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W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 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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Jedno natomiast, co dziwi coraz bar-
dziej, to nasilające się informacje o nisz-
czeniu drzwi. Sytuacja o tyle jest niezro-
zumiała, bo pamiętamy, jak kilka lat te-
mu, o nowe drzwi zabiegano, bo ładniej-
sze, lżejsze, cieplejsze i argumentowa-
no: czas wywalić stare, stalowe, ciężkie 
i hałaśliwe, a jak się to zrobi to na pewno 
wszyscy o wymienione drzwi dbać będą.

Deklaracje, deklaracjami a tymcza-
sem nie ma miesiąca, by w jakichś 
drzwiach nie zniszczono szyby, by nie 
rozwalono zamka etc. Niepokojące jest 
to, że np. na osiedlu Tuwima szkody ta-
kie pojawiają się w drzwiach niedawno 
wymienianych, pachnących wręcz jesz-
cze nowością. Komu one nagle zaczęły 
przeszkadzać, to niezgłębiona tajemni-
ca, bo nijak te dewastacje nie pasują do 
oświadczeń, że jak nowe to zadbamy. 
Wątek drzwi o tyle jest istotny, gdyż ak-
tualnie w SSM mamy coraz więcej od-
nowionych wejść do domów. Sami kilka 
razy słyszeliśmy, jak osoby z zewnątrz 
odwiedzający swych znajomych kom-
plementują zachodzące zmiany i doda-
ją: chcielibyśmy, by u nas też tak było. 

Onegdaj pisaliśmy, że kwoty wydane 
na naprawy są odejmowane ze środ-
ków danej nieruchomości. Pamiętajmy 
o tym, bo indywidualne bilanse wykażą 
wszystko czarno na białym!!! Liczymy 
na to, że wydawanie zbędnych środków 
finansowych na usuwanie szkód, pobu-
dzi nareszcie mieszkańców do działa-
nia i obrony własnego mienia oraz bły-
skawicznego reagowania na negatyw-
ne zjawiska. Teraz to mienie staje się 
coraz bardziej namacalne.

Oby: miarka się przebrała...
Od kilku lat wszystkie osiedlowe ad-

ministracje prowadzą szczegółowy wy-
kaz zgłoszonych dewastacji. Wynika 
z nich, że największy koszt stanowią 
nie gigantyczne zniszczenia spółdziel-

czego majątku, chociaż i do takich do-
chodzi w sytuacji podpalania dźwigów 
osobowych, ale drobne dewastacje 
dokonywane dzień po dniu, tydzień za 
tygodniem. Są to rozwalane kosze na 
śmieci, wybite szyby w drzwiach, skra-

dzione elementy aluminiowe. Pojedyn-
cze koszty przy usuwaniu tych znisz-
czeń nie są teoretycznie wysokie, ale 
jak mówią: ziarnko do ziarnka aż zbie-
rze się miarka. I wtedy okazuje się, 
że miarka ta wcale nie jest taka mała. 
A skoro przy miarce jesteśmy, to cie-
kawe kiedy ziści się inne porzekadło 
z nią związane, czyli: miarka się prze-
brała... a byłby czas najwyższy.

Wielu z nas uważa, że tylko odpo-
wiednie służby mają pilnować porząd-
ku i dbać o bezpieczeństwo. Jakoś za-
pominamy przy tym, że służby te ma-
ją swoje inne zadania i nie są wyłącz-

nie do naszej dyspozycji – czytaj pil-
nowania naszej klatki schodowej. Nie 
są też w stanie być w każdym miej-
scu i o każdej godzinie, bo jest ich zbyt 
mało. Zapominamy też, że jak śmie-
cących dużo, to jeden sprzątający po-
rządku nie utrzyma nawet gdyby pra-
cował po kilkanaście godzin na dobę. 

Pytanie, jakie każdy chcący miesz-
kać w schludnym domu winien sobie 
postawić brzmi: kiedy sami zamiesz-
kali (ja, sąsiad) wystąpią zdecydowa-
nie i odważnie przeciwko psujom. Wy-
starczy tylko zadzwonić, gdy widzi się, 
że coś złego się dzieje, bo nic w próż-
ni się nie odbywa.

A na osiedlach zanotowano:
„BAŃGÓW”

- ul. Władysława St. Reymonta 10 
– wybito szybę w drugich drzwiach 
w korytarzu.

„MICHAŁKOWICE”
- ul. Wyzwolenia 6A – w klatce 

schodowej na parterze upstrzono ścia-
ny bazgraniną;

- ul. Przyjaźni 22 – na placu zabaw 
zerwano dach z wagonika pociągu.

os. im. Juliana TUWIMA
- ul. Wojciecha Korfantego 9A – stłu-

czono szybę w drzwiach wejściowych;
- ul. Wojciecha Korfantego 9C 

– skradziono nowy elektromagnes 
w drzwiach wejściowych;

- ul. Hermana Wróbla 6B – urwa-
no skrzynkę na reklamy; wybito szybę 
w drzwiach wejściowych;

- ul. Okrężna 13 – pomalowano we-
wnętrzne drzwi w windzie. pes

Niekończąca się opowieść
Tym razem na osiedlach było spokojniej, więc nasza comiesięczna kro-

nika dewastacji zawiera na szczęście tylko kilka niechlubnych wpisów. 
Oby tendencja ta utrzymała się jak najdłużej, bo każda dewastacje mniej, 
to mniejsze wydatki na naprawy.
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URE ocenia zasadność proponowa-
nych we wnioskach nowych stawek 
i przyjmuje je lub nie. Odbiorcy energii nie 
są stroną w tym postępowaniu i de facto 
po zatwierdzeniu Taryfy przez URE, nie 
pozostaje im nic innego… jak płacić.

Nadmieńmy jednak, że specjali-
ści z tej instytucji wnikliwie weryfikują 

przedkładane wnioski i często albo je 
odrzucają albo dokonują w nich zna-
czących cięć, ograniczających apetyty 
na pieniądze wnioskodawców. 

Zatwierdzone przez Urząd Regula-
cji Energetyki nowe Taryfy dla ciepła, 
a szczególnie ujęty w nich znaczny 
wzrost opłat za przesył – w niektórych 

przypadkach blisko 40% – spowodo-
wał, że władze Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej zwróciły się do 
URE z pismem o dokładniejsze uza-
sadnienie zmian, w szczególności ze 
wskazaniem czynników mających naj-
większy wpływ na nowe ceny i opła-
ty. Treść pisma, wraz z reprodukcją je-
go pierwszej strony, publikujemy i do-
dajemy, że zostało ono także wysła-
ne do Prezydenta Miasta Siemianowi-
ce Śląskie i Przedsiębiorstwa Energe-
tyki Cieplnej Katowice S.A. z siedzibą 
w Katowicach.

O wynikach podjętego działania poin-
formujemy w kolejnym wydaniu „MS”.

Siemianowice Śląskie, 17 września 2009 r.

POŁUDNIOWY ODDZIAŁ TERENOWY

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

z siedzibą w Katowicach

ul. Owocowa 6a

40-198 Katowice
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozwinięcie uzasad-

nienia decyzji Prezesa URE nr OKA-4210-40(11)/2009/216/
VIII/RZ z dnia 15 lipca 2009 r. (Dziennik Urzędowy woj. Ślą-
skiego, nr 135, poz. 2692), którą zatwierdzono nowe tary-
fy dla ciepła ustalone przez Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach.

W uzasadnieniu do powyższej decyzji stwierdzono, że ce-
ny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębior-
stwo – zgodnie z art. 44 i 45 ustawy o prawie energetycz-
nym i przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 
9. 10. 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w cie-
pło (Dz.U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423) – na podstawie kosz-
tów uzasadnionych prowadzenia działalności gospodarczej, 
zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy wraz 
z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę 
działalność. Dodatkowo uznano, że zaproponowany przez 
Przedsiębiorstwo okres obowiązywania taryfy jest właściwy 
z punktu widzenia tak interesów samego Przedsiębiorstwa, 
jak i obsługiwanych przez nie odbiorców.

W tabeli obok prezentujemy zmiany cen i opłat za ciepło 
od września 2007 roku.

Podobnie taryfa KG. Opłata netto za zamówioną moc 
wzrosła z 6449,46 zł do 8914,65 zł/MW/m-c, tj. o 38,22%.

Pragniemy zauważyć, że nowe taryfy znacznie zwiększy-
ły koszty utrzymania mieszkań, ponoszone przez lokato-
rów. Co więcej, aktualny wzrost cen jest kolejnym znacz-
nym wzrostem na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Tym sa-
mym, powyższe zmiany i ich uzasadnienie nie wydają się 
być właściwe z punktu widzenia interesów obsługiwanych 
przez PEC finalnych odbiorców. Tak znaczny wzrost sta-
nowi zbyt duże obciążenie dla lokatorów SSM, szczególnie 
grupy ludzi młodych i w wieku emerytalnym. Wpłynie to bez 
wątpienia negatywnie na ich sytuację życiową, wymuszając 

przeznaczanie jeszcze większej części swoich dochodów 
na pokrycie kosztów ogrzewania. W konsekwencji, reduku-
jąc znacznie środki dostępne na pokrycie pozostałych pod-
stawowych potrzeb.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dokład-
niejsze uzasadnienie zmian, w szczególności ze wskaza-
niem czynników mających największy wpływ na nowe ceny 
i opłaty oraz czy prowadzone są jakiekolwiek działania lub 
inwestycje w kierunku redukcji wymienionych cen i opłat.

* * *
W oryginale podpisy: Wiesława Jaźwca – przewodniczą-

cego RN SSM oraz członków Zarządu: Zbigniewa Leksto-
na – prezesa, Mariana Odczyka – wiceprezesa.

Do URE z pytaniem o wzrost opłat za ciepło

Skąd taki wzrost?
Od dobrych kilkunastu lat ceny ciepła, gazu, energii elektrycznej ustala 

Urząd Regulacji Energetyki. Wyłącznie ta instytucja uprawniona jest do 
określania a następnie zatwierdzenia nowych Taryf według wniosków składa-
nych przez wytwórców, dostawców paliw i energii w tym energii cieplnej.

Oszczędza j  c i ep ło  –  pamię ta jąc  
o  zapewnien iu  p rawid łowej  wenty lac j i . 
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PEC KATOWICE ZMIANY TARYFY ZA CIEPŁO  
OPŁATA STAŁA ZA PRZESYŁ w zł za MW/m-c (ceny netto)

L.p. Taryfa Data wprowadzenia 
nowej ceny

01. 09.

2007 r.

06. 06.

2008 r.

20. 03.

2009 r.

23. 04.

2009 r.

14. 08.

2009 r.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. EC1/A

cena dotychczasowa 1491,70 1.477,79 2.167,47 2.169,08 2.227,45

cena nowa 1.477,79 2.167,47 2.169,08 2.227,45 2.959,80

% zmian -0,93% 46,67% 0,07% 2,69% 32,88%

2. EC1/B

cena dotychczasowa 1.867,04 1.916,85 2.797,01 2.837,28 2.895,65

cena nowa 1.916,85 2.797,01 2.837,28 2.895,65 3.826,78

% zmian 2,67% 45,92% 1,44% 2,06% 32,16%

3. EC1/D

cena dotychczasowa 2.855,54 2.615,91 3.678,15 3.739,24 3.831,58

cena nowa 2.615,91 3.678,15 3.739,24 3.831,58 5.188,37

% zmian -8,39% 40,61% 1,66% 2,47% 35,41%

4. EC2/HW4/A

cena dotychczasowa 1.800,28 1.897,62 2.549,69 2.549,69 2.562,31

cena nowa 1.897,62 2.549,69 2.562,31 2.562,31 3.383,68

% zmian 5,41% 34,36% 0,49% 0,49% 32,06%

5. EC2/HW4/B

cena dotychczasowa 2.257,86 2.269,92 3.104,11 3.104,11 3.147,37

cena nowa 2.269,92 3.104,11 3.147,37 3.147,37 4.217,29

% zmian 0,53% 36,75% 1,39% 1,39% 33,99%

6. EC2/HW4/D

cena dotychczasowa 2.798,80 2.788,98 3.940,19 3.940,19 4.012,20

cena nowa 2.788,98 3.940,19 4.012,20 4.012,20 5.489,89

% zmian -0,35% 41,28% 1,83% 1,83% 36,83%

7. CZ1/B

cena dotychczasowa 2.403,71 2.167,54 2.981,59 2.981,59 3.230,22

cena nowa 2.167,54 2.981,59 3.230,22 3.230,22 3.945,56

% zmian -9,83% 37,56% 8,34% 8,34% 22,15%

8. CZ1/C

cena dotychczasowa 2.673,85 2.392,23 3.511,09 3.511,09 3.733,11

cena nowa 2.392,23 3.511,09 3.733,11 3.733,11 4.645,30

% zmian -10,53% 46,77% 6,32% 6,32% 24,44%

9. CZ1/D

cena dotychczasowa 2.939,87 2.654,22 3.682,91 3.682,91 3.956,53

cena nowa 2.654,22 3.682,91 3.956,53 3.956,53 4.900,19

% zmian -9,72% 38,76% 7,43% 7,43% 23,85%

10. CZ1/MN/B

cena dotychczasowa 2.288,67 2.257,39 3.372,75 3.372,75 3.520,09

cena nowa 2.257,39 3.372,75 3.520,09 3.520,09 4.213,66

% zmian -1,37% 49,41% 4,37% 4,37% 19,70%

11. CZ2/C

cena dotychczasowa 2.238,33 2.232,35 3.140,13 3.140,13 3.341,98

cena nowa 2.232,35 3.140,13 3.341,98 3.341,98 4.621,79

% zmian -0,27% 40,66% 6,43% 6,43% 38,29%

12. CZ2/D

cena dotychczasowa 2.609,44 2.812,38 3.547,86 3.547,86 3.849,56

cena nowa 2.812,38 3.547,86 3.849,56 3.849,56 4.810,04

% zmian 7,78% 26,15% 8,50% 8,50% 24,95%

13. IM1/D

cena dotychczasowa 2.372,18 2.179,91 2.869,73 2.869,73 2.984,44

cena nowa 2.179,91 2.869,73 2.984,44 2.984,44 3.742,58

% zmian -8,11% 31,64% 4,00% 4,00% 25,40%
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Zachowaj harmonogram Zachowaj harmonogram Zachowaj harmonogram

Termin Budynek, adres

21. 10. Stawowa 5, 6; Powstańców Śl. 46; 54A

22. 10. Wyzwolenia 6A, B; Powstańców Śl. 54B

23. 10. Wyzwolenia 10A, B; Powstańców Śl. 54C; 

24. 10.
Wyzwolenia 8A, B; Komuny Paryskiej 1; 
Grunwaldzka 3A, B; 7; 9

26. 10.
Wyzwolenia 8C, Stawowa 7;  
Komuny Paryskiej 3 – mieszkania 1-55;  
Grunwaldzka 3C, D, E, F

27. 10.
Komuny Paryskiej 3 – mieszkania 56-110; 
Emilii Plater 21A, B;  
Władysława Jagiełły 11A, B, C

28. 10.
Stawowa 11, 11A; Komuny Paryskiej 5 
– mieszkania 1-55; Wł. Jagiełły 11D; 13C

29. 10.
Walerego Wróblewskiego 69 – mieszkania 1-50; 
Komuny Paryskiej 5 – mieszkania 56-110;  
Wł. Jagiełły 13A, B

30. 10.
W. Wróblewskiego 69 – mieszkania 51-102; 
Komuny Paryskiej 6; 13;  
Wł. Jagiełły 7A, B, C

31. 10.
W. Wróblewskiego 69 – mieszkania 103-154;  
W. Wróblewskiego 73 – mieszkania 1-102; 
Wł. Jagiełły 7D, 9C

2. 11.
W. Wróblewskiego 71 – mieszkania 1-50;  
W. Wróblewskiego 73 – mieszkania 103-154; 
Wł. Jagieły 9A, B

3. 11.
W. Wróblewskiego 71 – mieszk. 51-102;  
Wł. Jagieły 1A, B, C; 3A, B, C

4. 11.
W. Wróblewskiego 71 – mieszkania 103-154;  
Grunwaldzka 2A, B, C, D

23. 11.
Ryszarda Gansińca 2, 4, 6; Al. Młodych 3, 4;
Wojciecha Korfantego 1A, 1B 

24. 11.
Ryszarda Gansińca 7, 8, 9; Al. Młodych 5, 6;
Wojciecha Korfantego 1C, 4A 

25. 11.
Ryszarda Gansińca 10, 11; Al. Młodych 7, 8;
Wojciecha Korfantego 2A, 4B

26. 11.
Spokojna 1, 3A-C; Al. Młodych 9, 10;
Wojciecha Korfantego 2B, 2C

27. 11.
Michałkowicka 17-23; Al. Młodych 11, 12;
Wojciecha Korfantego 9A

28. 11.
ZHP 1, 2; Wojciecha Korfantego 9B;
Al. Młodych 13; Jana N. Stęślickiego 1

30. 11.
ZHP 3, 4; Wojciecha Korfantego 9C;
Al. Młodych 14, 15

1. 12.
ZHP 5, 6; Al. Młodych 1, 2;
Jana N. Stęślickiego 2, 3

2. 12.
ZHP 7; Boh. Westerplatte 4, 6;
Jana N. Stęślickiego 4, 5

3. 12.
ZHP 9; Boh. Westerplatte 8, 10;
Jana N. Stęślickiego 6

4. 12.
ZHP 10; Boh. Westerplatte 12;
Franciszka Zubrzyckiego 1, 2

5. 12.
ZHP 11; Szarych Szeregów 1, 2, 3, 4;
Franciszka Zubrzyckiego 3

Na kilka tygodni wcześniej z my-
ślą o tych, co planują jakieś wyjaz-
dy, przedstawiamy harmonogram 
odczytów podzielników kosztów 
ogrzewania. Odczyty wykonywane 
będą tylko w godzinach popołudnio-
wych, początek ok. 1600. Szczegóło-
we informacje w późniejszym czasie 

znajdziecie Państwo na ogłoszeniach 
w gablotkach i na drzwiach wejścio-
wych do budynku. Jednak już te-
raz warto zaznajomić się z terminami 
i skonfrontować je z własnymi zamie-
rzeniami. Przypominamy, że zgod-
nie z obowiązującym regulaminem 
rozliczeń centralnego ogrzewania 

przewidziano tylko: jeden termin 
odczytu podstawowy oraz jeden 
dodatkowy. Po tym czasie nie bę-
dą organizowane żadne inne termi-
ny dla osób, które nie udostępniły 
mieszkań w obydwu wyznaczonych 
datach. Również reklamacje dotyczą-
ce rozliczenia ryczałtowego z powo-
du nieobecności lokatora nie będą 
uwzględniane. 

