoś wytłumaczy, dlaczego nasza 

podwyżka jest najwyższa, skoro osie-
dle „Bańgów” ma swoją osiedlową ko-
tłownię i odległość od źródła ciepła 
jest najmniejsza, a podwyżka za prze-
sył najwyższa.

Pozdrawiam Mirek K.  
(do wiadomości redakcji)

ZARZĄD SSM: Podając do „MS” in-
formację o wzroście opłat za przesył 
energii cieplnej posiłkowaliśmy się 
danymi przesłanymi przez PEC Kato-
wice. Te natomiast okazały się błęd-
ne. W imieniu PEC przepraszamy. 
Więcej o zmianie ceny ciepła wraz 
z prawidłowymi danymi – czytaj str. 5

Jestem za monitoringiem
Witam serdecznie,

Uważam, iż monitoring na osiedlu 
„Bańgów” jest jak najbardziej potrzeb-
ny. Wydaje mi się, że minimalnie pod-
niesiony czynsz na potrzeby monito-
ringu to dobry wydatek.

Krzysztof@...
ZARZĄD SSM: Dziękujemy za głos 

w dyskusji. Pana stanowisko prze-
każemy do RO „Bańgów”

Tanio i skutecznie
Witam

Mam 1 propozycję, jak rozwiązać 
problem z tępymi kierowcami, co par-
kują przed zsypem.

Jest 1 dobry i taniutki sposób, a mia-
nowicie: należy wbić przed bramą 
wsypu 1 słupek na samym środku tak, 
aby śmieciarze mogli bez przeszkód 
wyjechać z kontenerem z komory zsy-
pu, a jednocześnie tępi kierowcy nie 
mogli parkować przed bramą zsypu. 
Polecam – to sprawdzony sposób, 
skuteczny i tani.

Pozdrawiam Adam, mieszkaniec 
„Węzłowca” i członek SSM

(dane do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Złożona przez Pa-

na propozycja jest interesująca 
i niewątpliwie ADM os. „Węzłowiec” 

skorzysta z pomysłu i zamontuje ta-
kie słupki w miejscach, w których 
to będzie możliwe.

Czekamy na okno
Mam pytanie, najlepiej chyba do pre-

zesa spółdzielni mieszkaniowej, bo to 
CHYBA bardzo poważny temat, na 
który administracja odpowiada już trzy 
miesiące.

Na klatce w bloku numer 15 na osie-
dlu Młodych w czerwcu wypadło okno. 
Okno zabezpieczono płytą i tak jest 
do dziś – mamy prawie koniec wrze-
śnia. Na klatce cały czas jest ciem-
no i trzeba świecić światło. Po połu-
dniu nie widać, kto dzwoni do drzwi. 
Rano, gdy dzieci wychodzą do szkoły, 
też ciemno. Nadchodzi sezon grzew-
czy, więc zastanawiam się, czy ogrze-
wać będziemy też podwórko. Nadmie-
niam, że na naszej klatce zdjęto grzej-
niki, a w zamian miała być jakaś re-
kompensata w opłatach za CO. Póki 
co, żadnej rekompensaty nie dostali-
śmy, a zimne klatki wychładzają nam 
mieszkania. Ciekawe, ile jeszcze po-
trwa wymiana małego okna na klatce 
i czy dla spółdzielni to aż takie WIEL-
KIE koszty. Czekam na odpowiedź.

Z pozdrowieniami lokatorka
M. B., aleja Młodych 15 – dane per-

sonalne tylko do wiadomości redakcji.
ZARZĄD SSM: Administracja osie-

dla „Młodych” podjęła działania ma-
jące na celu uzupełnienie brakują-
cego okna. Z chwilą dostarczenia 
gazety do mieszkańców okno win-
no być założone. Zapewniamy, że 
z powodu braku tego okna zamiesz-
kali w tej klatce na pewno nie będą 
ogrzewać podwórka.

Demontażu grzejników na klat-
ce schodowej, z wyjątkiem dwóch 
położonych najniżej, administra-
cja osiedla dokonała kilka lat te-
mu na wyraźne żądanie, złożo-
ne na piśmie, przez znaczną gru-
pę mieszkańców – w podpisie wid-
nieje 17 nazwisk. Pismo to złożono 
22 kwietnia 2004 r. Jeżeli jest Pani 
nim zainteresowana, to administra-
cja udostępni je w każdej chwili.

Co do rekompensaty infor-
mujemy, że można przypusz-
czać, iż w rachunkach indywidual-
nych podawane koszty za central-
ne ogrzewanie uległy zmniejsze-
niu w porównaniu do stanu sprzed 
zdjęcia kaloryferów i jest to swoista 

ciąg dalszy ze str. 19

ciąg dalszy na str. 24
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rekompensata, bo inna nie może 
być rozważana. Wartości te zapew-
ne wystąpiły, lecz ich wykazanie nie 
jest proste. Oczywiście analizując je 
uwzględnić należy zmiany cen ener-
gii cieplnej i chociażby to, że zima, 
zimie nierówna.