C z a s  n a  o d c z y t y 

Amatorów łatwego zarobku nie bra-
kuje i każdy sposób na wyciągnięcie 
pieniędzy od naiwnych i łatwowier-
nych jest przez nich skwapliwie wy-
korzystany. Bywa że przed naszymi 
drzwiami pojawiają się osoby oferujące 
nam różne usługi, towary. Nie byłoby w 
tym nic dziwnego, gdyby nie powoły-
wano się na posiadane upoważnienia 
władz Spółdzielni, które jakoby udzie-
lały zgody na prowadzenie takiej formy 
zdobywania klienta. Osoba taka przed-
kłada do podpisania dokument, któ-
ry wielu z nas podpisuje, bo rozmów-
ca przekonywująco dowodzi, że cena 
lub warunki kredytowe są super dogod-
ne, no i Spółdzielnia za tym stoi. Czę-
sto też pobierane są zaliczki. Później 

zaś po zaliczce ani śladu, a np. z pozo-
ru dogodna oferta wcale taką nie jest. 
Zaś złożony podpis jest wiążący.

Pamiętajmy: Zarząd Spółdzielni nie 
udziela żadnych upoważnień, by jaka-
kolwiek firma oferująca piecyki, drzwi, 
okna czy... w miejsce kropek wpisać 
dowolne urządzenie, działała w jego 
imieniu i za jego zgodą. Apelujemy 
do mieszkańców, szczególnie osób 
starszych, niedowidzących o nie-
podpisywanie takich dokumentów 
i w razie jakichkolwiek wątpliwości 
o niezwłoczne skontaktowanie się 
z władzami Spółdzielni. Niezależnie 
od podszywania się pod działających 

za zgodą Spółdzielni, amatorzy łatwe-
go zarobku obierają się w szaty innych 
szanowanych profesji.

Pamiętajmy: Zamierzający coś wy-
łudzić, ukraść wcielają się w: akwizyto-
rów, przedstawicieli gazowni, wodocią-
gów, energetyki, towarzystw ubezpie-
czeniowych, skrzywdzonych przez ży-
cie nieszczęśników, dystyngowanych i 
dobrze ubranych przedstawicieli świata 
„biznesu”, policjantów czy nawet księży 
– tak, tak, były przypadki, gdy pod su-
tanną krył się zwyczajny złodziej. Czę-
sto też przedstawiają się, jako znajomi 
wnuków, którzy to właśnie są w potrze-
bie, a sami nie mogą przyjść.

Bądźmy przezorni i nie dajmy się 
oszukać.

Nie daj się oszukać
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J e s i e ń  p e ł n a  r e m o n t ó w
Tegoroczny sezon remontowy zbliża się powoli do końca. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż wkrótce aura nie 

pozwoli na wykonywanie na osiedlach mieszkaniowych szeregu prac na zewnątrz. Ekipy remontowe przenio-
są się wtedy do środka budynków, gdzie w większym stopniu będą prowadzone prace związane z wymianą insta-
lacji wodnej, malowaniem klatek schodowych czy modernizacją oświetlenia.

Jeszcze kilka tygodni i fachowcy od-
powiedzialni za docieplanie bloków, 
budowę nowych parkingów czy chod-
ników z kostki brukowej znikną z kra-
jobrazu osiedli. W związku z tym dla 
wszystkich administracji osiedlowych 
jest to napięty czas związany z realiza-

cją robót ujętych w planach remonto-
wych na ten rok. Ich wykonanie w nie-
jednym przypadku ułatwi mieszkań-
com znośniejsze i bardziej komfortowe 
przetrwanie nadchodzącej zimy, gdyż 
w wielu miejscach pojawią się nowe 
chodniki, drzwi do klatek schodowych 
czy punkty oświetlenia osiedlowego. 

Jedną z najważniejszych, trwających 
obecnie

inwestycji na osiedlu 
„Michałkowice”

jest przebudowa parkingu dla sa-
mochodów osobowych przy ul. Leona 
Kruczkowskiego 6. Już wkrótce po-
wstanie tam dodatkowo 12 nowych 

miejsc postojowych, a cała nawierzch-
nia tego terenu będzie wyłożona w ko-
stce brukowej. Mieszkańcy tego blo-
ku od dawna czekali na te prace. Jed-
nakże ADM „Michałkowice” nie mógł 
wcześniej ich wykonać, gdyż była tu 
wymieniana sieć wodociągowa i kana-

lizacyjna. Następnie musiano czekać 
aż teren ten osiądzie po przeprowa-
dzonych głębokich wykopach. W przy-
szłym roku podobne prace osiedlowa 
administracja zamierza wykonać przy 
ul. Leona Kruczkowskiego 4. Z ko-
lei teren znajdujący się przed budyn-
kiem przy ul. Leona Kruczkowskie-
go 8 należy do gminy i mieszkańcy 
z tego spółdzielczego budynku mu-
szą starać się o remont ich parkingu 
u władz miasta.

Na osiedlu „Michałkowice” są już go-
towe dwa nowe chodniki z kostki bru-
kowej przy ul. Pocztowej 15 w kierun-
ku ul. Przyjaźni 54 i 44.

Na ukończeniu znajdują docieple-
nia budynków przy ul. Emilii Plater 21 
i Przyjaźni 40. W ostatnich zaś tygo-
dniach docieplono stropodachy nad 
ostatnimi kondygnacjami budynków 
przy ul. Przyjaźni 18-26, Wyzwole-
nia 6, 8, 10 i prowadzone były prace 

naprawy balkonów przy ul. Wyzwole-
nia 8.

Z kolei na osiedlu „Chemik” 
zakończył się

remont drugiej części alei biegnącej 
przez sam środek osiedla wzdłuż ulicy 
Walerego Wróblewskiego 39 do 63. 
Jest to jednocześnie jedna z głównych 
tras spacerowych w tym rejonie. Ca-
ły odcinek wyłożono kostką brukową. 
Kilka lat temu zmodernizowano tutaj 
oświetlenie uliczne.

Jednocześnie trwają na tym osie-
dlu dalsze prace dociepleniowe na bu-
dynku przy ul. Walerego Wróblew-

Przy ul. Franciszka Zubrzyckiego 1-3, jak i przy ul. Wyzwolenia 8 odnawiane są balkony.

Przybywa nowych chodników i parkingów – po lewej chodnik ul. Hermana Wróbla 2 w kierunku Wróbla 4.  
Po prawej ul. Leona Kruczkowskiego 6 – parking.

ciąg dalszy na str. 8
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skiego 39. Są to roboty zaplanowa-
ne do realizacji w harmonogramie na 
2010 rok, jednak administracja osiedla 
„Chemik” podjęła decyzję o wcześniej-
szym ich rozpoczęciu. W ten 
sposób jeden z najdłuższych 
na „Chemiku” budynków bę-
dzie w pełni docieplony.

Poza tym już wkrótce roz-
poczną się prace malarskie 
wraz z modernizacją oświetle-
nia i wejść do klatek schodo-
wych w domach przy ul. Wale-
rego Wróblewskiego 61-63 
oraz 59.

Na „Węzłowcu”  
wszystkie prace

remontowe, konserwacyjne
przebiegają zgodnie z pla-

nem remontowym przyjętym 
na ten rok.

Niedawno rozpoczęto do-
cieplenie jednej ze ścian bu-
dynku przy ul. Władysława 
Jagiełły 7.

Ponadto, kilka tygodni temu 
administracja zakończyła re-
kultywację terenu (foto - str. 1) 
pomiędzy budynkami przy 
ul. Władysława Łokietka 22, 
24 i ul. Grunwaldzka 16. Pra-
ce mające na celu przywró-
cenie terenu do poprzedniego 
stanu związane były z zakoń-
czeniem budowy i oddaniem 
do użytku nowego domu przy 
ul. Grunwaldzkiej 18. W pla-
nach jest zasadzenie kilkuna-
stu nowych drzew i krzewów.

Tegoroczne lipcowe nawał-
nice były przyczyną częst-
szych niż zazwyczaj przy-
padków zalewania miesz-
kań na wyższych kondygna-
cjach oraz szachtu przy dźwi-
gu osobowym w budynku przy 
ul. Władysława Jagiełły 35C. 
Ogromne ilości spadającego 
deszczu wykazały nieszczel-
ności i administracja osiedla zdecydo-
wała o wymianie całego pionu odpły-
wowego deszczówki. Założono nowe 
rury z PCV o średnicy 160 mm. O no-
wy dach wzbogacił się natomiast bu-
dynek przy ul. Jana Polaczka 6 A, B. 
W pierwszych dniach września prace 
zostały zakończone i dokonano odbio-
ru technicznego.

W kilku budynkach rozpoczęto też 
wymianę instalacji wewnętrznej pio-
nów i poziomów zimnej oraz ciepłej 
wody użytkowej.

Niezależnie od tych robót na tere-
nie osiedla zlikwidowano kilka ba-
rier architektonicznych. Te, dla zdro-

wych z pozoru drobne, innowacje li-
kwidujące odcinki krawężników czy 
też polegające na montażu pochyl-
ni na schodach terenowych, stano-
wią ogromne ułatwienie nie tylko dla 
osób niepełnosprawnych, ale i dla 
mam z dziećmi w wózkach czy lu-
dzi starszych udających się na za-
kupy z torbami na kółeczkach. Na 
,,Węzłowcu” kolejne miejsca przy-
jazne dla poruszania się wykonano 
nieopodal budynków ul. Władysława 
Jagiełły 35 i 37.

Natomiast na osiedlu
im. Juliana Tuwima

główne prace skupiają się na do-
kończeniu docieplenia budynku przy 
ul. Okrężnej 15 oraz kontynuowaniu 

tych prac przy ul. Okrężnej 8. 
Przy Okrężnej 15 wykonano 
też prace estetyzacyjne wej-
ścia do budynku (foto - str. 1). 
Ściany wyłożono płytkami 
klinkierowymi, co w połącze-
niu z odnowioną elewacją za-
dowoli najbardziej chyba wy-
bredne gusta.

Niedawno zakończono też 
naprawę części balkonów 
przy ul. Okrężnej 13. Dobiegł 
również końca remont dachu 
budynku przy ul. Leśnej 7. 
18. września dokonano tam 
odbioru technicznego dachu 
po zakończonej renowacji.

W tych dniach natomiast 
rozpoczynają się prace re-
montowe związane z remon-
tem, poszerzeniem parkingu 
dla samochodów osobowych 
przy ul. Leśnej 13 i 15.

Aktualnie prowadzone są 
także roboty związane z kła-
dzeniem nowego chodnika 
z kostki brukowej od budyn-
ku Hermana Wróbla 2 w kie-
runku Wróbla 4. Nieco wcze-
śniej kilkudziesięciometro-
wy odcinek chodnika odda-
no do użytku przy ul. Herma-
na Wróbla 1 i 2.

Powoli na osiedlu 
„Młodych” 

do końca zbliżają się
najważniejsze prace zapla-

nowane w tegorocznym pla-
nie remontów. Są to robo-
ty związane z odnowieniem 
balkonów przy ul. Francisz-
ka Zubrzyckiego 1-3 oraz 
ZHP 3-6. Przy tej okazji mon-
towane są nowe zadaszenia 
na nad balkonami na ostat-

nich kondygnacjach, które stanowią 
dodatkową ochronę przed padającym 
deszczem. Przed zbliżającym się okre-
sem zimowym ADM „Młodych” napra-
wia jeszcze oświetlenie uliczne przy 
ul. Niepodległości 26-28. Niedawno 
zaś zakończono remont kapitalny da-
chu przy ul. ZHP 11, a wkrótce podob-
ne roboty będą wykonane na garażach 
przy ul. ks. Jana Kapicy. Poza tym po-
malowano całą klatkę schodową i od-
nowiono parter budynku przy ul. Boha-
terów Westerplatte 4. migs

 Odebrano dachy po remoncie ul. Leśna 7  
i Jana Polaczka 6.

 ul. Władysława Jagiełły 7 – dom zmienia wygląd 
i zmniejszy potrzeby cieplne.

Będzie łatwiej się poruszać.

ciąg dalszy ze str. 7 J e s i e ń …
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„Moja Spółdzielnia”: JAK PAN PRZY-
JĄŁ TĘ PRESTIŻOWĄ NAGRODĄ, KTÓRĄ OD 
KILKU LAT HONORUJE SIĘ OSOBY ZASŁUŻO-
NE DLA NAJWIĘKSZEJ DZIELNICY SIEMIANO-
WIC ŚLĄSKICH?

PIOTR MADEJA: Tak się akurat 
składa, że Laur Bytkowa otrzymałem 
w wieku 64 lat, które mogę podzielić 
na dwie połowy. Na takie moje, dwie 
małe ojczyzny. Pierwsze 32 lata mo-
jego życia to czas spędzony na by-
tomskim Rozbarku, a kolejne to okres 
w siemianowickim Bytkowie. Bytom-
ski Rozbark wiąże się z latami dziecię-
cymi, wychowaniem w rodzinie, dora-
staniem, pobieraniem nauki oraz roz-
poczęciem kariery zawodowej. Następ-
ne 32 lata są już związane z poznawa-
niem Bytkowa, a więc dzielnicy, w któ-
rej na osiedlu „Młodych” otrzymałem 
mieszkanie.

- W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH STAŁ 
SIĘ PAN DZIAŁACZEM SAMORZĄDOWYM 
I CZŁOWIEKIEM PRACUJĄCYM NA RZECZ 
DOBRA WSPÓLNEGO, JAKIM JEST SŁUŻBA 
PUBLICZNA?

- Przełomowym momentem w moim 
życiu była decyzja o poświęceniu mo-
jej kariery zawodowej służbie publicz-
nej. Przełom lat 80-tych i 90-tych był 
wyjątkowy dla przemian społecznych 
i gospodarczych w naszym kraju. By-
łem działaczem Komitetu Obywatel-
skiego w Siemianowicach Śląskich, 
gdy to ugrupowanie wygrało pierwsze 
w pełni wolne wybory do samorządu 
lokalnego w czerwcu 1990 roku. Wte-
dy powierzono mi sprawowanie funk-
cji Prezydenta Miasta Siemianowic 
Śląskich. Zrezygnowałem wtedy z do-
tychczasowej pracy i od tej pory przez 
blisko 20 lat pracuję w służbie publicz-
nej. Obecnie pełnię funkcję sekretarza 
miasta w Urzędzie Miasta Siemiano-
wice Śląskie. 

- Z PEWNOŚCIĄ MA PAN JUŻ PRZYZNA-
NYCH WIELE WYRÓŻNIEŃ. CO PAN POCZUŁ, 
GDY ODBIERAŁ „LAUR BYTKOWA”?

- Bardzo sobie cenię nagrodę, któ-
rą mi przyznano. Może to zabrzmi nie-
zbyt skromnie, ale uważam, że po-
przez moją dwudziestoletnią pra-

cę w pełni na nią zasłużyłem. Jest mi 
bardzo miło, że dołączyłem do grona 
osób, które bardzo cenię, a które Laur 
już otrzymały. Wszyscy dotychczaso-
wi laureaci poprzez swoją pracę za-
wodową lub społeczną, wnieśli spory 
wkład w rozwój tej dzielnicy lub pro-
mowanie jej na szczeblu miasta, czy 
nawet regionu.

- NA CZYM POLEGA PANA WKŁAD PRACY 
NA RZECZ TEJ DZIELNICY?

- Moim zdaniem najistotniejsze jest 
to, żeby człowiek aktywnie żył dla 
niej. Początkowo byłem członkiem or-
ganów samorządowych Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej i anga-
żowałem się w porządkowanie, dopie-
ro co powstającego nowego osiedla 
mieszkaniowego, nazwanego osie-
dle „Młodych”. W latach 90-tych pra-
ca w samorządzie terytorialnym rów-
nież przynosiła wymierne efekty dla 
tej dzielnicy. Uważam, że Prezydent 
Miasta z Bytkowa już był pewną for-
mą promocji tej dzielnicy. Aczkolwiek 
zawsze pamiętałem o równowadze 
w działaniach na rzecz całego mia-
sta, nie można mnie posądzić o lokal-
ny szowinizm. Zresztą nie do mnie na-
leży ocena tej działalności, takie wła-
śnie zadanie przyjęła na siebie Kapi-
tuła przyznająca wyróżnienie.

- JAK PAN OCENIA ZMIANY, KTÓRE NA-
STĄPIŁY W OSTATNICH DWUDZIESTU LATACH 
W BYTKOWIE?

- Przez ostatnie dwadzieścia lat na 
pewno wiele się zmieniło. Najważniej-
sze dla mnie jest to, że zmiany dostrze-
gają mieszkańcy tej dzielnicy. Cenię so-
bie spotkania z nimi przy różnych oka-
zjach. Ja również czuję zadowolenie 
z tego, co zrobiłem dla Bytkowa. Wyda-
je mi się, że jestem znaną osobą, mam 
wielu znajomych, z którymi chętnie 
się spotykam. Niekiedy również przy 
szklance piwa. Tego typu rozmowy bar-
dzo wiele mi dawały i dają nadal, gdyż 
w ten sposób odkrywam bardzo cie-
kawe ludzkie historie związane nie tyl-
ko z Bytkowem i nawet nie tylko z Sie-
mianowicami Śląskimi. W Bytkowie na-
prawdę mieszkają ciekawi ludzie. Kie-

dyś jeden z działkowiczów pochwalił się 
tym, że syn jego znajomego strzelił mi 
karnego w czasie meczu piłkarskiego. 
W meczu tym grałem jako Prezydent 
Miasta, w latach 1990 - 1994.

- W SPOTKANIACH Z MIESZKAŃCAMI Z PEW-
NOŚCIĄ ROZMAWIA PAN O DALSZYCH KO-
NIECZNYCH ZMIANACH DLA TEJ DZIELNICY.... 

- Niemalże wszyscy mieszkańcy do-
strzegają konieczność zmian związa-
nych z transportem drogowym biegną-
cym przez Bytków oraz Michałkowi-
ce. Z ostatnich wypowiedzi Prezyden-
ta Miasta Jacka Guzego na sesji Ra-
dy Miasta wynika, że są podejmowane 
kroki w celu opracowania koncepcji dla 
rozwiązania tego problemu. W porów-
naniu do innych dzielnic miasta, Byt-
ków jest dosyć bezpiecznym rejonem. 
Mamy tutaj posterunek policji, któ-
ry z pewnością pozytywnie wpływa na 
stan bezpieczeństwa. Jest jednak inny 
problem związany z bezpieczeństwem, 
tym razem pożarowym a mianowi-
cie „ciasnota parkingowa”. Nikt wtedy, 
gdy budowano u nas w latach siedem-
dziesiątych, nie przypuszczał, że może 
w Polsce być tyle samochodów! Wo-
lę nie myśleć! Pozytywnym jest to, wg 
mojej wiedzy, że w stałym kontakcie są 
władze Spółdzielni i Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej. Miejmy 
nadzieję, że przyniosą wreszcie sku-
tek. Osiedla pięknieją, bo władze Spół-
dzielni dobrze wywiązują się ze swo-
ich zadań, obecnie kładąc nacisk na 
powstanie terenów zielonych pod ak-
tywny wypoczynek i rekreację. Warto 
tu podkreślić, że 75% powierzchni tej 
dzielnicy zajmują osiedla Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a więc 
część oczekiwań mieszkańców jest 
kierowana pod adresem SSM.

- DZIĘKUJEMY ZA ROZMOWĘ

mig

C e n i ę  s o b i e  
p r z y z n a n ą  

m i  n a g r o d ę
Rozmawiamy z Piotrem Madeją, 

jednym z laureatów tegorocznej  

nagrody „Laur Bytkowa”.
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Kilka tygodni temu py-
taliśmy, czy słysze-

li Państwo o grze w péta-
nque? Dzisiaj bardziej 
adekwatne pytanie brzmi: 
czy grałeś już w péta-
nque? Jeżeli jeszcze nie, 
to żałuj, gdyż na Ryn-
ku Bytkowskim z dnia na 
dzień powiększa się rze-
sza chętnych do tej gry.

Mogli się o tym przeko-
nać naocznie wszyscy, któ-
rzy 5 września przyszli na 
imprezy zorganizowane 
z okazji VI Święta Bytkowa. 
Obok bytkowskiego rynku, 
na małym boisku cały czas 
było gwarno.

- Jesteśmy świadkami 
powstania nowej tradycji. 
W pentanque grają zarów-
no starsze jak i młodsze 
osoby. Nie trzeba mieć wła-
snych kul, niezbędny sprzęt 
można wypożyczyć w po-
bliskiej kawiarni – mówi 
z zadowoleniem Jan Du-
dek, przewodniczący Rady 
Osiedla „Chemik”. 

Wygląda na to, że po-
wstałe tutaj pierwsze w mie-
ście tego typu boisko, jed-
no z nielicznych jeszcze na 
Śląsku, na stałe wpisało się 
już w krajobraz osiedla.

Przypomnijmy: co to jest 
pétanque? Z pozoru nud-
na i bez emocji gra potrafi 
wciągnąć i zaabsorbować 
jak żadna inna.

Jeśli ktoś zapyta cię: 
Grasz w kulki? Nie trak-
tuj pytania jako żart i nie 
obrażaj się!!! Zosta-
łeś bowiem właśnie za-
proszony na partię péta-
nque! Jest to gra upra-
wiana od wieków w ca-
łej Europie i w wielu kra-
jach na świecie. Uczest-
nictwo w niej to wspania-
ła okazja do nawiązania 
mnóstwa interesujących 
kontaktów i znajomości. 
Ale gra w pétanque, zwa-
na także grą w boules, to 
przede wszystkim niezwy-
kle oryginalny i skutecz-
ny sposób na odpoczynek 

i relaks w duchu współza-
wodnictwa sportowego.

Zadowolony z tego, że 
pétanque staje się coraz 
bardziej popularne w Byt-
kowie jest Jerzy Dinges 
pomysłodawca wybudowa-
nia boiska, który z ogrom-
ną pasją, w praktyce, wy-
jaśniał wszystkim chętnym 
zasady gry.

- Gdy ktoś gra pierw-
szy raz, widać, że jest tro-
chę kłopotu z zapamięta-
niem wszystkich zasad. 
Jednak wystarczy kolejna 
próba, aby przekonać się, 
że tutaj wszystko jest bar-
dzo proste. Szczególnie 
dzieci łapią błyskawicznie, 
o co w tym rzucaniu, kula-
niu chodzi. Jest też dużo 
starszych osób, które naj-
pierw przychodzą poobser-
wować, a później same już 
próbują swoich sił – pod-
kreśla. 

Jednym ze stałych za-
wodników, którzy chętnie 
zaglądają na boisko do pe-
tanque jest... 10-letni Kamil 
Świetlik z osiedla „Che-
mik”, który stwierdził:

- Ta gra od początku mi 
się spodobała. Gram na-
wet kilka razy w tygodniu. 
O zwycięstwie decyduje 
precyzja rzutu. Cieszę się, 
że udało mi się namówić kil-
ku moich kolegów, by tu ze 
mną przyszli. Mam nadzie-
ję, że im się też spodoba.

Skora gra podoba się naj-
młodszym, to kto wie, czy 
za jakiś czas nie docze-
kamy się rozgrywek w bo-
ules. A może tak wyjść z tą 
inicjatywą śmielej na ze-
wnątrz?

Podczas Święta Bytkowa 
odbył się nie tylko pokaz 
gry w pétanque, gdyż nowi 
zawodnicy chętnie rozgry-
wali pierwsze mecze.

Sędziowali w nich przed-
stawiciele Rad Osiedli, któ-
rzy musieli mieć przy sobie 
linijkę, bo zwycięstwie de-
cydowały centymetry.

mig

Kulki Pétanque Boules Pétanque Boules Kulki

Kulanie coraz popularniejsze
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Liści i roślinnych resztek 
palić nie wolno

- Potwierdzam to wszystko, co na-
pisała jedna z Czytelniczek w liście 
na temat osiedla „Chemik” w jednym 
z ostatnich wydań „MS”. Ja również 
już nie mam siły interweniować. Ostat-
nio sporo kłopotu sprawiają nam dział-
kowicze z ogródków znajdujących się 
w pobliżu „Imperium Słońca”. Palą 
oni liście, grillują i przy zachodnich 
wiatrach cały ten dym i zapach idzie 
w kierunku naszych okien. Jak tu żyć? 
– zastanawia się inna mieszkanka 
osiedla „Chemik”.

E. M.
- imię i nazwisko do wiad. red.

ZARZĄD SSM: Palenie liści i inne-
go zielonego materiału gromadzo-
nego w trakcie prac na wszystkich 
ogródkach działkowych jest zabro-
nione. W przypadku naruszenia te-
go zakazu należy niezwłocznie po-
wiadomić Straż Pożarną. Ze swej 
strony Zarząd Spółdzielni za po-
średnictwem „MS” apeluje do Za-
rządu POD „Chemik” o przypomnie-
nie tego przepisu swoim członkom. 
Nie można jednak naszym zdaniem 
zabronić grillowania na ogródkach 
działkowych, gdyż służą one do 
spędzania wolnego czasu między 
innymi w taki właśnie sposób.

O zachowaniu ciszy
- Czytałam ostatnio „MS” i chcę na-

wiązać do wypowiedzi jednego z lo-
katorów na temat zachowania miesz-
kańców i ich dzieci w rejonie Rynku 
Bytkowskiego. Podzielam jego opinię. 
Część osób zachowuje się tam w bez-
myślny sposób i pozwala swoim po-
ciechom na niszczenie znajdujących 
się tam elementów małej architektu-
ry. Przecież to nie jest plac zabaw. 
W regulaminie Rynku pisze, że oso-
by nieprzestrzegające podstawowych 
zasad w nim zawartych, będą pono-
siły konsekwencje. Zastanawiam się 
jednak czy wypisano, chociaż jeden 
mandat za takie zachowania? Kolej-
ny precedens dotyczy tego, że ogród-
ki piwne kończą swoją działalność 
o godz. 2200. Klienci mogą się prze-
nieść do okolicznych pubów. Tymcza-
sem sprzedaje im się tam piwo na wy-
nos i mogą dalej oni siedzieć na ław-
kach na Rynku, zakłócając sposób ci-
szę i spokój – mówi E. G. mieszkanka 

os. „Chemik”, imię i nazwisko do wia-
domości redakcji.

ZARZĄD SSM: Niewątpliwie Ry-
nek Bytkowski jest popularnym 
miejscem do spędzania wolnego 

czasu zarówno przez dorosłe oso-
by jak i dzieci. Zdarzają się przy tym 
przypadki, mamy nadzieję, że spo-
radyczne, które niewątpliwie za-
kłócają spokój okolicznym miesz-
kańcom. Są to zachowania nagan-
ne i na pewno należy dążyć do ich 
wyeliminowania. Nie jesteśmy jed-
nak w stanie przeciwdziałać wszyst-
kim takim zjawiskom, jak na przy-
kład spożywanie piwa na ławkach 
po 2200. Stanowi to oczywiście na-
ruszenie obowiązujących przepi-
sów ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości oraz Regulaminu Rynku Byt-
kowskiego. W takich przypadkach 
należy zgłaszać te incydenty Straży 
Miejskiej lub Policji.

Uważamy ponadto, że tylko wspól-
ne działanie służb porządkowych 
oraz wszystkich mieszkańców może 
doprowadzić do wyeliminowania te-
go typu negatywnych zjawisk.

Ławka przy ulicy 
Hermana Wróbla 9c

- Od kilku miesięcy staram się o po-
stawienie ławki przed budynkiem przy 
ul. H. Wróbla 9c. Administracja zro-
biła sondę wśród lokatorów, z której 
wynika, że 9 było „za”, 3 się wstrzy-
mało, a jeden lokator był „przeciw”. 
Stanowiło to podstawę do odrzuce-
nia wniosku, za którym jest zdecydo-
wana większość lokatorów z tej klat-
ki schodowej. Gdy chodzę po osiedlu, 
to zauważam, że jest sporo takich ła-
wek przed budynkami. Chodzi o to, 
aby zamontować ławkę, chociaż na 
okres próbny, w którym będzie moż-
na się przekonać, czy zda ona egza-
min w tym miejscu – uważa pani Wie-
sława Kawalec.

ZARZĄD SSM: Sprawa monta-
żu ławki przy ul. Hermana Wró-
bla 9c wzbudziła sporo emocji, tym 
bardziej, że autorka tej interwen-
cji przed kilku laty sama postulo-
wała zlikwidowanie tego urządzenia 

w tym miejscu. Biorąc jednak pod 
uwagę zdanie większości mieszkań-
ców tej klatki i zgodnie z sugestią 
Czytelniczki, administracja osiedla 
„Tuwima” w okresie wiosennym za-
montuje ławkę na okres próbny.

Granatowe SI 013... 
przeszkadza na Gansińca
- W nawiązaniu do artykułów publi-

kowanych w „MS” na temat wraków 
samochodów osobowych parkujących 
na osiedlach, chciałam zwrócić uwagę 
na granatowe auto osobowe znajdu-
jące się od blisko 1,5 roku pomiędzy 
budynkiem przy ul. R. Gansińca 4 a 8 
o numerze rejestracyjnym SI 013... 
Pojazd blokuje wolne miejsce posto-
jowe, które mogliby wykorzystać inni 
kierowcy z pobliskich domów – twier-
dzi mieszkanka z os. „Centrum”.

J. P. (imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Dziękujemy za 

przekazane informacji dotyczącej 
wraku samochodu przy ul. Ryszar-
da Gansińca. Administracja osiedla 
„Centrum” poczyni starania w ce-
lu ustalenia jego właściciela i zobo-
wiąże go do usunięcia. mig

Co z moimi pytaniami?
Na redakcyjny dyżur zgłosił się Pan 

Edward Rabus z osiedla „Michałko-
wice”, który wrócił w swojej wypowie-
dzi do Zebrania Osiedlowego odbyte-
go 22. 05. 2009 r. Zabierając głos na 
zebraniu złożył swoje wnioski do Ko-
misji Wnioskowej, które później nie 
zostały przegłosowane, a nie dostał 
na nie żadnej odpowiedzi. Czy jest to 
zgodne z Regulaminem Zgromadze-
nia i Statutem SSM? – zastanawia się 
spółdzielca. W związku z tym, że nie 
dostał żadnej odpowiedzi ponownie je 
przedstawia:

1) Na jakiej podstawie zmieniono 
proporcję kosztów stałych do zmien-
nych w opłatach za centralne ogrze-
wanie, gdyż poprzednie rozwiązanie 
było bardziej opłacalne dla oszczę-
dzających na cieple lokatorów?

2) Gdzie ogłaszane są przetargi or-
ganizowane przez SSM?

3) zdaniem lokatora przy dokonywa-
niu odczytów z liczników ciepła zain-
stalowanych na budynkach powinien 
być obecny przynajmniej jeden miesz-
kaniec z tego bloku.

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 na str. 13
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Konkurencje strzeleckie odbywały 
się zarówno indywidualnie jak i druży-
nowo. Każdy zawodnik miał do dyspo-
zycji 13 strzałów do tarczy znajdującej 
się w odległości 50 metrów od stano-
wiska. Całość trwała blisko 3 godziny.