Marzy mi się sklep
Na początku, zanim przejdę do sed-

na sprawy, kilka pochwał za: koloro-
we bloki, nowe chodniki, czystą klat-
kę w moim bloku, ukwiecony Rynek 
Bytkowski i tradycyjne wrześniowe 
koncerty. Koncerty zawsze wypada-
ją w dniu moich urodzin i goście za-
wsze pytają „a kto będzie grał z okazji 
twoich urodzin?”. W tym roku grał Ter-
cet Egzotyczny. Wszystko więc pięk-
nie i ładnie, tylko... Chciałam zapytać 
o sklep spożywczy (dawna sieć Grall) 
przy Wróblewskiego 67. Kto jest obec-
nie właścicielem tego pawilonu, czy 
wynajmuje go od SSM?

Ten sklep to hańba, przypomina cza-
sy PRL-u, pomijam to, że kasy są za-
wsze nieczynne, a przy kasie na dzia-
le monopolowym nie ma miejsca na la-
dzie do wyłożenia towaru z koszyczka. 
Ale ten sklep świeci pustkami !!! Lo-
dówka na napoje pusta, półka z soka-
mi prawie pusta, czekolad, batonów 
nie ma, puste półki z herbatą i kawą – 
do wyboru najwyżej dwa rodzaje kawy 
i to takiej najtańszej, to samo z serami, 
szamponami... itp. itd. W dzisiejszych 
czasach, gdy na rynku jest konkuren-
cja, istnieje jeszcze taki pawilon??? 
To się w głowie nie mieści. Ostatecz-
nie mieszkańcy os. „Chemik” są zmu-
szeni na zakupy chodzić na inne osie-
dla i tam z zazdrością patrzą na pełne 
półki i możliwość wyboru towaru. Jak 
to możliwe, że marnuje się taka duża 
powierzchnia sklepowa. Może fotograf 

wybrałby się do tego sklepu i udoku-
mentował istniejący stan rzeczy.

Czy Spółdzielnia nie ma możliwości 
wymówienia lokalu obecnemu właści-

cielowi? Tak mi się marzy fajny sklep 
sieci ELEA, INTER MARCHE, czy ja-
kiś inny, tylko zaopatrzony jak przysta-
ło na rok 2008.

Bronisława Moskwa,  
ul. Wróblewskiego 69

ZARZĄD SSM: Dziękujemy za 
przesłane miłe słowa pod adresem 
administracji, Zarządu i organizato-
rów Święta Bytkowa. Informujemy, 
że wymieniony przez Panią sklep 
użytkowany jest na zasadzie naj-
mu, z którego użytkownik się wy-
wiązuje. Z posiadanych przez nas 
dodatkowych wiadomości wynika, 
że najemca zamierza w najbliższym 
czasie doprowadzić do gruntownej 
modernizacji wszystkich pomiesz-
czeń i rozwinąć działalność w opar-
ciu o wspólnika pochodzącego 
z Włoch. To rozwiązanie ma znacz-
nie poprawić poziom prowadzonej 
działalności i zwiększyć asortyment 
artykułów.

Uchronić 
przed zmarnowaniem
Witam uprzejmie całą redakcję.

Chciałabym prosić o rozpatrzenie 
mojej uwagi, chociaż daleka jestem od 
dawania dobrych rad nieproszona. 

Dookoła części naszego Rynku Byt-
kowskiego w betonowych donicach 
zostały posadzone przepiękne igla-
ki. Naprawdę stanowią piękną ozdo-
bę przede wszystkim trwałą, wielo-
barwną, różnogabarytową. Mam nato-
miast obawy, że to piękno nie dotrwa 
w całości przyszłego roku, jeśli tra-
fi się nam mroźna zima. Małe gabary-
ty donic sprawią, że przemarznie igla-
kom bryła korzeniowa i te prawdziwe 
cuda uschną. Może jest możliwość, by 
je uratować przed raczej pewną śmier-
cią i przesadzić je do stałego grun-
tu gdzieś, gdzie jeszcze jest coś do 
upiększenia. Nawet jeśli trafi się lekka 
zima, z czasem powiększająca się bry-
ła korzeniowa spowoduje braki ziemi 

w donicach, co też niestety jest zwią-
zane z ryzykiem uschnięcia tak pięk-
nych okazów. 

Z poważaniem A. Mółka 
PS Przepraszam, że ośmielam się 

zwracać uwagę.
ZARZĄD SSM: Bardzo się cieszy-

my i dziękujemy jednocześnie za 
sympatyczny e-mail z wyrazami tro-
ski o roślinki zasadzone w okoli-
cach Rynku Bytkowskiego. Taka po-
stawa jest dla nas budująca i god-
na zarazem polecenia wszystkim 
mieszkańcom, a szczególnie tym, 
którzy postępują dokładnie odwrot-
nie i niszczą bądź kradną to, co ma 
cieszyć oczy wszystkich mieszkań-
ców i wszystkim im służyć.

Odnosząc się do Pani obaw, o wy-
jaśnienie zwróciliśmy się do Zie-
leni Miejskiej – wykonawcy nasa-
dzeń. Powiedziano nam, że posa-
dzono tam niskopienne roślinki ta-
kie, jak bukszpan, jałowiec oraz in-
ne byliny, które nie są narażone na 
przemarzanie. Nie występuje także 
u nich zbyt wielki rozrost bryły ko-
rzeniowej. Potwierdzają to inne takie 
nasadzenia w naszym mieście. Po-
nadto, informujemy, że nawet gdy-
by część roślin „wypadła”, zmarnia-
ła w czasie zimy, to Zieleń Miejska 
w ramach gwarancji jest zobowiąza-
na do nowych nasadzeń na własny 
koszt. Oby tak się nie stało.

Dojazd do garażu
Jestem właścicielem garażu znaj-

dującego się przy drodze dojazdowej 
z tyłu CH ECHO przy GPZ. W ciągu 
ostatnich kilku lat, począwszy od budo-
wy centrum, aż po bieżący rok, co pe-
wien czas teren przed naszymi gara-
żami był rozkopywany. Wynikiem tych 
rozlicznych robót jest ciągłe podta-
pianie środkowych garaży wodą przy 
większych opadach deszczu lub śnie-
gu. Powodem tego jest kompletne zde-
formowanie terenu, a także założenie 
studzienek ściekowych powyżej pozio-
mu garaży tych najniżej położonych. 
Wszystko to powoduje gromadzenie 
się wody w rejonie mojego garażu nr 
66 i sąsiada. O ile do mojego garażu 
tylko nie mogę dojść lub wjechać sa-
mochodem nie mocząc nóg, to sąsiad 
ma za każdym razem wodę w środku 

ciąg dalszy na str. 26

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 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

ciąg dalszy ze str. 20
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i zalany kanał, z którego musi wypom-
powywać wodę.

Po ostatnich „wykopkach” na wio-
snę tego roku, kiedy pod moim gara-
żem powstało bajoro błota, już nie wy-
trzymałem i interweniowałem w admi-
nistracji osiedla. Zobowiązano się, że 
wykonawca tych robót doprowadzi te-
ren do porządku. Skończyło się na tym, 
że ktoś przywiózł chyba pół multicara 
żwiru i wysypał go na środek. Własny-
mi siłami rozsypaliśmy te co nieco, ale 
pozwoliło to tylko na chwilowe przykry-
cie błota, gdyż żwir wtopił się w grzą-
ski teren, a garaże jak zalewało, tak 
zalewa, a teren wygląda jeszcze go-
rzej. Czy spółdzielnia, do której należy 
teren przed garażami, a której jestem 
członkiem od 23 lat nie jest naprawdę 
zdolna coś w tej sprawie zrobić? Jak 
długo jeszcze po każdorazowych opa-
dach deszczu czy wiosennych rozto-
pach będę się zastanawiał, jak dojść 
do garażu? Ja nie żądam od razu as-
faltu czy betonu, ale przynajmniej wy-
równania terenu w taki sposób, aby 
woda spływała w dół, a nie stała przed 
garażami, oraz utwardzenia go przy 
pomocy chociażby żużlu wielkopieco-
wego z pobliskiej elektrowni. Nadmie-
niam, że w pozostałych rzędach gara-
ży przy GPZ teren został tak wyprofi-
lowany, że przed garażami jest sucho 
i tylko nasz frontowy rząd nie może się 
tego doczekać.

Może rozpisałem się za bardzo, ale 
rozpoczęła się jesień (deszcze), a za 
chwilę zima (śnieg) i znowu będziemy 
przed naszymi garażami toczyć kolej-
ną już wojnę z wodą i błotem.

Z poważaniem  
Henryk Jeziorowski.

ZARZĄD SSM: Potwierdzamy, że 
kilkakrotnie w rejonie wymienio-
nych garaży zakład energetycz-
ny układał dodatkowe kable, co za-
wsze wiązało się z pewnymi utrud-

nieniami dla osób dojeżdżających 
tam swymi samochodami. Admini-
stracja jeszcze przed nadchodzą-
cą zimą wykona utwardzenie terenu 
poprzez nałożenie warstwy tłucz-
nia i żużla. To rozwiązanie nie bę-
dzie zapewne idealne. Proponuje-
my rozważenie wykonania podjaz-

du do garaży z kostki brukowej, 
z zachowaniem wymaganych spad-
ków odprowadzających wodę desz-
czową. W SSM obowiązuje przy ta-
kich pracach zasada pokrycia kosz-
tów przedsięwzięcia w wysoko-
ści 50% przez użytkowników gara-
ży. Szczegółowe informacje uzyska 
Pan w administracji. Prosimy o kon-
takt z kierownikiem.

Parkują wraki!!!
Mieszkam na ul. Jagiełły 25a, pod 

oknami nasza spółdzielnia zbudowa-
ła nam parking, za co wypada podzię-
kować, bo wiadomo, jak ciężko zapar-
kować samochód. Nie każdy potrafi to 
docenić, bo niektórzy mieszkańcy no-
torycznie zamieniają go na plac, któ-
ry służy do przechowywania wraków. 
Taki właśnie zdezelowany samochód 
– Fiat 126p o numerze rejestracyjnym 
ŚI… stoi od ponad roku i blokuje miej-
sce parkingowe innym właścicielom 
aut. Rozmawiałam z właścicielką fia-
ta (…), aby usunęła samochód – bez 
rezultatu. Zgłosiłam sprawę w Stra-
ży Miejskiej, ale tam poinformowa-
no mnie, że z takim pismem musi się 
zwrócić do nich Spółdzielnia.