- Poziom zawodów jest bardzo dobry, 
trzeba mieć na uwadze fakt, że wielu 
zawodników ma pierwszy raz tego ty-

pu broń w ręku. Aby osiągnąć jeszcze 
lepsze wyniki, trzeba więcej trenować, 
gdyż trening czyni mistrza. W Siemia-
nowicach Śląskich mamy kilka sekcji 
strzeleckich, m.in. przy DK „Chemik” 
oraz przy Wojskowych Zakła-
dach Mechanicznych – pod-
kreśla Eugeniusz Kurze-
ja z Zarządu Miejskiego Ligi 
Obrony Kraju

W sumie, w turnieju uczest-
niczyło 6 Rad Osiedlowych 
reprezentujących osiedla: 
„Bangów”, „Młodych”, „Che-
mik”, „Tuwima”, „Węzłowiec”, 
„Centrum” oraz Zarząd SSM. 
Niestety, zabrakło drużyny 
z RO „Michałkowice”. Przed 
rozpoczęciem strzelania za-
wodnicy ustalali swoją taktykę oraz 
dzielili się ze sobą doświadczeniami 
nabytymi w tego typu imprezach. Nie-
które osoby strzelały do tarczy po raz 
pierwszy od kilkudziesięciu lat, tzn. 
od czasu odbycia służby wojskowej. 
Jednak wszyscy cenili sobie przede 
wszystkim nie tyle osiągnięty wynik, 
ale możliwość rywalizacji w sportowej 
atmosferze.

- Pierwszy raz uczestniczę w spół-
dzielczych zawodach. Jestem dosyć 
zadowolony z osiągniętego wyniku, 
gdyż od czasów wojska na początku lat 
80-tych nie miałem do tego zbyt wielu 
okazji – powiedział Zbigniew Popek, 
jeden z uczestników zawodów.

Od początku duże wrażenie na 
wszystkich zrobiła drużyna z osiedla 

„Węzłowiec”, która wystąpiła w bardzo 
silnym składzie. Pomimo, że strzelali 
jako jedni z ostatnich, to było wiadomo, 

że nie będzie ich łatwo pokonać zarów-
no drużynowo jak i indywidualnie.

Natomiast wśród pań
o dużą niespodziankę

postarała się zwyciężczyni tej kon-

kurencji Lucyna Szreter z RO „Cen-
trum”, która stwierdziła:

- Zdobyłam 68 punktów, co oka-
zało się najlepszym wynikiem wśród 
pań. Uważam, że to był czysty przypa-
dek, gdyż pierwszy raz uczestniczyłam 
w strzeleckich zawodach. Co prawda 
w okresie dzieciństwa mieliśmy w do-
mu wiatrówkę, z której często strzela-
łam, jednak było to dawno temu. Cho-
ciaż kto wie, może talent jednak po-
został?

Rozegrana konkurencja to: strzela-
nie z karabinka kbks standard w po-
zycji leżącej w odległości 50 metrów 
od tarczy. Broń, amunicję oraz lunety 
dla wszystkich strzelających zapewnił 

organizator, któremu pomagał Zarząd 
Miejski LOK w Siemianowicach Ślą-
skich. Chociaż zawodom towarzyszy-
ła pogoda zapewniająca dosyć dobrą 
widoczność, to spore utrudnienie sta-
nowił panujący ziąb, który sprawiał, że 
zmarznięte palce nie były tak spraw-
ne jak zazwyczaj i odmawiały posłu-
szeństwa. Organizatorzy czuwali jed-
nak nie tylko nad sprawnym przepro-
wadzeniem imprezy, ale też zapew-
nili wszystkim uczestnikom posiłek – 
gorącą grochówkę. Wyziębione osoby 
mogły się rozgrzać jedząc smaczny 
posiłek lub pijąc kawę czy herbatę.

Sędziowie bezwzględnie
pilnowali zasad bezpieczeństwa, ja-

kie w tych zawodach szczególnie ry-
gorystycznie obowiązują. Przed rozpo-
częciem imprezy wszyscy zresztą mu-
sieli zapoznać się z regulaminem tur-
nieju. Komendom sędziego zawodnicy 
musieli się natychmiast podporządko-
wać. Po oddanych strzałach i zliczeniu 
punktów każdy uczestnik mógł zabrać 
swoją tarczę na pamiątkę.

Podczas zawodów wspominano Ry-
szarda Kunickiego, niedawno zmar-

łego przewodniczącego RO 
„Centrum”, który dwa lata te-
mu był pomysłodawcą zor-
ganizowania pierwszego tur-
nieju. Postanowiono w przy-
szłym roku przeprowadzić ko-
lejny turniej i nazwać go jego 
imieniem.

Na najlepsze drużyny i za-
wodników czekały puchary 
i dyplomy, które wręczali: wi-
ceprezes SSM – Marian Od-
czyk oraz Przewodniczący 
Rady Nadzorczej – Wiesław 

Jaźwiec. Zawodnicy gratulowali orga-
nizatorom dobrego pomysłu i zapew-
niali, że za rok znów się razem spotka-
ją na strzelnicy.

Końcowa klasyfikacja turnieju:
Drużynowo

I - Osiedle „Węzłowiec”
II - Zarząd SSM 
III - Osiedle „Młodych”

Kobiety
I - Lucyna Szreter
II - Rona Jagiełło
III - Aleksandra Pradelok  

Mężczyźni
I - Janusz Dudek
II - Stanisław Tomalik
III - Piotr Iwaniak mig

Blisko 40 zawodników uczestniczyło w zawodach, jakie zorganizowano 5 września z okazji VI Święta Bytkowa 
na strzelnicy sportowej w Siemianowicach Śląskich. Imprezę przy pomocy Zarządu Miejskiego Ligi Obrony 

Kraju zorganizowała RO „Centrum”, która do udziału w niej zaprosiła wszystkie Rady Osiedlowe Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wielkie
strzelanie
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4) W jaki sposób władze SSM doko-
nują wyboru biegłego rewidenta, który 
bada sprawozdanie finansowe Spół-
dzielni, gdyż jak zauważa spółdzielca 
od wielu lat jest to ta sama firma?

ZARZĄD SSM: Na Zebraniu Osie-
dlowym Członków osiedla „Michał-
kowice” zadaniem Komisji Wnio-
skowej było rejestrowanie wnio-
sków z przebiegu dyskusji. Pan na-
tomiast zadał pytania, które Komi-
sja słusznie nie zakwalifikowała ja-
ko wnioski. Ich postawienie mogło 
być jedynie odnotowane w protoko-
le zebrania. Odpowiadając na Pana 
pytanie wyjaśniamy, co następuje:

1) Proporcje kosztów stałych do 
zmiennych w opłatach za ciepło na 
potrzeby np. centralnego ogrzewa-
nia zmieniono na podstawie Regu-
laminu obowiązującego w naszej 
Spółdzielni, a uchwalonego przez 
Radę Nadzorczą Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Zmia-
ny te mają na celu uwzględnienie 
stale rosnących kosztów stałych 
w opłatach za energię cieplną, a co 
za tym idzie wyeliminowanie przy-
padków, w których gdy lokator nie 
zamieszkuje w mieszkaniu i nie od-
kręca grzejnika, w praktyce powo-
dowałoby, że wnoszone przez nie-
go opłaty byłyby niższe od faktycz-
nych kosztów stałych ponoszo-
nych przez Spółdzielnię na tym lo-
kalu. Koszty te są niezależne od te-
go, czy użytkownik korzysta z cen-
tralnego ogrzewania czy nie.

2) Przetargi odbywające się w na-
szej Spółdzielni są ogłaszane w ga-
zecie „MS”, na stronie interneto-
wej SSM, a także na tablicach ogło-
szeń znajdujących się w siedzi-
bie SSM, w administracjach osie-
dlowych oraz w części przypadków 
w lokalnej prasie np. w „Dzienniku 
Zachodnim”.

3) Nie ma żadnych przeciwwska-
zań, aby lokatorzy byli obecni przy 
odczytywaniu liczników centralne-
go ogrzewania. Jeżeli jest Pan tym 
zainteresowany, prosimy o kontakt 
z administracją. Jednocześnie in-
formujemy, iż zainstalowane licz-
niki ciepła mają tzw. pamięć, z któ-
rej można odczytać zużycie giga-
dżuli na koniec każdego miesiąca... 
do roku wstecz. Jednakże z samego 
odczytu ilości gigadżuli, które prze-
płynęły przez to urządzenie pomia-

rowe, nie można wyliczyć należnej 
PEC-owi zapłaty, gdyż dochodzi do 
tego opłata za moc zamówioną, za 
przesył oraz opłata za sam nośnik 
ciepła. Dopiero zestawiając łącznie 

te wszystkie elementy można wyli-
czyć faktyczny koszt zużytego cie-
pła w danym węźle cieplnym.

4) Wybór rewidenta jest dokony-
wany przez Radę Nadzorczą, która 
podejmuje w tej sprawie odpowied-
nią uchwałę. Wybierając rewidenta 
kieruje się przede wszystkim znajo-
mością specyfiki Spółdzielni przez 
kandydata.

Kto zużywa tę energię?
Witam bardzo serdecznie.

Mieszkam przy ul. Hutniczej 3A 
w Siemianowicach Śląskich. Na parte-
rze, przy drzwiach wejściowych do klat-
ki schodowej, zainstalowany jest jed-
nofazowy licznik energii elektrycznej nr 
fabr. 13209910, stan wskazań na dzień 
30 sierpnia 2009 r.: 046096 kWh.

Ponieważ rozliczanie energii elek-
trycznej w poszczególnych mieszka-
niach odbywa się na podstawie wska-
zań odrębnych układów pomiarowo-
-rozliczeniowych licznik, o którym pi-
szę, w mojej ocenie powinien służyć 
do pomiaru energii elektrycznej zuży-
wanej w powierzchni wspólnej, tj. po-
bieranej na potrzeby oświetlenia klat-
ki schodowej, piwnicy, strychu, oświe-
tlenia zainstalowanego na zewnętrz-
nej ścianie budynku oraz zasilania do-
datkowych urządzeń, takich jak pom-
pa wymiennika ciepła, wzmacniacz 
sygnału telewizji kablowej oraz switch 
internetowy.

Niestety, poziom poboru mocy wy-
kazywany przez przyłączone do te-
go licznika obwody bardzo mnie nie-
pokoi. Znając stałą licznika (900 obr. 
tarczy/1 kWh) oraz mierząc liczbę ob-
rotów tarczy wykonanych w ciągu mi-
nuty okazuje się, że licznik ten nie-
przerwanie obciążony jest mocą rzę-
du 600-800 W. Takie obciążenie prak-
tycznie nie zmienia się. W zimie by-
ło nawet znacznie większe, niemniej 
jednak nie wzbudziło podejrzeń, po-
nieważ myślałem, że wynika z pracy 
pompy centralnego ogrzewania. Tym-
czasem przyszła wiosna, teraz dobie-

ga końca lato, mamy okres, w którym 
nie dogrzewa się pomieszczeń. Na 
przykład dzisiaj, w niedzielę, 30 sierp-
nia 2009 r. godz. 9 rano: na strychu 
ani w piwnicy nikogo nie ma, oświetle-
nie w klatce schodowej i na zewnątrz 
budynku wyłączone, garaże przed bu-
dynkiem pozamykane, na dachu nie 
ma zainstalowanych żadnych wenty-
latorów, a tarcza licznika wykonuje 9,5 
obr/min. Daje to obciążenie 633 W, co 
w przeliczeniu na energię przy tak jed-
nostajnym obciążeniu dałoby ok. 5500 
kWh rocznie! Taką ilość energii elek-
trycznej zużywam w moim mieszkaniu 
w ciągu trzech lat! 

Mając na względzie, że opłaty za tę 
energię elektryczną uiszcza Siemiano-
wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa na 
rzecz przedsiębiorstwa energetyczne-
go, a następnie odzyskuje je w opła-
tach czynszowych wnoszonych przez 
poszczególnych mieszkańców, a więc 
również w opłatach wnoszonych prze-
ze mnie, proszę o szczegółowe wy-
jaśnienie, jakie faktycznie urządzenia 
zasilane są z obwodów opomiarowa-
nych przez ten licznik oraz skąd wy-
nika potrzeba ciągłego, tak dużego 
poboru mocy, nawet poza sezonem 
grzewczym.

Jeżeli zaś obserwowane obciąże-
nie rzędu 0,6-0,8 kW nie odzwiercie-
dla sumy mocy faktycznie zainstalo-
wanych urządzeń, proszę o bardzo 
dokładne skontrolowanie opisanego 
stanu rzeczy, który może świadczyć 
o wadliwej pracy licznika (np. bieg ja-
łowy, uszkodzenie magnesem neo-
dymowym) bądź też o fakcie pobo-
ru energii elektrycznej w sposób nie-
uprawniony, na cele inne niż związane 
z użytkowaniem powierzchni wspól-
nych.

Ponieważ ilość zmierzonej ener-
gii elektrycznej przez ten licznik ma 
wpływ na koszty Spółdzielni, a dalej 
opłaty czynszowe wnoszonej przez 
wszystkich mieszkańców, wyjaśnie-
nie tej sprawy niewątpliwie leży w in-
teresie Spółdzielni, zwłaszcza w do-
bie wzmożonej potrzeby racjonalnego 
użytkowania energii elektrycznej.

Uprzejmie proszę o poinformowanie 
mnie (na łamach „MS”) o poczynio-
nych ustaleniach i ewentualnie podję-
tych działaniach. Chcę być pewien, że 
układ pomiarowo-rozliczeniowy dzia-
ła prawidłowo, energia elektryczna nie 
jest wykorzystywana w sposób nie-
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uprawniony, a urządzenia, które po-
wodują zaobserwowany przeze mnie 
pobór mocy zainstalowane zostały 
w sposób zamierzony.

Bardzo proszę o zachowanie mo-
ich danych osobowych wyłącznie 
do swojej wiadomości.

ZARZĄD SSM: Bardzo dziękujemy 
za tak wnikliwe zainteresowanie się 
kosztami eksploatacji w Pana bu-
dynku. Taka postawa jest godna na-
śladowania.

Niezwłocznie po przekazaniu 
przez redakcje „MS” Pana e-maila, 
administracja osiedla „Centrum”, 
w celu wyjaśnienia zawartych w li-
ście uwag, dokonała szczegółowe-
go przeglądu instalacji elektrycz-
nej. Po stronie odbiorów wyłączo-
no wszelkie odbiory, m.in. oświetle-
nie klatki schodowej, instalacji do-
mofonowej i dzwonkowej i stwier-
dzono unieruchomienie tarczy licz-
nika, co oznacza, że brak jest niele-
galnych podłączeń. Wyjaśniamy, że 
licznik, który Pan obserwował reje-
struje zużycie energii pobieranej do 
celów wspólnych całego budynku, 
tj. Hutnicza 3, 3A, 3B.

ul. Wyzwolenia 8

A może fotoradar?
Na problem braku progu hamujące-

go przy ul. Wyzwolenia 8 zwraca uwa-
gę jedna z mieszkanek tego budynku. 
Podkreśla, że próg został przeniesio-
ny pod nr 10, co w efekcie spowodo-
wało, że przejeżdżające samochody 
znów rozwijają tam zawrotne prędko-
ści, mimo że jest to strefa zamieszka-
nia. Ponadto, jest to miejsce, w którym 
dzieci przechodzą do szkoły, a ulica 
(zwłaszcza w godzinach porannych) 
jest bardzo ruchliwa, gdyż część po-
jazdów unikając korków ulicznych na 
ul. Kościelnej, właśnie tutaj próbuje je 
omijać. 

A. R. (imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Jak informowa-

liśmy wcześniej na łamach „MS” 
(zgodnie z wyjaśnieniem Urzędu 

Miasta) montaż progu zwalniają-
cego w tym rejonie nie jest możli-

wy ze względu na obowiązuje prze-
pisy. Polecamy jednak ten problem 
odpowiednim służbom miejskim 
w celu poszukania innego rozwiąza-
nia zapewniającego mieszkańcom 
i dzieciom idącym do szkoły bez-
pieczeństwo. Wydaje nam się, że 
mógłby to tego posłużyć na przy-
kład fotoradar.

Co to jest 
nominał umorzenia?

Witam serdecznie.
Jestem stałą Czytelniczką Waszej 

gazetki i czytam o wszystkich pro-
blemach, z którymi boryka się Spół-
dzielnia i jej członkowie. Tym razem 
to mnie dotknął nie lada problem 
z przekształceniem lokalu spółdziel-
czego, w którym zamieszkuję na od-
rębną własność. Ponieważ Spółdziel-
nia na budowę osiedla Węzłowiec 
zaciągnęła kredyt i pozostały jesz-
cze odsetki do spłacenia to w związ-
ku z tym przekształcenie w odrębną 
własność jest trochę kosztowne dla 
lokatora, który niestety musi pokryć 
te koszty, co oczywiście jest zgod-
ne z ustawą. Problem zaczyna się 
wtedy, kiedy lokator na zapłatę zo-
bowiązań musi zaciągnąć kredyt, bo 
jak mnie poinformowano w dziale in-
westycji przed spotkaniem z notariu-
szem muszę wpłacić pełne zobowią-
zanie i tu się koło zamyka, bo bank 
nie uruchomi kredytu do momentu 
otrzymania aktu notarialnego. A jak 
mnie poinformowano w dziale inwe-
stycji, Spółdzielnia nie zgadza się na 
to żeby w akcie notarialnym był zapis 
o terminie zapłaty z klauzulą nieważ-
ności aktu w razie niedotrzymania ter-
minu płatności. Obecnie banki udzie-
lają pisemnego zapewnienia o przy-
znanym kredycie, a środki z udzielo-
nego kredytu automatycznie przele-

wają na konto wskazane w akcie no-
tarialnym (w tym przypadku na konto 
Spółdzielni), przecież wszędzie taką 
procedurę się stosuje i nie ma z tym 
żadnych problemów, a tym bardziej, 
że całe koszty obsługi notarialnej nie 
ponosi Spółdzielnia, lecz druga stro-
na umowy. Domniemywam, że jest to 
niewłaściwa interpretacja pracowni-
ków, a nie pomysł Zarządu Spółdziel-
ni, bo jeżeli byłoby inaczej, to byłby to 
skandal i wstyd dla całej Spółdzielni, 
że utrudnia swoim członkom skorzy-
stanie z przywilejów, jakie daje usta-
wa sejmowa.

Drugą sprawą jest pozycja w rozli-
czeniu za przekształcenie lokalu pod 
tytułem „nominał umorzenia” w kwocie 
niebagatelnej, bo dla mojego lokalu 
to kwota 8881,00 zł i chciałabym wie-
dzieć: z czego wynika ta kwota i cze-
go dotyczy, bo do chwili obecnej nikt 
z pracowników Waszej Spółdzielni nie 
umiał mi tego wytłumaczyć.

Bardzo proszę o wyczerpującą od-
powiedź na moje pytania, bo zapew-
ne zainteresuje to nie tylko mnie, lecz 
też innych członków Siemianowickiej 
Spółdzielni.

Z wyrazami szacunku
Alina M., ul. Wróblewskiego 

Proszę o niepublikowanie moich da-
nych osobowych

ZARZĄD SSM: Pierwsza z poru-
szonych przez Panią kwestii, po 
otrzymaniu stosownej interpreta-
cji prawników, została indywidu-
alnie wyjaśniona zgodnie z Pani 
oczekiwaniem. Nie możemy się jed-
nak z Panią zgodzić, że Spółdzielnia 
utrudnia korzystanie z przywilejów 
ustawowych, bo to właśnie w Pa-
ni przypadku – konkretnie miesz-
kań obciążonych tzw. trudnym kre-
dytem – ustawa okazała się wyjąt-
kowo nietrafiona i stąd niejasno-
ści w jej stosowaniu na linii bank – 
spółdzielnia – mieszkaniec – bank.

Nominał umorzenia to nominal-
na kwota umorzenia kredytu do-
konanego przy ostatecznym rozli-
czeniu kosztów budowy. W wyso-
kości przypadającej na dany lokal 

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

Bezpłatna MAMMOGRAFIA dla kobiet 
urodzonych w latach 1940 do 1959, szczegóły str. 32

ciąg dalszy ze str. 13
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podlega ona spłacie do spółdziel-
ni a następnie jest odprowadzana 
przez spółdzielnię do budżetu pań-
stwa w sytuacji, gdy członek spół-
dzielni ubiega się o przekształce-
nie spółdzielczego prawa do lokalu 
z lokatorskiego na własnościowe al-
bo o przeniesienie przez spółdziel-
nię na rzecz członka prawa własno-
ści lokalu mieszkalnego. Podstawa 
prawna:

Ustawa o pomocy państwa 
w spłacie niektórych kredytów 
mieszkaniowych, udzielaniu premii 
gwarancyjnych oraz refundacji ban-
kom wypłaconych premii gwaran-
cyjnych art. 10, ust. 1, pkt 5, Ustawa 
o spółdzielniach mieszkaniowych.

Analogowy sygnał 
radiowy

Szanowni Państwo. Pozdrawiam 
i już zastanawiam się, jakich tym ra-
zem argumentów użyje Szanowny 
Pan Redaktor i „Moja Spółdzielnia”, 
by przekonać mnie o wyższości Świąt 
wielkiej Nocy nad Świętami Bożego 
Narodzenia - jak mawiał klasyk. Tym 
razem chodzi o wyłączenie analogo-
wego sygnału radiowego przez UPC. 
Nie byłoby w tym nic strasznego, gdy-
by w to miejsce pojawił się sygnał cy-
frowy. Ale jak się domyślam UPC cho-
dzi o to, by zamówić już teraz pakiet 
cyfrowy. Z tego, co mi wiadomo, by 
całkowicie przejść na odbiór cyfro-
wy mamy czas bodajże do roku 2012 
– jeżeli się mylę proszę mnie popra-
wić. Pamiętam dyskusję, gdy Spół-
dzielnia podjęła decyzję o zdjęciu an-
ten zbiorczych. Byliśmy wtedy po nie-
zbyt udanej „współpracy” z firmą Ryn-
tronik, kiedy to sygnał raz był a raz 
nie. Z UPC muszę przyznać do tej po-
ry działało to bez zarzutu, zarówno je-
żeli ktoś miał tylko azart czy też szer-
szy pakiet. Musicie Państwo przy-
znać, że jest kolosalna różnica w słu-
chaniu radia na zwykłym „bumboxie”, 
a np. na dobrym zestawie kina domo-
wego. A na to nas Państwo nieste-
ty teraz skazujecie. Przypominam, że 
tzw. azart z założenia musi zapewnić 
odbiór wszystkich naziemnych ogól-
nodostępnych stacji i to zarówno ra-
diowych jak i telewizyjnych. Zastana-
wiam się czy w tym momencie UPC 
nie złamało umowy, którą – jak my-
ślę – kiedyś musiało podpisać z SSM. 
Proszę o odpowiedź, co Spółdziel-
nia zamierza zrobić z powyższym fak-

tem?! Ja ze swej strony rezerwuję so-
bie prawo do zainstalowania anteny 
dachowej w celu optymalnego odbio-
ru sygnału radiowego. Pozdrawiam 
i oczekuję skutecznej interwencji w tej 
sprawie w UPC.

Piotr Wąsik, Korfantego 16B
Redakcja „MS”: kilka dni później 

otrzymaliśmy kolejnego e-maila, a po 

naszej odpowiedzi z pytaniem czy coś 
się zmieniło jeszcze jednego.

Szanowny Panie redaktorze! Po-
zdrawiam. Parę dni temu pisałem 
w sprawie wyłączenia analogowego 
sygnału radiowego przez UPC. Ja na-
prawdę nie mam tzw. „parcia na szkło” 
i oczekiwałbym raczej szybkich i kon-
kretnych działań w tej sprawie. Tym 
bardziej, że dopiero co ukazała się ga-
zetka na wrzesień a następna w paź-
dzierniku. A to dopiero za miesiąc. 
Przecież można wysłać maila na mój 
adres a nie czekać cały miesiąc!!!!!

Szanowny Panie! Pozdrawiam.
Jak Pan widzi minęło ponad 2,5 ty-

godnia i żadnych działań nie podję-
to! Zresztą od początku nie bardzo ro-
zumiałem Pańskich intencji w przysy-
łaniu mi tego maila. Czyżby w swej 
naiwności sądził Pan, że naprawdę 
w tym czasie zostaną podjęte jakieś 
działania? Ja nawet przewiduję, ja-
ka będzie ewentualna odpowiedź: że 
tylko ja się czepiam, że nikomu to nie 
wadzi, że można przecież odbierać 
nawet na drucie a może znowu wy-
ciągniecie Państwo jakiś mało istot-
ny wątek z mojej wypowiedzi, jak było 
to w przypadku osławionych piwnicz-
nych żarówek. A to Spółdzielnia wła-
śnie!!!! Pozdrawiam.

ZARZĄD SSM: Zapewniamy Pana, 
że udzielając odpowiedzi nigdy nie 
zamierzaliśmy przekonywać Czy-
telników „MS” o „wyższości Świąt 
Wielkiej Nocy nad Świętami Boże-
go Narodzenia”, gdyż wszelkie wy-
jaśnienia opieramy wyłącznie na 
faktach, bo jesteśmy zdeklarowany-
mi przeciwnikami pustosłowia i wy-
snuwania bezpodstawnych wnio-
sków. Mając fakty na względzie, Pa-
na e-mail, natychmiast po otrzyma-
niu z redakcji, przesłaliśmy wraz 
ze stosownymi pytaniami do UPC, 
skąd otrzymaliśmy podziękowanie 

za przysłaną wiadomość wraz z za-
pewnieniem, że firma z uwagą za-
pozna się z otrzymanym e-mailem 
i udzieli odpowiedzi w terminie 14 
dni.

Niestety, po upływie tego cza-
su odpowiedź nie nadeszła i Za-
rząd wysłał ponowne pismo – dro-
gą elektroniczną – z przypomnie-
niem, że mieszkaniec czeka na od-
powiedź. Liczymy, że tym razem 
otrzymamy ją w deklarowanym cza-
sie. Niezwłocznie po jej odbiorze 
zostanie ona przesłana na Pana ad-
res i to nie czekając na kolejne wy-
danie „MS”.

Prześledziliśmy również wcze-
śniejsze opublikowane Pana e-ma-
ile i nasze odpowiedzi. Proponuje-
my, by zapoznał się Pan z nimi bez 
emocji i uważnie począwszy od nr 
12/2008, a spostrzeże Pan, że nie 
wyciągaliśmy z Pana e-maili mało 
istotnych wątków, a skupialiśmy się 
wyłącznie na meritum.

Maluszek za drzwiami
Chciałabym podziękować na łamach 

gazetki Panu Prezesowi ds. technicz-
nych za szybkie rozwiązanie problemu 
bezpieczeństwa małych mieszkańców 
klatki przy ul. Zubrzyckiego 2 i wymia-
nę w drzwiach wejściowych środkowej 
części tychże drzwi. Teraz osoba wy-
chodząca z klatki widzi, że za drzwia-
mi jest maluszek, który wcześniej był 
niewidoczny i już nie zrobi mu nie-
świadomie krzywdy.

Dziękuję w imieniu swoim, dzieci 
oraz pozostałych mieszkańców na-
szej klatki, którzy zostali mile zasko-
czeni wymianą i poprawą bezpieczeń-
stwa.

Pozdrawiam,
Julia Nowicka-Mieszała

ZARZĄD SSM: Miło nam za skie-
rowane podziękowania, chociaż 
przyznajemy, że nie nawykliśmy do 
ich otrzymywania.

Nie wyrzucajmy 
wszystkiego 

za okna bądź przez 
balkony

Witam serdecznie. Jestem miesz-
kanką Michałkowic z ulicy Wyzwole-
nia 6B. Na wstępie chciałabym podzię-
kować za nowe huśtawki dla naszych 
maluszków na placu zabaw przy ulicy 
Wyzwolenia 6 i 8. 
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W tym przypadku chodzi-
ło o wykonanie ciekawych 
zdjęć fotograficznych, któ-
re pokazały otaczającą nas 
osiedlową rzeczywistość 
w oryginalnym ujęciu. Wśród 
nadesłanych 31 prac wy-
różniono kilkanaście osób 
przedstawiających nasze 
miasto z zupełnie innej per-
spektywy. Uczestnicy spo-
tkania mogli zobaczyć wy-
stawę prac konkursowych, 
która przez kilka tygodni bę-
dzie jeszcze do obejrzenia 
w DK „Chemik”. Kierownic-
two tej placówki wygrało kil-
ka miesięcy konkurs na zor-
ganizowanie i przeprowa-
dzenie tej niecodziennej lo-
kalnej inicjatywy. Zwrócono 
się do uczniów siemianowic-
kich szkół oraz różnego ro-
dzaju środowisk twórczych 
z prośbą o nadsyłanie zdjęć. 
Na ten apel odpowiedziało 
ponad 30 amatorów cyfro-
wej fotografii.

Autorom najlepszych prac 
na spotkaniu w DK „Che-
mik” wręczono specjalne 
nagrody. Przemawiając do 
zebranych dyrektor Regio-
nalnego Ośrodka Kultury 
Adam Radosz powiedział: - 
Dzisiejsza wystawa to efekt 
ogłoszonego w 2008 ro-

ku konkursu „Ad urbis ani-
matum” czyli „Ku ożywieniu 
przestrzeni miejskiej”. Uzna-

liśmy, że blokowiska, osie-
dla mieszkaniowe są miej-
scem, gdzie żyje duża grupa 
młodych ludzi, którym moż-

na zaproponować aktywne 
podejście do otaczającej ich 
rzeczywistości. Technika fo-

tografii jest dość powszech-
na i nie trzeba na nią wyso-
kich nakładów finansowych. 
Cieszy nas duże zróżnico-

wanie prac, które budzą du-
żo skojarzeń. Czasami spa-
cerując po osiedlu nie do-
strzegamy wielu rzeczy, ale 
wrażliwe oko fotografa umie 
to doskonale pokazać.

W specjalnej komisji oce-
niającej nadesłane zdjęcia 
zasiadali: Maciej Zygmunt, 
Zbigniew Krupski, Adam 
Radosz. Spośród 31 zgło-
szonych prac wyłoniono:

I miejsce – Mateusz Ta-
ranczewski.

II miejsce – Wioleta Pie-
siura, Dorota Kokot.

III miejsce – Marcin Wroń-
ski, Mikołaj Mółka, Joanna 
Kowal, Daria Grzędzicka 
i Danuta Turska.

Ponadto, wyróżnienia 
otrzymali: Marcin Borow-
ski, Michał Lekston, San-
dra Szafarczyk, Rafał Lek-
ston, Katarzyna Bucz-
kowska i Karolina Brze-
zińska, Daria Grzędzicka 
oraz Danuta Turska, Jo-
lanta Pasternak. Zdobyw-
czyni II miejsca Wioleta Pie-
siura mówiła nam: Zdjęcie 
pokazujące krajobraz osie-
dla „Węzłowiec” od zachod-
niej strony zrobiłam przy-
padkowo podczas spaceru 
z moim chłopakiem i psem. 
Być może komisji spodoba-
ło się to, że na zdjęciu po-
łączyłam krajobraz pól rol-
niczych i wysokich domów 
mieszkalnych. 

 mig

Podczas obchodów VI Święta Bytkowa został rozstrzygnięty Konkurs fotograficz-
ny zorganizowany przez Dom Kultury „Chemik” oraz Regionalny Ośrodek Kultu-

ry w Katowicach. Ideą konkursu była próba ożywienia przestrzeni miejskiej poprzez 
wsparcie tych wszystkich osób, które w postindustrialną strefę blokowisk chcą 
wnieść kreatywną siłę związaną z realizacją inicjatyw kulturalnych.

Ożywili miasto

Przewidywania te spełniły się 
i 5 września od rana wszyscy zaan-
gażowani w organizację Święta Byt-
kowa z niepokojem patrzyli w niebo 
i w duchu błagali, by oprócz zimna, 
aura nie zafundowała ciągłych opa-
dów deszczu, bo wtedy ogrom przy-
gotowań wziąłby w łeb. Wiadomym 
bowiem jest, że w przypadku imprez 
plenerowych warunki atmosferyczne 
odgrywają niepoślednią, a właściwie 
najważniejszą rolę. Zerkanie w górę 
było tym bardziej uzasadnione, gdyż 
pogoda pokrzyżowała przeprowadze-
nie pierwszej imprezy towarzyszącej, 
tj. rozegranie turnieju piłki nożnej, ja-
ki rano miał się rozegrać na boisku na 

os. „Węzłowiec”. Jego odbycie przeło-
żono na inny termin.