Dzwoniłam do administracji nasze-
go osiedla, ale nie można skontakto-
wać się z panią (…) i wrak nadal stoi. 
Osobiście byłam świadkiem, jak mło-
dy człowiek, który nie mając miej-
sca na parkingu, dwoma kołami wje-
chał na trawnik i Straż Miejska uka-
rała go mandatem. Na moją sugestię, 
że może lepiej pofatygować się do Pa-
ni (…) i poprosić o usunięcie tego wra-
ka, wtedy będzie miejsce, gdzie moż-
na zaparkować prawidłowo auto uka-
ranego właśnie Pana, strażnicy od-
powiedzieli, że ich to nie interesuje. 
W tym miejscu należy się zastanowić, 
po co nam Straż Miejska, bo chyba ich 
praca nie ogranicza się do wystawia-
nia mandatów?

No i jest coś jeszcze – to nie pierw-
szy wrak Pani (…), który zajmuje miej-
sce na parkingu. Poprzedni, po mojej 
skutecznej interwencji, w Straży Miej-
skiej usunięto. Cóż, teraz muszę pro-
sić o pomoc... skuteczną pomoc – 
Spółdzielnię i mam nadzieję, że wrak, 
pod którym rośnie już trawa, zostanie 
usunięty i odholowany tam, gdzie jest 
jego miejsce – na złom, bo takie wąt-
pliwe ozdoby nie są nam potrzebne na 
naszym zadbanym osiedlu.

Pozdrawiam serdecznie – Sylwia O.
ZARZĄD SSM: Poruszony przez 

Panią problem do łatwych nie na-
leży, gdyż przepisy jednoznacznie 
określają kiedy można usunąć po-
jazd np. stanowi zagrożenie dla zdro-
wia. W praktyce, jeżeli takie przesłan-
ki nie wystąpią, to nie ma przepisu, 
który zmusiłby do usunięcia właści-
ciela takiego pojazdu. To, że nim nie 
jeździ, nie oznacza, że to wrak. Pro-
blem ten występuje nie tylko w na-
szych osiedlach, ale i w innych czę-
ściach miasta i całego kraju.

Administracja osiedla wystosuje 
pismo do właścicielki wymienione-
go samochodu z prośbą o jego usu-
nięcie.

Może Pani zrozumie!!!
Witam!

Jestem obywatelem Włoch mieszka-
jącym na stałe w Katowicach. Z pomo-
cą moich polskich przyjaciół chciałbym 
opisać sytuację, która spotkała mnie 
12.09. na stacji kontroli pojazdów Sile-
sia przy ul. Kapicy. 

Około godziny 19 przyjechałem na 
stację, aby wyczyścić samochód na 
tamtejszej myjni samoobsługowej. 
Niestety, jak się później okazało, ża-
den z automatów do mycia samo-
chodów nie działał. Zanim jednak się 
o tym przekonałem, maszyny „zjadły” 
moje 4 złote. Udałem się więc na sta-
cję, aby zgłosić awarię i odzyskać stra-
cone pieniądze. Wszedłem do środka, 
gdzie zastałem mężczyznę. Zacząłem 
wyjaśniać, że automat jest zepsuty, 
ale zanim dokończyłem, pojawiła się 
pani, która nie dała mi dojść do słowa, 
chwyciła mnie za kurtkę i krzycząc, że 
stacja jest już zamknięta i że nie in-
teresuje jej mój problem, wypchnęła 
mnie na zewnątrz! Dosłownie zosta-
łem usunięty ze stacji przy użyciu si-
ły! Na szczęście mój ojciec wpoił mi 
w młodości pewne zasady, wśród któ-

ciąg dalszy ze str. 24

ciąg dalszy na str. 28
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rych jest również taka, iż nie ma takiej 
sytuacji, w której mężczyzna ma pra-
wo zastosować przemoc wobec kobie-
ty. Dlatego też nie miałem możliwości 
ani szansy zareagowania na zaistnia-
łą sytuację. Więc moją jedyną szansą 
jest opowiedzieć w takim liście wszyst-
kim, co się wydarzyło i mieć nadzie-
ję, że coś takiego nie przydarzy się in-
nym. Mam również nadzieję, że PANI, 
o której mowa w tym liście, przeczyta 
go i zrozumie, że jej zachowanie było 
co najmniej niewłaściwe!

Bardzo proszę o opublikowanie tego 
listu w „Mojej Spółdzielni”.

Z wyrazami szacunku  
Grasseni Glauco

Od redakcji: Jak zwykle w takich 
przypadkach list przekazaliśmy do 
drugiej strony i zamieszczamy otrzy-
maną odpowiedź.

Szanowna Redakcjo
Odpowiadając na list otrzymany, za 

pośrednictwem redakcji, od obywate-
la Włoch zaznaczam na wstępie, że 
w tym czasie przebywałem na urlo-
pie i wyjaśnienia, które złożę w imie-
niu Spółki są oparte na wypowie-
dzi pracowników, z którymi starałem 
się wyjaśnić przedmiotową sprawę.