Aura okazała się jednak łaskawa 
i większego deszczu, szczególnie 
w godzinach popołudniowych, nie by-
ło. Ba, czasami słońce nieśmiało prze-
bijało się przez chmury i chociaż na 
parę chwil opromieniało swym bla-
skiem całe otoczenie. Deszcz jednak 
nie zapomniał o bawiących się, ale na 
szczęście tylko trochę pokropiło. Za-
bawa zaś była przednia i w przybyciu 
na Rynek Bytkowski – a przyszło do-

brych kilkaset, a może i więcej osób 
– nie przeszkodziło ani zimno, ani 
rozgrywane w tym dniu w godzinach 
wieczornych mecze: w Chorzowie, na 
Stadionie Śląskim, piłki nożnej Polska 
– Irlandia Północna w ramach elimina-
cji do Mistrzostw Świata – 2010 i piłki 
siatkowej Turcja – Polska na Mistrzo-
stwach Europy w Turcji. Nasi piłkarze 
nożni swe spotkanie zremisowali 1:1, 
a siatkarze wygrali 3:0. W przyjściu na 
Rynek nie przeszkodziły też dziesiątki 
imprez odbywających się w pobliskich 
miastach ani też toczące się równo-
legle atrakcje z okazji Dnia Siemiano-
wic Śl., których kulminacyjnym punk-
tem była nocna zabawa na Rynku po-
wstającym nieopodal Urzędu Miasta. 
Na zabawę tą zaproszono obecnych.

Do dobrej tradycji Święta Bytko-
wa należy rozpoczynanie najważ-

Dni poprzedzające Święto Bytkowa były ciepłe i słoneczne. Synoptycy 
zapowiadali jednak gwałtowną zmianę pogody – znaczne ochłodzenie 

i opady deszczu. Pierwsza sobota i niedziela września miały być po prostu 
zimne i deszczowe.

VI Święto 
Bytkowa
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niejszych imprez kulturalno-rozryw-
kowych od bloku zabaw i gier dla 
najmłodszych mieszkańców osiedla. 
W tym roku było podobnie, a na wo-
dzirejów tej zabawy, dzieciaki w róż-
nym wieku czekały na długo przed 
rozpoczęciem imprezy. Wielu z nich 

przyszło ze swoimi opiekunami: rodzi-
cami, dziadkami. Okazali się oni bar-
dzo pomocni zwłaszcza podczas pro-
ponowanych przez prowadzących qu-
izów – podpowiadali prawidłowe od-
powiedzi, za które wręczano słodkie 
niespodzianki. A trzeba było wykazać 
się nie lada wiedzą, gdyż dzieciaki 
musiały sobie przypomnieć, jak brzmi 
muzyka z popularnych kreskówek ta-
kich, np. jak: „Zaczarowany ołówek”, 
„Pies Reksio” czy kultowy „Bolek i Lo-
lek”. Po tej dawce zgadywanek bawio-
no się dalej i już po chwili dzieciaki 
stworzyli długi pociąg, którym jechali 
do Brazylii, Hiszpanii, Anglii. Tam na-
tomiast musieli spróbować sił w tań-
cach kojarzących się im z danym kra-
jem. Na szczęście prowadzący nagród 
mieli sporo, więc gdy ktoś poczuł się 
zmęczony, mógł liczyć na krótką prze-
rwę ze słodkim posiłkiem. I tak błyska-
wicznie minęła godzina znakomitej za-
bawy, a rozradowane dzieciaki jesz-
cze długo stanowiły wierną część wi-
downi gromadzącej się pod sceną. 
Całość znakomicie prowadzili i do za-
bawy zachęcali: Danuta Białas i Bog-
dan Wantuła.

Nie lada atrakcją dla najmłodszych, 
jak się okazało nie tylko dla nich, sta-
ło się niezapowiedziane przybycie gru-
py motocyklistów na maszynach lśnią-
cych chromem i budzących zachwyt 
obecnych na Rynku. Szczególne za-
interesowanie potężnymi maszynami 
i strojami motocyklistów wykazywała 
męska część widowni. Niespodzian-
kę taką zafundowali obecnym funkcjo-
nariusze policji, bo na jaw wyszło, że 
są to policjanci, pasjonaci dwóch kó-
łek, którzy na swych prywatnych ma-

szynach przyjechali na Rynek, bo do-
wiedzieli się, że jest Święto i postano-
wili zrobić niespodziankę. Trzeba przy-

znać, że udała im się ona. Ogromne 
wrażenie wywołał zarówno przyjazd, 
jak i wyjazd, co związane było z do-
znaniami głównie dźwiękowymi. Ry-
ku silników, co prawda, nie było, ale 
ich praca i miarowy głęboki ton swo-
je robił.

Później sceną zawładnęli już artyści 
i zebrani posłuchać mogli zespołów: 
„Kameleon”, „Droga Ewakuacyjna” 
– ma swoich zagorzałych fanów i Sie-
mianowickiej Orkiestry Rozrywko-
wej pod dyrekcją Joachima Krzyka. 

Orkiestra nieco i przydługo się stroiła, 
ale jak już zaczęła grać to niezadowo-
lonych nie było. Bardzo dobre wraże-
nie na publiczności zrobił występujący 
z orkiestrą wokalista Paweł Zaufal. Ar-
tysta żywiołowo zaprezentował swoje 
piosenki i podbił serca obecnych. Ze-

branym spodobało się jak w kozi róg 
zapędził półnagiego mężczyznę, któ-
ry koniecznie chciał mu towarzyszyć 
w jego występie na płycie Rynku. Pa-
weł zaczął podskakiwać jak sprężyn-
ka i zachęcał „partnera” do naśladow-
nictwa. Ten zaś zbaraniał i po chwi-
li został odprowadzony przez ochro-
nę na bok. Występ orkiestry przerwa-
no na kilka chwil, by dokonać promocji 
nowości wydawniczej Bytkowowi po-
święconej.

V I  Ś w i ę t o 
B y t k o w a

„Droga Ewakuacyjna” Niespodziankę sprawili policjanci - motocykliści.

ciąg dalszy na str. 18
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„Bytkowskie szkice 
historyczne”

Niewątpliwie ukazanie się 
książki o Bytkowie autor-
stwa profesora Zdzisława 

Janeczka, przy współudzia-
le ks. Konrada Zubla, do 
niedawna proboszcza para-
fii Świętego Ducha, to trafio-
ne wydawnictwo. Jej promo-
cja na Rynku stała się wyda-
rzeniem, bo nie można so-
bie wyobrazić, by prezen-
tacja tego wydawnictwa, li-
czącego blisko 170 stron, 
mogła się odbyć w innym 
miejscu. Wagę tej publikacji 
podkreślił Andrzej Gości-
niak, przewodniczący Sto-
warzyszenia Bytkowa, któ-
ry przedstawiając autorów 
i komplementując ich mówił: 
Kilka lat temu podczas roz-
mowy w Kapitule „Laur Byt-
kowa”, wyróżnienia ustano-
wionego przez Stowarzysze-
nie Przyjaciół Bytkowa, wy-
raziłem żal, że nie ma książ-
ki o Bytkowie - jego począt-
kach, historii i ludziach. Wte-
dy ks. Konrad Zubel, wielce 
przez Bytkowian szanowa-
ny twórca wspólnoty para-
fialnej, budowniczy kościo-

ła i proboszcz powiedział, że 
razem z profesorem Zdzisła-
wem Janeczkiem taki za-

miar swego czasu podjęli, że 
ma wiele zdjęć, ale książka 
nie powstała, bo były trud-

ności obiektywne. Profesor 
potwierdził te słowa i dodał, 
że ma już część przygoto-
waną. Trochę jednak trwało, 
zanim w 2006 roku rozpo-
częła się obecna 5. kadencja 

samorządu i mogłem prze-
dyskutować kwestię z prezy-
dentem miasta Panem Jac-
kiem Guzym, którego dba-
łość oraz przywiązanie do 
tradycji i dokumentowania 
historii naszego Miasta są 
powszechnie znane. Prezy-
dent Miasta przyrzekł wspar-
cie mojej inicjatywy, dane-
go słowa w pełni dotrzymał, 
dzięki czemu książka o Byt-
kowie stała się ciałem.

Andrzej Gościniak podzię-
kował Jackowi Guzemu, pre-
zydentowi miasta za zaanga-
żowanie się w wydanie książ-
ki a autorowi prof. Zdzisławo-
wi Janeczkowi za znakomicie 
wykonaną pracę zaś ks. Kon-
radowi Zubelowi za współ-
pracę i pomoc. Mieszkańców 
zaś zaprosił do stoiska Sto-
warzyszenia, gdzie autorzy 
będą podpisywali „Bytkow-
skie szkice historyczne”. 
Tam obydwu Panów oblę-
żono i długo, składali pod-
pisy, w jakże potrzebnej tej 

VI Święto Bytkowa

Paweł Zaufal i Siemianowicka Orkiestra Rozrywkowa 
pod dyrekcją Joachima Krzyka. Autorzy oblężeni - patrz również str. 1
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Tegoroczni laureaci:  
Piotr Madeja - z prawej, Zbigniew Lekston - z lewej.

ciąg dalszy ze str. 17



MOJA SPÓŁDZIELNIA 10/2009 19

dzielnicy publikacji sięgającej 
wstecz do XIII wieku. „MS” do 
książki jeszcze wróci.

Laury Bytkowa
Z chwilą, gdy po raz wtóry 

głos zabrał Andrzej Gości-

niak nie ulegało wątpliwości, 
że przystępujemy do naj-
ważniejszego wydarzenia 
dnia, czyli wręczenia Lauru 
Bytkowa.

W tym roku Kapituła Lau-
ru wyróżnienie to przyzna-
ła: Piotrowi Madeji pierw-
szemu Prezydentowi Mia-
sta Siemianowice Śl. dzia-
łającemu w okresie trans-
formacji ustrojowej, tj. w la-
tach 1990-94 i Zbigniewo-
wi Lekstonowi, prezesowi 
Zarządu SSM. 

Szef Stowarzyszenia od-
czytał akty nadania Lauru 
Bytkowa i laudacje skierowa-
ne do każdego z wyróżnio-
nych – Laudacje prezentuje-
my w tekście. Następnie Ja-
cek Guzy ubiegłoroczny lau-
reat w towarzystwie przed-
stawicieli Kapituły: Alicji Jaź-
wiec, prof. dr. hab. Arka-
diusza Nowaka, Ryszarda 
Sklorza, ks. Konrada Zubla 
– byłego proboszcza wręczył 
obydwu Panom statuetki.

W imieniu wyróżnionych 
głos zabrał Piotr Made-
ja i dziękując za otrzyma-

ne Laury i swoim już imieniu 
powiedział, że w bieżącym 
roku mijają 32 lata, a więc 

dokładnie pół jego życia, jak 
związany jest z Bytkowem 
i Siemianowicami.

Jorgusie, Rybiński, 
Jarocka

Po Laurach, estradą po-

nownie zawładnęli artyści. 
Widownia bawiła się słucha-
jąc występu śląskiego ze-
społu „Jorgusie” a następnie 
rozgrzana została do biało-
ści przez Andrzeja Rybiń-
skiego. Artysta rozbawił pu-
bliczność, a ta odwdzięczy-
ła mu się żywiołową reak-
cją na piosenki i ogromnymi 
oklaskami.

Kilkugodzinne Święto za-
kończył występ Ireny Jaroc-
kiej. W eter popłynęły: Ka-
wiarenki, Motylem jestem 
i wiele innych utworów. Jej 
piosenki wyciszyły nieco 
rozbawiona publikę, a ta na 
zakończenie kilkugodzinnej, 
wspólnej zabawy już zapo-
wiadała, że czeka na na-
stępne Święto.

***
Święto Bytkowa, to nie tyl-

ko imprezy na Rynku. O in-
nych atrakcjach czytaj w bie-
żącym wydaniu.

Tekst i zdjęcia  
Piotr Sowisło

VI Święto Bytkowa

Po prostu „Jorgusie”  Andrzej Rybiński - rozgrzał publiczność do białości.

Andrzej Gościniak (z prawej) przedstawia twórców 
książki o Bytkowie: ks. Konrada Zubla (pierwszy 

z prawej) i Zdzisława Janeczka (w środku). Jedyna 
Pani to Danuta Białas - konferansjer.

Dziecięcy pociąg przejechał cały świat.



VI Święto 
Bytkowa
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R a n k i n g  d z i e l n i c o w y c h
Dzielnicowy jest policjantem, któ-

remu najbliższe są sprawy każ-
dego mieszkańca. Jest bezpośred-
nim łącznikiem społeczeństwa z po-
zostałymi strukturami Policji. Czy 
sprawdza się na swoim stanowisku? 
Jak oceniają jego pracę mieszkańcy 
jego dzielnicy? Na te pytania ma od-
powiedzieć ankieta dla wszystkich Sie-
mianowiczan, po której opracowaniu 
zostanie stworzony „Ranking dzielni-
cowych”. Ci, którzy wypadną najlepiej 
zostaną wyróżnieni.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety 
opracowanej przez Komendę 

Miejską Policji w Siemianowicach 
Śląskich.

Ankietę dodatkowo można pobrać 
w formie elektronicznej ze strony in-
ternetowej KMP w Siemianowicach Śl. 
oraz otrzymać odwiedzając siemia-
nowicką komendę przy ul. Jana Paw-
ła II 16.

Wypełnione, w formie pisemnej, 
ankiety można składać do koń-
ca listopada w siedzibie siemiano-

wickiej policji, portierniach Urzę-
du Miejskiego przy ul. Jana Paw-
ła II oraz Michałkowickiej, admini-
stracjach budynków Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, gdzie bę-
dzie można również na miejscu je wy-
pełnić oraz w informacji sklepu „Kau-
fland” przy ul. Kapicy.

W formie elektronicznej można ją wy-
słać e-mailem, również do końca listo-
pada 2009 roku, do kierownika dzielni-
cowych, na adres: 

dzielnicowisiemianowice@op.pl.

KOMENDA MIEJSKA POLICJI w SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
Szanowni państwo, mieszkańcy Siemianowic Śląskich. Uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej 

ankiety, której efektem będzie stworzenie „rankingu” państwa dzielnicowych, jak również przyczyni się 
ona do zwiększenia efektywności tej służby. Prosimy nie pozostawiać pytań bez odpowiedzi.

1. Czy zna Pan(i) swojego dzielnicowego? (wstaw znak „X” 
 w kratce przy wybranej odpowiedzi)
 tak, wiem jak się nazywa
 tak, znam z widzenia
 tak, wiem jak wygląda (np. z mediów)
 tak, znam go osobiście
 nie znam swojego dzielnicowego (nie widziałem go, nie 

wiem jak się nazywa, jak wygląda i nie znam go osobiście)

2. Jeśli kontaktował się z  Panem(Panią) dzielnicowy, 
to dotyczyło to (zaznacz „X” w kratce przy wybranej 
odpowiedzi)
 mojego zgłoszenia o przestępstwie lub wykroczeniu 
 ustaleń jakie wykonywał dzielnicowy w moich sprawach
 ustaleń jakie wykonywał dzielnicowy w sprawach dot. 

moich sąsiadów lub przestępstw i wykroczeń
 przedsięwzięć podejmowanych przez Policję na rzecz 

poprawy bezpieczeństwa 

 inne przypadki – proszę krótko wskazać jakie: .................
...................................................................................................
...................................................................................................

3. Gdyby Pan(i) był(a) kiedykolwiek ofiarą lub świadkiem 
jakiegokolwiek przestępstwa, do kogo by się Pan(i) 
zwrócił(a)? (zaznacz „X” w kratce przy wybranej 
odpowiedzi)
 do policjanta pełniącego służbę patrolową
 do dzielnicowego
 telefonicznie lub osobiście do dyżurnego komendy policji
 do innych osób lub instytucji
 nie zwróciłbym się do nikogo

4. Jak często widzi Pan(i) swojego dzielnicowego 
w rejonie swojego zamieszkania (zaznacz „X” w kratce 
przy wybranej odpowiedzi)
 nigdy go nie widuję   
 rzadziej niż raz w miesiącu  
 przynajmniej raz w miesiącu
 raz w tygodniu
 kilka razy w tygodniu 

5. Jak ogólnie ocenia Pan(i) pracę swojego dzielnicowego? 
(zaznacz „X” w kratce przy wybranej odpowiedzi)

 źle  dobrze  bardzo dobrze



6. Jak Pan(i) ocenia swojego dzielnicowego ze względu na: (wstaw „X” w kratce przy wybranej odpowiedzi przyjmując 
skalę oceny od 0 do 4, gdzie 0 oznacza najniższy, a 4 najwyższy poziom oceny)

Cechy dzielnicowego poddane ocenie: 0 1 2 3 4

kultura osobista

uczciwość

kompetencja

komunikacja

kreatywność

zaangażowanie

7. Rejon zamieszkania: (proszę wpisać nazwę ulicy w celu identyfikacji i oceny dzielnicowego, który obsługuje

wskazany przez Pana(ią) rejon miasta): ulica....................................................................................................nr......................