W piśmie tym zostały postawione 

nam dwa zarzuty, tj. uszkodzenie myj-
ni oraz niewłaściwe zachowanie pra-
cownika firmy. Odnosząc się do pierw-
szego zarzutu stwierdzamy , że nie 
jest możliwe, by myjnia w tym dniu, tj. 

w piątek 12 września była uszkodzo-
na. W tygodniu tym, na jego początku, 
był przeprowadzony przegląd okreso-
wy dokonany przez autoryzowany ser-
wis firmy Karcher, wg naszych danych 
w kilku dniach następnych również nie 
zgłaszano zastrzeżeń, co do pracy ja-
kiegokolwiek z 4 stanowisk myjni. Przy 
jakichkolwiek awariach, bądź uster-
kach, stanowisko uszkodzone jest za-
mykane i oznakowane jako nieczynne. 
Myjnia ta cieszy się sporym powodze-
niem wśród użytkowników, zwłaszcza 
poprzez możliwość korzystania z niej 
całodobowo przez Klientów.

Faktycznie, w piątek stacja kończy 
pracę o godz. 19.00, jednak nie mo-
żemy zarówno potwierdzić ani zaprze-
czyć czy incydent opisany przez Pa-
na miał rzeczywiście miejsce. Po prze-
glądnięciu zapisów wideo z systemu 
monitoringu, który stacja posiada, nic 

takiego nie zauważono, aczkolwiek 
przyznać musimy, że część wewnętrz-
na wejścia do naszej stacji nie jest 
monitorowana. Również moje bezpo-
średnie rozmowy z pracownikami, któ-
rzy w tym dniu kończyli pracę o poda-
nej godzinie nie pozwoliły ustalić oko-
liczności, jak i samego faktu. Nie po-
zostaje nam nic innego, jak wyrazić 
ubolewanie, że tak zostaliśmy odebra-
ni przez tego Klienta, natomiast w celu 
całkowitego wyjaśnienia sprawy, pozo-
staje nam, za pośrednictwem szanow-
nej Redakcji, zaprosić Pana do wizyty 
bądź kontaktu telefonicznego bezpo-
średnio z zarządem Spółki. 

Z wyrazami uszanowania
Witold Węcławski

Prezes Zarządu Silesia sp. z o.o. 

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 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

ciąg dalszy ze str. 26

Każda rocznica obchodzona 
jest tylko raz. My postanowili-

śmy uczcić nasz jubileusz konkur-
sem z atrakcyjnymi nagrodami nie-
spodziankami. Z okazji 15-lecia „Mo-
jej Spółdzielni” przygotowaliśmy 5 pytań 
związanych z gazetą i najnowszą histo-
rią Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej relacjonowaną na bieżąco na 
naszych łamach. Sądzimy, że uważni 
P.T. Czytelnicy nie będą mieli trudności 
z udzieleniem prawidłowych odpowie-
dzi. Nasze pytania brzmią:

1. Jak nazywa się konkurs co roku 
ogłaszany przez naszą gazetę, w któ-
rym popularyzujemy wykonywane 
przez mieszkańców prace poprawia-
jące estetykę osiedli, i honorujący ko-
chających kwiatki i dłubanie w ziemi?

2. W tym roku jedno z osiedli mieszka-
niowych SSM obchodziło ważną rocz-
nicę swojego istnienia. Z tej okazji po-
święciliśmy temu wydarzeniu szereg 
publikacji. O które osiedle SSM chodzi?

3. Wymień co najmniej 3 stałe ru-
bryki ukazujące się w każdym wyda-
niu „MS”.

4. Od kilku lat towarzyszymy kolej-
nym Świętom Bytkowa, podczas któ-
rych osobom zasłużonym dla tej dziel-
nicy przyznawane jest wyjątkowe wy-
różnienie „Laur Bytkowa”. Wymień co 
najmniej dwie osoby, które w latach 
poprzednich otrzymały tę nagrodę.

5. Jaki temat najczęściej gości na ła-
mach i jest ostro przez nas piętnowa-
ny, bo zubaża finanse? Działalność 
ta szpeci wygląd budynków i zagraża 
bezpieczeństwu.

Prawidłowe odpowiedzi prosimy 
przysyłać do 20 października na adres 
redakcji: „Moja Spółdzielnia” ul. Boha-
terów Westerplatte 20, 41-106 Siemia-
nowice Śląskie lub na redakcyjną, e-
-mailową skrzynkę: ssm@poczta.fm

Tym razem e-mailowiczów prosimy 
o niezastrzeganie swych danych do 
wiadomości redakcji, co będzie jedno-
znacznym upoważnieniem do posiłko-
wania się nimi dla potrzeb konkursu. 
Wśród osób, które nadeślą prawidłowe 
odpowiedzi, wylosujemy nagrody nie-
spodzianki. 

Raz na 15 lat

Czy znasz „MS”?

P a m i ę t a j  o  d o d a t k u  m i e s z k a n i o w y m
Szczegółowe informacje o kryteriach otrzymania dodatku uzyskasz  

w Referacie Dodatków Mieszkaniowych
Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie ul. Michałkowicka 105
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Zieleniny na straganach mnóstwo. 
Ceny wszelakich warzyw i owoców 
więcej niż przystępne. Korzystaj-

my z tego wyboru i przygotowuj-
my wszelakie sałatki, tym bardziej, 
że oferowane produkty jeszcze są 
z gruntu.