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
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Ale… szkoda, że kosztem dzieci 
starszych. W lipcowym numerze zwró-
cili Państwo uwagę na tego typu pro-
blem i tu zacytuję: „(…) Administracja 
osiedla Michałkowice dokona starań, 
aby doposażyć istniejący plac zabaw 
w huśtawkę dla tej grupy dzieci. Rozu-
miemy bowiem potrzeby w tym zakre-
sie najmłodszych mieszkańców SSM”. 
Chciałabym się dowiedzieć, co rozu-
mieją Państwo przez słowo „dopo-
sażyć” i czy w niedalekiej przyszłości 
jest możliwość zamontowania dodat-
kowych huśtawek dla naszych więk-
szych pociech (a nie tak jak to 
miało miejsce teraz – zamia-
ny starych na nowe), a tak-
że rozbudowania owego pla-
cu zabaw w inne urządzenia 
typu karuzele, drabinki itp. 
W załączeniu przesyłam do 
Państwa zdjęcia, na których 
ewidentnie widać, iż placyk 
ten należałoby powiększyć, 
ze względu na znaczną ilość 
bawiących się tu dzieci. Brnąc 
dalej w tym temacie, chciała-
bym się również dowiedzieć 
i prosić, o ile będzie to tyl-
ko możliwe, o zamontowanie jakiejś 
ochrony na piaskownice, ze względu 
na załatwianie się bezdomnych kotów 
w owej piaskownicy, a także o zamon-
towanie dodatkowych ławek i koszy na 
śmieci. Nie ja jedna uważam, iż liczba 
1 jest stosunkowo mała.

Kolejna sprawa, jaka mnie nurtuje 
już od dłuższego czasu, to stan na-
szej klatki schodowej. Chodzi mi głów-
nie o kable, które od dłuższego czasu 
zostały „wybebeszone” z listew zabez-
pieczających i bardzo nieestetycznie 
to wygląda. Kable te wiszą już bardzo 
długi okres, bo aż przed malowaniem 
klatki schodowej (kable są pomalowa-
ne farbą, gdzie miało to miejsce z do-
brych parę lat temu).

Chciałabym także w tym liście za-
apelować do mieszkańców, nie tylko 
naszego bloku, ale i sąsiednich, by nie 
wyrzucali wszystkiego za okna bądź 
balkony, bo to nieładne i niekulturalne 
zachowanie a przede wszystkim to nie 
jest śmietnik czy też wysypisko śmieci. 
Wszystkim się podoba porządek i czy-
stość, ale sami o to zadbać nie potra-
fimy. A wystarczy tylko chcieć.

Dziękuję i pozdrawiam
Magdalena S.

E-mail do wiadomości redakcji.

ZARZĄD SSM: Udzielona w ubie-
głym wydaniu „MS” odpowiedź 
o planowanej rozbudowie placu za-
baw przy ul. Wyzwolenia 6B obej-
muje również doposażenie go 
w urządzenia zabawowe, o które Pa-
ni wnioskuje z jednoczesnym ogro-

dzeniem tego terenu. Te prace po-
winny w pełni zaspokoić Pani, i nie 
tylko Pani, oczekiwania. Dalszy los 

wniosku jest teraz w rękach Rady 
Osiedla, która rozpatrzy możliwości 
zapewnienia środków finansowych 
na realizację zadania w ramach fun-
duszu remontowego osiedla.

Sprawą „wiszących” kabli ADM 
osiedla „Michałkowice” zajmie się 
niezwłocznie i w miarę możliwości 
je uporządkuje.

W pełni podzielamy Pani po-
gląd, że tereny przy budynku to nie 
śmietnik czy też wysypisko śmieci 
i wszyscy musimy dbać o ich utrzy-
manie. Najprościej jest nie śmie-
cić, bo na pewno karygodnym jest 
wyrzucanie jakichkolwiek resztek, 
śmieci przez balkony, okna.

Dziękuję  
Elżbiecie Świątek

Witam serdecznie! Tą drogą chcę po-
dziękować SSM za posiadanie takie-
go pracownika jak Elżbieta Świątek. 
Pani Elżbieta pracuje jako dozorczyni 
na osiedlu Bańgów. Myślę, że nie trze-
ba żadnych dowodów, bo kto miesz-
ka przy ul. Skłodowskiej to widzi efekty 
pracy Pani Elżbiety. Osobiście, poprzez 
„Moją Spółdzielnię” chcę podziękować 
naszej Pani dozorczyni za jej pracę.

Pozdrawiam, Halina Siewert

ZARZĄD SSM: Dziękujemy za 
przesłanie tak sympatycznego e-
-maila i zauważenie wysiłku, jaki go-
spodyni domu wkłada w utrzyma-
nie posesji.

Zapewniamy, że rozważymy Pani 
sugestię przy udzielaniu premii.

ul. Wyzwolenia 8C
Za zużyte ciepło na 

klatce schodowej płacą 
wszyscy

Witam
W sprawie kaloryfera na osiedlu „Mi-

chałkowice”
Dziękuję za pomalowanie 

tzw. kaloryfera z hasioka. Po-
minę fakt, że dokonano sto-
sownego malowania niedługo 
przed wydaniem poprzednie-
go numeru „Mojej Spółdziel-
ni”. Nadal brakuje kaloryfe-
ra między parterem a pierw-
szym piętrem.

Zrozumiałbym gdyby Spół-
dzielnia nie posiadała kolej-
nego starego, ale sprawnego 
kaloryfera. Nie mogę zgo-
dzić się z opinią, że montaż 
kolejnego grzejnika wpły-

nie na wzrost kosztów ponoszo-
nych z tytułu centralnego ogrze-
wania. Przypomnijmy fakty: grzej-
nik w tym miejscu istniał i nikomu 
nie przeszkadzało, aby go odinsta-
lować, tak po prostu z powodu więk-
szych kosztów. Jeśli jednak było in-
aczej i grzejnik musiał być odinsta-
lowany urzędowo, np. z powodu, że 
w każdej klatce odejmujemy po jed-
nym grzejniku, to pytanie, dlacze-
go w tym a nie w innym odinstalo-
wano ów grzejnik. Dalej cytuję wypo-
wiedź redaktora: „montaż kolejnego 
kaloryfera (...) jeżeli taka będzie wo-
la większości zamieszkałych...” Pro-
ponuję, aby osobom, które miały róż-
ne i rozbieżne opinie na temat mon-
tażu brakującego grzejnika odinsta-
lowano grzejnik, a nam zainstalowa-
no nawet z hasioka... Przypominam, 
że złożyłem stosowne pismo w spra-
wie montażu dwóch kaloryferów pod-
pisane przez wszystkich zaintereso-
wanych lokatorów z parteru i pierw-
szego piętra.

Nie pytałem się pozostałych loka-
torów z wyższych pięter, ponieważ 
uważałem, że ich ta sprawa bezpo-
średnio nie dotyczy (mają kaloryfe-

ciąg dalszy na str. 26
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ciąg dalszy ze str. 15
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ry na swoich półpiętrach). Jeżeli bę-
dzie problem, który grzejnik odinstalo-
wać w naszej klatce, to proponuję zor-
ganizować uczciwą loterię, tak, by co 
roku ktoś inny miał lub nie miał kalory-
fer na półpiętrze. Już niedługo zaczy-
na się sezon grzewczy, więc proponu-
ję szybkie działanie. Pozdrawiam jesz-
cze ciepło.

Damian
Nazwisko do wiadomości redakcji.

ZARZĄD SSM: Nie jest zgod-
ne z prawdą Pana stwierdzenie, że 
kwestia montażu dodatkowych ka-
loryferów nie dotyczy pozostałych 
zamieszkałych, gdyż za zużyte cie-
pło na klatce schodowej, tj. za cie-
pło promieniujące z grzejników, 
pionów i poziomów instalacji cen-
tralnego ogrzewania obciążani są 
wszyscy mieszkańcy. Tak jest nie 
tylko w przypadku Pana domu przy 
ul. Wyzwolenia 8C, ale i pozosta-
łych, bo niby kto miałby płacić za tę 
energię?

Niemniej mając na względzie do-
starczone przez Pana pismo infor-
mujemy, że dodatkowe grzejniki za-
montujemy niezwłocznie.

Od redakcji: Fakt, że kaloryfer po-
malowano na krótko przed wyda-
niem „MS” nas nie dziwi, gdyż redak-
cja – zgodnie z przyjętą od lat zasa-
dą – właściwie wszelkie interwencje 
przedstawia Zarządowi i wyjaśnia na 
krótko przed zamykaniem danego wy-
dania gazety. Zastrzeżenie właściwie 
nie dotyczy kwestii bezpieczeństwa, 
czy też wyjaśnienia spraw wymagają-
cych natychmiastowego działania cho-
ciażby ze względu na przytoczone da-
ne, jak np. w kwestii poboru energii 
przy ul. Hutniczej – czytaj: Kto zuży-
wa tę energię? Stąd też wszelkie spra-
wy niecierpiące zwłoki – a jest to oce-
na indywidualna konkretnego Czytel-
nika – należy kierować bezpośrednio 
do administracji danego osiedla bądź 
do Zarządu SSM i to bez pośrednic-
twa redakcji.

Jednocześnie wyjaśniamy, że gene-
ralnie na poruszane sprawy odpowia-
da Zarząd SSM i on jest ich gospo-
darzem. Redakcja wtrąca swoje trzy 
grosze wyłącznie w sytuacjach, gdy 
list, e-mail, informacja telefoniczna 
Czytelnika dotyczy ją bezpośrednio, 
tak jak w tym przypadku.

Co z terenem 
przy „RENOMIE”

Witam! Czy spółdzielnia ma jakieś 
plany zagospodarowania w przyszło-
ści placu pomiędzy kręgielnią „Reno-
ma”, blokiem przy ul. Wróblewskie-
go 39-41 i garażami? Obecnie w tym 
miejscu usytuowany jest kosz do gry, 

ale coraz częściej zaczyna ono służyć 
jako nieoznakowany parking.

Pozdrawiam M. B.
ZARZĄD SSM: Aktualnie nie ma-

my skonkretyzowanych planów za-
gospodarowania terenu między krę-
gielnia a budynkami przy ul. Wró-
blewskiego 39-41 i garażami.

Czekamy na ewentualne wnioski, 
sugestie, które należy kierować naj-
lepiej bezpośrednio do Rady Osie-
dla „Chemik” lub do Zarządu SSM.

Apel do kierownictwa
Raz jeszcze o psach 
z „Imperium słońca”

Szanowna Redakcjo!
Mieszkam w pobliżu „Imperium 

Słońca” i jestem zbulwerowana od-
powiedzią, jakiej udzielił Zarząd SSM 
w nr 9/192/2009 gazetki MS w spra-
wie szczekających psów na terenie 
tegoż ośrodka. Jeżeli jak piszecie: in-
terwencje Zarządu SSM nie przynio-
sły do tej pory pozytywnych efektów 
to jest nas już dwóch!! Ja wielokrot-
nie interweniowałam na Policji i Stra-
ży Miejskiej i w końcu sprawa poprzez 
Straż Miejską trafiła do Sądu Rejono-
wego – Wydział V Grodzki i w lutym 
br. odbyła się rozprawa o czyn z art. 
10 ust. 2a uchwała 89/2007 Rady Mia-
sta Siemianowice Śl. z dnia 31 ma-
ja 2007 r. Pani Maria Dyla (jako sze-
fowa ośrodka) została ukarana grzyw-
ną i co, ano NIC!!!, bo jak się dowie-
działam p. Dyla odwołała się od wyro-
ku i sprawa utknęła. Przecież p. Dyla 
jest dalej ważną osobą, za nic mają-
cą wszelkie przestrzeganie przepisów 
o zakłócaniu spokoju i nie będzie się 
przejmowała zakłócaniem ciszy noc-
nej być może nawet kilkuset okolicz-
nym mieszkańcom.

Jak Ośrodek pilnowali pracownicy 
ochrony, to jeszcze był względny spo-

kój, bo ochroniarze pilnowali, aby psy 
zanadto nie zakłócały IM!! spokoju 
w nocy. Teraz po wprowadzeniu mo-
nitoringu jest istny horror!

Aniśmy się obejrzeli jak pod bokiem 
Rynku Bytkowskiego wyrosło nam 
COŚ, czego nikt i nic nie ruszy i które 
z nikogo i niczego nic sobie nie robi!! 
Ciekawe jak długo jeszcze??!!

A może by tak p. Dyla zamieszka-
ła całodobowo na terenie ośrodka 
i przekonała się jak to miło zasypia 
się przy dźwiękach szczekających 
psów i w dusznym pokoju – zamknię-
te okna, dodatkowo uszczelnione dają 
jednak te 3 decybele mniej hałasu!

Drugim rozwiązaniem jest założenie 
psom obroży elektronicznej. Psy mają 
pilnować dobytku ośrodka, a nie ob-
szczekiwać każdego przechodzącego 
tam i w pobliżu spacerowicza.

Zastanawiamy się również nad po-
wiadomieniem o tym fakcie wolon-
tariuszy obrońców zwierząt - wszak 
szczekanie psa przez kilkanaście go-
dzin dziennie na pewno nie jest dla 
niego zdrowe.

Moja uwaga jest również taka, że 
„Imperium Słońca” korzysta z dotacji 
Urzędu Miejskiego, a może nawet za 
środków Unii Europejskiej, więc na-
leżałoby również dostosować się do 
przepisów darczyńców i sponsorów. 
a przepisy te jak wiemy są dość jed-
noznaczne i nie trzeba się wlec po są-
dach, aby je przestrzegać.

Przesyłając pozdrowienia życzę nam 
wszystkim wygrania sprawy ku zado-
woleniu wielu mieszkańców tak pięk-
nego Osiedla „Chemik”.

M. C. 
– dane do wiadomości Redakcji.

ZARZĄD SSM: Czytając e-mail 
przesłany do redakcji „MS” nieukry-
wamy, że jesteśmy także zbulwer-
sowani, iż wszelkie wcześniejsze in-
terwencje mieszkańców, wyrok są-
dowy nie przyniosły oczekiwanych 
rezultatów – chociaż rozumiemy, 
że „Imperium słońca” ma prawo do 
odwołania się do drugiej instancji.

Apelujemy w tym miejscu do kie-
rownictwa ośrodka, aby przesyła-
ne przez mieszkańców interwencje 
wzięło sobie do serca i by ruszyło 
się sumienie, a w konsekwencji, by 
podjęte zostały niezwłoczne działa-
nia mające na celu wyeliminowanie 

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 na str. 28

ciąg dalszy ze str. 26
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uciążliwości, jaką niewątpliwie jest 
ujadanie psów w godzinach noc-
nych. Mamy nadzieję, że apel przy-
czyni się do refleksji i skłoni szefo-
stwo placówki do zapewnienia mak-
simum ciszy nocnej innym miesz-
kańcom, czyli że skutek zostanie 
odniesiony.

Parking, żarówki
Problem dotyczy parkingu. Jestem 

mieszkańcem budynku Korfantego 
14. Przed blokiem mamy mały par-
king, z którego korzystają mieszkań-
cy 14 i 15-ki. Z dniem rozpoczęcia ro-
ku szkolnego jest problem z zaparko-
waniem samochodu, ponieważ na na-
szym parkingu są zaparkowane sa-
mochody od pracowników szkoły lub 
od osób przyjeżdżających do szko-
ły. Mam parę pytań: Czy teren parkin-
gu jest od spółdzielni? Do kogo nale-
ży droga prowadząca do szkoły? Czy 
jest możliwość, żeby zrobić z tego par-
kingu „Parking tylko dla mieszkańców 
Korfantego 14 i 15”?

Problem dotyczy żarówek. Do koń-
ca roku 2012 mają zniknąć ze sklepów 
wszystkie zwykłe żarówki. Dostępne 
będą tylko energooszczędne. U mnie 
na klatce jest jeszcze wyłącznik czaso-
wy. Natomiast na osiedlu Wróbla, Kor-
fantego zamontowano niedawno czuj-
niki ruchu, które włączają poszczegól-
ne żarówki. Niestety, ale problem po-
lega na tym, że energooszczędne ża-
rówki nie nadają się do ciągłego włą-
czania i wyłączania. Po prostu układ 
zapłonowy tych żarówek długo tego 
nie wytrzyma. Jak Wy macie zamiar 
rozwiązać ten problem. Czy nie uwa-
żacie, że zakup i montaż tych czujni-
ków to są wyrzucone pieniądze?

Darek B.
ZARZĄD SSM: Droga dojazdowa 

prowadząca do szkoły a przebiega-
jącą nieopodal budynków oraz za-
toczka parkingowa są własnością 
Urzędu Miasta i w związku z tym 
parking jest ogólnodostępny. W ce-
lu rozładowania potrzeb parkingo-
wych istnieje jednak możliwość ko-
rzystania z parkingów położonych 

po stronie zachodniej budynku. Tam 
– jak wiemy – miejsca są praktycz-
nie zawsze dostępne. Skorzystanie 

z tamtej lokalizacji zlikwiduje „głód” 
miejsc parkingowych.