Sałatki:
- z papryki – 60 dag ziemniaków, 

10 małych cebulek, po 1 żółtej, czer-
wonej i zielonej papryce, 2-3 ząbki 
czosnku, 2 łyżki oleju, szklanka bia-
łego, wytrawnego wina, 2 łyżki soku 
z cytryny, bazylia, sól i pieprz. Ziem-
niaki ugotować w mundurkach, a gdy 
przestygną, obrać i pokroić w grubą 
kostkę. Czosnek drobno posiekać. Ce-
bulkę pokroić w „piórka”. Na oleju zaru-
mienić czosnek i cebulę, dodać ziem-
niaki, posolić i smażyć jeszcze przez 
chwilę. Wlać wino i dusić pod przykry-
ciem na małym ogniu ok. 15 min. Pa-
prykę umyć, pokroić w kostkę i wymie-
szać z ziemniakami. Całość skropić 
sokiem z cytryny, oprószyć pieprzem 
(może być ziołowy) i bazylią. Sałatka 
będzie smaczniejsza, jeśli zdejmiemy 
skórkę z papryki. Najłatwiej odejdzie 
po nagrzaniu papryki – aż skórka się 
zmarszczy – w gorącym piekarniku. Po 
wystudzeniu oddzielamy ją nożem.

- holenderska – 2-4 marchewki, 
2 kalarepy, ogórek zielony, 3 pomido-
ry, pęczek rzodkiewki, łyżka zieleni-
ny, szklanka jogurtu naturalnego, sól, 
pieprz, oliwa z oliwek. Wszystkie jarzy-
ny starannie umyć, marchewkę, kala-
repę, ogórek i pomidora obrać, pokroić 
w kostkę. Wymieszać wszystkie jarzy-
ny z jogurtem i przyprawami.

- orzeźwiająca – 1/2 melona, 1/4 ar-
buza, 1 szklanka wiśni (z kompotu lub 
świeżych), po 1/2 kiści winogron ciem-
nych i jasnych, liście świeżej mięty lub 
melisy, 1/2 szklanki soku owocowego, 
np. jabłkowego lub pomarańczowe-
go, odrobina cukru pudru i cukru wa-
nilinowego do smaku. Z miąższu arbu-
za i melona wyciąć specjalną łyżecz-
ką kulki albo pokroić w kostkę. Wi-
śnie osączyć z kompotu, świeże umyć, 
osączyć, wyjąć pestki. Winogrona sta-
rannie umyć, osączyć. Wymieszać roz-
drobnione owoce, polać sokiem, posy-
pać cukrem, udekorować listkami mię-
ty lub melisy. Wstawić do lodówki, po-
dawać schłodzoną.

Większość Bara-
nów w głosowaniu 
będzie popierać po-
lityków wyrazistych, 

konkretnych, bezkompromisowych. 
Ludzi, którzy nawet bezwzględnie, nie 
przebierając w środkach, dążyć będą 
do celu, oczywiście, jeśli cel ten jest 
zgodny z życzeniami Barana.

Pan Byk dość sta-
rannie wybiera ludzi, 
których zamierza 
np. poprzeć w gło-

sowaniu. Stara się poznać dokładnie 
program swego faworyta. Łatwo się 
jednak zniechęca i wtedy odwraca się 
nie tylko od dotychczasowego pupila, 
ale też bywa, że i od jego partii.

Ludzie urodzeni 
pod znakiem Bliźniąt 
łatwo obdarzają poli-
tyków swoją sympa-

tią i zaufaniem, nie starając się bliżej 
poznać ich programu ani przekonań. 
Spotyka ich więc dużo rozczarowań, 
a w takiej sytuacji z popleczników sta-
ją się wrogami. 

Pod tym znakiem 
rodzą się ludzie, któ-
rzy przywiązują du-
żą wagę do pozo-

rów. Polityków oceniają zazwyczaj po 
tym, jak wyglądają i co mówią. Nie 
mają u nich szans kandydaci na po-
słów nie dość schludni czy popełniają-
cy gafy towarzyskie.

Może to wydawać 
się dziwne, ale Lwy 
nie lubią polityków 
zbyt elokwentnych, 

mówiących długo i zawile. Może, dla-
tego, że sami są bardzo rozmowni? 
Popierają jednak zazwyczaj ludzi war-
tościowych i rzadko się na swoich wy-
borach zawodzą.

Wszystkim polity-
kom można życzyć 
wyborców spod zna-
ku Panny. Niezbyt 

wymagających, obdarzających kandy-
data zaufaniem, będących przy nim “na 
dobre i na złe”. Gdy się zawiodą, wy-
bierają sobie następnego ulubieńca.

Ktoś powiedział, że 
gdyby światem rzą-
dziły Wagi, nigdy nie 
byłoby wojen. Fak-

tycznie, ludzie spod tego znaku szcze-
gólnie cenią sobie polityków spokoj-
nych, w każdej sytuacji poszukujących 
kompromisu, rzeczowych.

Skorpiony zazwy-
czaj popierają kan-
dydatów na państwo-
we stanowiska, którzy 

potrafią walczyć, są skuteczni w dzia-
łaniu. Mogą nawet nie przebierać 
w środkach, bo dla Skorpionów liczy 
się przede wszystkim wygrana walka.

Jeśli masz słoń-
ce w znaku Strzelca, 
bardzo interesujesz 
się polityką i często 
nie tylko biernie, ale 

i czynnie włączasz się w nurt życia 
społecznego. Polityków cenisz podob-
nych do Ciebie: prawdomównych, mą-
drych, rzeczowych.

U Koziorożca naj-
bardziej liczy się, czy 
polityk potrafi osią-
gnąć zamierzone ce-

le. Może to nawet długo trwać, Kozio-
rożec, bowiem jest bardzo cierpliwy. 
Nie lubi natomiast takich, którzy szyb-
ko zmieniają zdanie czy nawet partie.

Ryby na ogół nie są 
wierne i często zmie-
niają faworytów. Raz 
będą popierać polity-

ka z tej partii, innym razem z partii 
o przeciwnym programie. Liczy się dla 
nich to, co ich kandydat chce zrobić 
dla miasta, regionu, w którym żyje.

Elektorat spod 
znaku Wodnika 
jest dość szczegól-
ny. U polityków ce-

ni przede wszystkim wiedzę, doświad-
czenie, umiejętność pięknego wysła-
wiania się. Biada politykowi, który po-
wie coś nieprawidłowego lub skłamie.

Jakich lubisz 
polityków?

MOJA SPÓŁDZIELNIA 10/2008
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Małpa z koczkodanów; 

8. Łuk utworzony przez rzekę; 9. Jed-
nostka natężenia prądu elektryczne-
go; 10. Nieprzekraczalna granica cze-
goś, najwyższa liczba; 11. Część bie-
lizny damskiej lub dziecięcej; 12. Na 
przykład Brynica; 13. Ryba z łososio-
watych; 14. Babcia w gwarze śląskiej; 
16. Antylopa afrykańska; 19. Śro-
dek znieczulający; 20. Ciężka, mo-
zolna praca; 21. Cukierek śmietan-
kowy; 22. Stawia i remontuje piece; 
23. Przyroda; 28. Część drzewa z ko-
rzeniami pozostała po ścięciu pnia; 
31. Rogoża; 32. Gra; 38. Gwałtowny, 
silny nacisk; 34. Mała rama; 35. Za-
kraplacz; 36. Znak ochronny określa-
jący producenta towaru; 37. Linia ko-
munikacyjna.

PIONOWO: 1. Specjalne obciąże-
nie nie będące ładunkiem; 2. Urządze-
nie do przyrumieniania kromek pieczy-
wa; 3. Roślina z wargowych mająca 
zastosowanie w lecznictwie; 4. Odła-
mek bryły skalnej; 5. Kapusta abi-
syńska; 6. Strzeżenie, dozór; 7. Dzia-
ło; 14. Kompleks sportowy przy ulicy 
Olimpijskiej; 15. Minerał, fioletowa od-
miana kwarcu; 17. Wynik mnożenia; 
18. Czytanie; 24. Uszkodzenie, ze-
psucie się urządzenia technicznego; 
25. Przewrócenie się; 26. Może być 
telefoniczny; 27. Łgarz; 28. Jasny, let-
ni kapelusz; 29. Towary przywiezione 
z zagranicy; 30. Wielka, wysoka mogi-
ła z czasów prehistorycznych.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 17 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do dnia 20 X 2008 r. - na adres 
SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 z do-
piskiem Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” - krzyżówka nr 10/2008. Nagro-
dy za rozwiązaną krzyżówkę nr 9/2008 
z hasłem – Przemija piękne lato, otrzy-
mują: Urszula FRON, zam. ul. Niepod-

ległości 26; Ilza STRZELCZYK, zam. 
A. Zgrzebnioka 39; Joanna LEMPA, 
 zam. ul. Wł. St. Reymonta 24. Zwycięz-
com gratulujemy i zapraszamy (z dowo-
dem osobistym) do działu GZM po od-
biór nagród. Nagrodę główną, kolację 
dla 2 osób - ufundowała Restauracja 
„TELE CATERING”, ul. gen. K. Świer-
czewskiego 31. Fundatorem pozosta-
łych nagród jest SSM.

- Panie doktorze, mówi się zdrowy jak 
ryba. Czy rzeczywiście ryby są takie 
zdrowe?

- Chyba tak. Jeszcze nigdy żadnej nie 
leczyłem... 

  
Przychodzi kobieta do lekarza i mówi:
- Pan doktor stale mierzy mi ciśnienie, 

słucha pulsu, akcji serca, a nigdy mnie 
pan nie spyta jak ja się czuję...

- A jak się pani czuje?
- Oj, niech się pan doktor lepiej nie pyta!

  
Egzamin na Akademii Medycznej.
- Gdzie znajduje się serce? — pyta pro-

fesor.
- W klatce piersiowej — odpowiada stu-

dent.
- Nie zdał pan, serce znajduje się w wor-

ku osierdziowym — wyjaśnia profesor.
- Dobre sobie. A gdybym ja pana profe-

sora pytał, gdzie się teraz znajduje, to co 
by pan odpowiedział? W sali egzamina-
cyjnej, czy w kalesonach?

  

Przychodzi chłop do lekarza i mówi:
- Panie doktorze, ja to chyba jestem 

lesbijką...
- Jak to może pan być lesbijką?
- Mnie się tak bardzo wszystkie kobie-

ty podobają!!!
  

- Tatusiu, tatusiu, czy ty wiesz, że twój 
zegarek jest wodoszczelny?

- Tak synku wiem. A ty skąd się o tym 
dowiedziałeś?

- Bo jak wczoraj nalałem do niego wo-
dy, to do dzisiaj nie wyciekła z niego na-
wet kropelka.
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Przypominamy, że na adres: gzm@ssm.siemianowice.com
można nadsyłać pocztą elektroniczną BEZPOŚREDNIE UWAGI, PROBLEMY

dotyczące działu GZM

Ponadto, cieszy fakt, że w tym ro-
ku przybyły kolejne ogródki przydomo-
we. Niejednokrotnie przekonaliśmy się 
o tym, że lokatorzy podchodzą do ich 
pielęgnacji z ogromną pasją. Wszyst-
kie te działania podejmowane często 
w spontanicznie znacząco przyczynia-
ją się do poprawy estetyki budynków. 

Warto też zaznaczyć, że w tym przy-
padku nie chodzi o zdobywanie za-
szczytów i nagród, bo te są wręcz sym-
boliczne. Zazwyczaj to pięknie kwitną-
ce rośliny ozdobne, które przypomina-
ją nam o minionym lecie jeszcze dłu-
go po jego zakończeniu, są najwięk-
szą nagrodą dla właścicieli ogródków 
przydomowych i osób posiadających 
ukwiecone balkony. Dodajmy, że więk-
szość z nich to prawdziwi pasjonaci 
dbający o swoje kwiaty nie tylko w wio-
senno-letnim okresie. Jesień i zima to 
dla nich czas rozmnażania roślin, przy-
gotowywania nowych sadzonek. Uwa-
żają bowiem, że najpiękniejsze kwiaty 
pochodzą z własnej hodowli. 

Tegoroczne lato, wyjątkowo kapry-
śne, gdyż na zmianę mieliśmy upalne 

i deszczowe dni, nie było również zbyt 
sprzyjające dla kwiatów w ogródkach 
przydomowych. Potężna nawałnica 
z gradobiciem, która w połowie sierp-
nia przeszła nad naszym miastem, wy-

rządziła ogromne szkody szczególnie 
w ogródkach. – Mój mąż wraz z są-
siadem od lat dbają o teren przed bu-
dynkiem przy ul. W. Wróblewskiego 
71. W tym roku zasadzili wiele ład-
nych kwiatów. Niestety, grad zniszczył 
pięknie kwitnące słoneczniki. Dbanie 
o ogródek wymaga z ich strony duże-
go zaangażowania w pielęgnację ro-

ślin, koszenie trawy, przycinanie ży-
wopłotu. Jesienią i zimą cieszy nato-
miast piękny widok sosenek rosnących 
przed naszym budynkiem – powiedzia-
ła pani Barbara Michelius.

Wkrótce przed nami spotkanie z lau-
reatami Zielonego Konkursu. Redakcja 
„MS” dziękuje pracownikom administra-
cji oraz przedstawicielom Rad Osiedlo-
wych za pomoc w wyłonieniu tegorocz-

nych wyróżnionych. W najbliższym cza-
sie otrzymają oni zaproszenie na spotka-
nie, które jak co roku odbędzie się w sie-
dzibie SSM. Laureatom oraz wszystkim 
osobom przyczyniającym się do poprawy 
wyglądu naszych osiedli składamy gratu-
lacje i podziękowania. Zapewniamy, że 
za rok na nasze łamy wraz z nastaniem 
wiosny wróci Zielony Konkurs.  mig

Czas na podsumowanie
Kolejna edycja Zielonego Konkursu spotkała się z dużym odzewem 

mieszkańców. Kolorowo ukwiecone balkony, i to już nie tylko w pelar-
gonie czy surfinie, stały się wizytówką każdego budynku mieszkalnego.

Wojciecha Korfantego 2b

Marii Skłodowskiej-Curie 21

Walerego Wróblewskiego 71
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Nasze okładki
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czytaj na stronie 4

SSM W
INTERNECIE

Mija ju¿ prawie miesi¹c, jak na in-
ternetowych stronach znaleŸæ
mo¿na skrót Siemianowickiej Spó³-
dzielni Mieszkaniowej. Internetowe
strony pojawi³y siê z okazji 40 roczni-
cy utworzenia Spó³dzielni, a zamówi-
³a je i przygotowa³a sc. „PiR”, wydaw-
ca „Mojej Spó³dzielni”. Pod adresem:

�������������

NOWY ROK, NOWE STAWKI
Nowy rok przynosi, niestety, wszy-

stkim mieszkañcom naszej Spó³-
dzielni decyzje o podwy¿ce stawek
czynszowych. Wzrastaj¹ one œre-
dnio o 29% i tak np. statystyczna
trzyosobowa rodzina, zajmuj¹ca
mieszkanie o powierzchni 50 m2 bez
windy, bêdzie musia³a zap³aciæ od 1
stycznia br. blisko o 19 z³ wiêcej.
Chocia¿ informacja dotar³a do wszy-
stkich mieszkañców kilka dni temu,
konsultacje na temat wysokoœci no-
wych stawek trwa³y w Spó³dzielni od
paru miesiêcy. Rada Nadzorcza na
swym posiedzeniu 15 grudnia ub.r.
na wniosek Zarz¹du SSM podjê³a
uchwa³ê o dokonaniu zmian w op³a-
tach czynszowych pocz¹wszy od 1
stycznia br.
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