Prowadzone przez Spółdzielnię 
prace modernizacji klatek schodo-
wych w tym wspomniany montaż 
oświetlenia z czujnikami ruchu po-
wodują znaczący spadek poboru 
energii elektrycznej i w efekcie bar-
dzo duże oszczędności w zużyciu 
prądu. Z naszych wyliczeń wynika, 
że zwrot poniesionych nakładów na-
stępuje od 6 tygodni do 3 miesię-
cy – w zależności od wielkości klatki 
schodowej i ilości zainstalowanych 
punktów świetlnych. Tym samym 
nie ma mowy o wyrzucaniu pienię-
dzy szczególnie, jeżeli uwzględni 
się, iż termin wycofania zwykłych 
żarówek jest jeszcze dość odległy.

Jeżeli taki obowiązek zostanie 
wprowadzony to SSM dostosuje się 
do wymogów i zastosuje niezbęd-
ne rozwiązania, które pozwolą na 
utrzymanie osiągniętych efektów 
oszczędnościowych.

Cena ciepła
Zatelefonował do nas radny Miko-

łaj Wajda z informacją, że na jego dy-
żur radnego przybyło kilku mieszkań-
ców z osiedla „Michałkowice” zdener-
wowanych znacznym wzrostem ceny 
ciepła. Zamieszkali zadawali jedno py-
tanie: dlaczego tak dużo.

ZARZĄD SSM: Tak wysokie kosz-
ty wynikają z Taryfy zatwierdzonej 
decyzją Urzędu Regulacji Energety-
ki i to bez znaczenia czy Taryfa do-
tyczy ceny ciepła, czy też gazu etc. 
Jedyną instytucja uprawnioną do 
zmian cen jest energii, jej nośników 
(paliw) jest URE. Zarząd SSM, ani ja-
kikolwiek inny odbiorca, nie uczest-
niczy w procesie kształtowania cen 
– nie jest stroną w postępowaniu.

Interesy ostatecznego konsumen-

ta czy to zbiorowego, czy indywidu-
alnego reprezentuje wyłącznie URE.

Spółdzielnia nie ma możliwości 
zbadania zasadności wprowadza-
nych zmian i nie ma wglądu w kal-
kulacje będące podstawą wniosków 
o zmiany Taryf.

Pytanie o dodatek 
mieszkaniowy

Witam mam pytanie do SSM: czy jest 
jeszcze takie coś jak dotacja do miesz-
kania, jeśli tak, to gdzie można składać 
wniosek i co jest potrzebne. Jeszcze 
jedno pytanie czy możemy się o ta-
ką dotację starać, jeśli właścicielami 
mieszkania są teście, a my jesteśmy 
tutaj zameldowani i mieszkamy tutaj.

Proszę o odpowiedź i za wszelką  
informację dziękuję Sylwia F.

Od redakcji: Na łamach „MS” od 
kilku lat sukcesywnie pojawiają się raz 
bardziej, raz mniej objętościowe ma-
teriały o dodatkach mieszkaniowych 
i kryteriach ich przyznawania. Proce-
dura, a konkretnie zasady przyznawa-
nia są nieco skomplikowane i nawet 
najmniejszy redakcyjny materiał o do-
datkach zawsze opatrzony jest adno-
tacją, że szczegółowe informacje, ze 
względu na często ogromny stopień 
złożoności indywidualnych spraw, 
uzyskać można wyłącznie w Refera-
cie Dodatków Mieszkaniowych UM 
Siemianowice Śląskie, ul. Michałko-
wicka 105. W bieżącym wydaniu „MS” 
również publikujemy obszerny ma-
teriał o dodatkach i zastrzegamy, 
że swoją sprawę należy przedłożyć 
w Referacie dodatków.

Z naszej wiedzy wynika, że może 
Pani ubiegać się o dodatek, mimo że 
właścicielami mieszkania są teścio-
wie. Niewykluczone jednak, że będzie 
Pani potrzebowała umowę użyczenia. 
W tym miejscu zastrzeżenie: zakłada-
my, że mieszkacie Państwo w lokalu 
samodzielnie, a teściowie mieszkają 
gdzie indziej. Jeżeli mieszkacie wspól-
nie, to jest to już inna kwestia i inaczej 
rozkłada się ewentualność przyznania 
dodatku chociażby ze względu na do-
chód – czytaj: Postaraj się o doda-
tek mieszkaniowy - str. 30.

ciąg dalszy ze str. 26

Bezpłatna MAMMOGRAFIA dla kobiet 
urodzonych w latach 1940 do 1959, szczegóły str. 32
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Ceny a wraz z nimi podstawowe 
opłaty nieubłaganie rosną, kłopo-
ty finansowe są tym samym bolącz-
ką znaczącej ilości rodzin i osób 
mieszkających samotnie. Gdy do te-
go dołożymy nieprzewidziane loso-
we zdarzenia np. choroba to często 
stajemy przed dylematem: czy pła-
cić za czynsz, czy przeznaczyć pienią-
dze na podstawowe utrzymanie, zakup 
lekarstw. W takiej sytuacji musimy jak 
najszybciej podjąć starania o pomoc fi-
nansową państwa, tak by na bieżąco 
pokrywać płatności za mieszkanie.

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

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

Wpadający w jakieś tarapaty finanso-
we sądzą, że wkrótce uregulują należ-
ności, bo ich problemy się skończą. Do-
brze, jeżeli tak się dzieje, gorzej, gdy 
sytuacja nie zmienia się, zaległości na-
rastają i niewielki dług z miesiąca na 
miesiąc staje się coraz większy. Proble-
my jednak nie znikają jak za dotknię-
ciem czarodziejskiej różdżki i starajmy 
się najszybciej jak to możliwe pomóc 
sobie, występując na przykład o przy-
sługujący nam dodatek mieszkaniowy.

Dodatek mieszkaniowy 
przysługuje:

1) osobom mieszkającym w lokalach, 
do których mają tytuł prawny, 

2) osobom zajmującym lokal miesz-
kalny bez tytułu prawnego, oczekują-
cym na przysługujący im lokal zamien-
ny albo socjalny.

W przypadku pierwszej grupy osób, 
zgodnie z art. 2.1. ustawy o dodatkach 
mieszkaniowych, z dodatku mogą sko-
rzystać:

- najemcy oraz podnajemcy lokali 
mieszkalnych (dot. lokali komunalnych, 
mieszkań zakładowych, mieszkań w do-
mu prywatnym czynszowym, mieszkań 
wynajmowanych na wolnym rynku),

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

- osoby mieszkające w lokalach miesz-
kalnych znajdujących się w budynkach 
stanowiących ich własność i właściciele 
samodzielnych lokali mieszkalnych,

- inne osoby mające tytuł prawny 
do zajmowanego lokalu mieszkalne-
go i ponoszące wydatki związane z je-
go zajmowaniem (np. na skutek umo-
wy użyczenia).

Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. 
nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31 ust. 
1 określa dochód, który daje podstawę 
przyznania dodatku mieszkaniowego. 
Dodatek przysługuje osobom, których 
średni miesięczny DOCHÓD BRUT-
TO (z podatkiem) na jednego członka 
gospodarstwa domowego w okresie 3 
miesięcy poprzedzających datę złoże-
nia wniosku o przyznanie świadcze-
nia nie przekracza 175% kwoty naj-
niższej emerytury (od 1. 03. 2009 r. – 
675,10 zł) i wynosi:

- 1181,42 zł w gospodarstwie jed-
noosobowym,

- 843,87 zł w gospodarstwie wie-
loosobowym, tj. 125% kwoty najniż-
szej emerytury.

Dochód będący podstawą do przy-
znania dodatku mieszkaniowego obli-
cza się z ostatnich 3 miesięcy sprzed 
daty złożenia wniosku. Dochód gospo-
darstwa domowego oblicza się, dodając 
wszystkie DOCHODY BRUTTO (Z PO-
DATKIEM) osób, które stale zamieszku-
ją razem w tym gospodarstwie.

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

kwota bez składki:
- emerytalnej, rentowej, chorobowej.
Dodatek przyznawany jest na norma-

tywną powierzchnię wynoszącą:
- 35 m2 dla 1 osoby,
- 40 m2 dla 2 osób,
- 45 m2 dla 3 osób,
- 55 m2 dla 4 osób,
- 65 m2 dla 5 osób,
- 70 m2 dla 6 i więcej osób.
Do podstawy obliczenia dodatku 

przyjmuje się 90% wydatków pono-
szonych w związku z korzystaniem 
z mieszkania. W grę wchodzą świad-
czenia okresowe ponoszone przez go-
spodarstwo domowe, takie jak:

- czynsz,
- opłaty za świadczenia związane 

z eksploatacją lokalu mieszkalnego,
- opłaty eksploatacyjne w spółdzielni 

mieszkaniowej.
Kryteriów określających szczegó-

łowe warunki uzyskania dodatku jest 

więcej i każdą sprawę rozpatruje się 
indywidualnie.

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

Świadczenie przyznawane jest na 
wniosek zainteresowanego przez Pre-
zydenta Miasta Siemianowice Śląskie 
w drodze decyzji administracyjnej, 
a wypłacane wyłącznie Spółdzielni.

W przypadku, gdy nie zgadzamy się 
z decyzją, przysługuje nam odwołanie 
do samorządowego kolegium odwoław-
czego. Odwołanie składamy za pośred-
nictwem urzędu wydającego decyzję.

PAMIĘTAJMY, ŻE dodatek przyznawa-
ny jest od 1. dnia miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym złoży-
liśmy wniosek, tj. jeżeli wniosek zło-
żymy np. do końca października, to po 
jego rozpatrzeniu przyznany dodatek 
otrzymamy od 1 listopada.

UWAGA!!! O świadczenie można ubie-
gać się mimo zadłużenia pod warun-
kiem, że nie dochodzi do kolizji z na-
stępującą przesłanką:

- jeżeli osoba, której przyznano do-
datek nie opłaca na bieżąco czynszu 
za lokal, to administracja musi (jest 
ustawowo zobowiązana) zgłosić ten 
fakt w urzędzie gminy (miasta) i wy-
płacanie dodatku zostaje zawieszo-
ne do czasu wyrównania zaległości 
- w terminie nie dłuższym niż 3 mie-
siące. Decyzja o przyznaniu dodatku 
wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną 
uregulowane w tym czasie. O ponow-
ne przyznanie dodatku mieszkanio-
wego można wystąpić wyłącznie po 
uregulowaniu tych zaległości.

WAŻNE!!! Jeżeli okaże się, że doda-
tek przyznano na podstawie niepraw-
dziwych danych, to osoba go pobiera-
jąca będzie musiała zwrócić pobrane 
kwoty w podwójnej wysokości.

Szczegółowe informacje o wszel-
kich kryteriach przyznawania dodat-
ku, związane z sytuacjami życiowy-
mi, zainteresowani uzyskają w:

Referacie Dodatków Mieszkanio-
wych UM w Siemianowicach Śl., 
ul. Michałkowicka 105.

Tam także składamy wypełnione 
wnioski.

1181,42 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 843,87 zł w gospodarstwie wieloosobowym

Postaraj się o dodatek mieszkaniowy
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D Y Ż U R Y
R A D  O S I E D L I

Mur będzie robiony
W materiale „Remontowy przekła-

daniec” („MS” 9/2009 str. 2) po-
daliśmy, że mur dzielący posesję 
przy ulicy Komuny Paryskiej 1-3-5 
został już wykonany i... reali-
zacyjne zamierzenie zapisali-
śmy w czasie przeszłym dokona-
nym, co spowodowało, że uważni  
P.T. Czytelnicy natychmiast zare-
agowali.

Prostujemy podaną informację i do-
dajemy, że mur dopiero będzie budo-
wany i stanie się faktem jeszcze w bie-
żącym roku. Wszystkich zainteresowa-
nych przepraszamy.

Z ostatniej chwili

Dwa e-maile
W trakcie finalizowania składu bie-

żącego wydania „MS” na redakcyjny 
adres poczty elektronicznej wpłynę-
ły dwa listy.

Pierwszy, o wykonaniu wewnętrznej 
instalacji elektrycznej w budynku przy 
ul. Karola Świerczewskiego 46A. 

Drugi, z uwagami o znacznych pod-
wyżkach cen ciepła w budynkach 
os. „Michałkowice” – szczególnie w do-
mach przy ul. Przyjaźni - Kościelna. 

Do poruszonych zagadnień odniesie-
my się w listopadowym wydaniu „MS

Redakcja

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
41-106 Siemianowice Śląskie 

ul. Bohaterów Westerplatte 20
tel. 32-609-14-00

informuje, że aktualnie posiada następujące lokale użytkowe
do wynajęcia:

Lokal piwniczny w budynku mieszkalnym na osiedlu „Michałkowice”
przy ulicy Wyzwolenia 6 o pow. 20,08 m2 (bez c.o.)

stawka eksploatacji – 8,30 zł/m2 + VAT
pozostałe media – woda i kanalizacja, energia elektryczna.

Miesięczny czynsz najmu ok. 200 zł z VAT + opłaty za media (liczniki)

Pomieszczenia biurowe (działalność usługowo-handlowa) w pawilonie na 
osiedlu „Chemik” przy ulicy Wróblewskiego 67 (góra) - obiekt dozorowany:

1) pokój nr 1 o pow. 26,28 m2

stawka eksploatacji – 10,50 zł/m2 + VAT
media – woda i kanalizacja ogólnie dostępna z korytarza (brak 
w pomieszczeniu) centralne ogrzewanie, energia elektryczna

Miesięczny czynsz najmu ok. 610 zł z VAT z opłatami za wodę i energię 
elektryczną (ryczałt) c.o. i opłatą za ochronę

2) pokoje nr 5, 5A, 5B o pow. 99,38 m2

stawka eksploatacji – 10,50 zł/m2 + VAT
media – woda i kanalizacja, centralne ogrzewanie, energia elektryczna
Miesięczny czynsz najmu ok. 2.200 zł z VAT + opłaty za wodę i energię 

elektryczną (liczniki) i opłatą za ochronę

3) pokoje nr 11, 11A, 12, 13 o pow. 60,94 m2

stawka eksploatacji – 10,50 zł/m2 + VAT
media – woda i kanalizacja ogólnie dostępna z korytarza (brak 
w pomieszczeniu) centralne ogrzewanie, energia elektryczna

Miesięczny czynsz najmu ok. 1.400 zł z VAT z opłatami za wodę i energię 
elektryczną (ryczałt) c.o. i opłatą za ochronę.

Istnieje możliwość negocjowanie stawki dotyczącej lokali biurowych oraz 
dostosowanie powierzchni do potrzeb przyszłych najemców.

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
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CENNE NAGRODY CZEKAJĄ CENNE NAGRODY CZEKAJĄ CENNE NAGRODY CZEKAJĄ

Wielk i  Konkurs  2009
Rok 2009 wkroczył w IV kwartał. Każdy upływający dzień zwiastuje nadejście nowego roku, do którego czas zle-

ci niczym z bicza trzasnął. Tym samym warto pomyśleć o kolejnym, Wielkim Konkursie SSM, jaki Rada Nad-
zorcza i Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej adresują do wszystkich, którzy na koniec br. nie będą 
posiadać jakichkolwiek 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 21 grudnia br.

Zdajemy sobie sprawę, że wiele ro-
dzin posiada poważne problemy finan-
sowe. Przeprowadzane przez spół-
dzielcze gremia rozmowy z osobami 
zadłużonymi wskazują, że mieszkańcy 
nie płacą czynszów z różnych powo-
dów. Jedni po prostu ledwo wiążą ko-
niec z końcem, drudzy świadomie nie 
regulują swoich należności. Utrata pra-

cy, brak dochodów, poważna choroba 
jednego z członków rodziny powodu-
ją, że ludzie przestają regulować swo-
je zobowiązania.

W tej sytuacji płynność finansowa 
Spółdzielni może ulec zachwianiu, 
w konsekwencji prowadzące do opóź-
nienia w regulowaniu należności wo-
bec dostawców usług i mediów, a tym 
samym stanowiące realne zagrożenie 
prawidłowej eksploatacji, co przecież 
ugodzi w nas samych. Dodatkowo, do-
stawcy mają pełne prawo naliczania 
karnych odsetek od niezapłaconych 
sum, zaś te mogą stać się nadobo-

wiązkowymi zobowiązaniami do pokry-
cia przez Spółdzielnię, czyli w konse-
kwencji przez nas samych.

W WIELKIM KONKURSIE może
uczestniczyć każdy Spółdzielca

regularnie płacący czynsz, w tym 
należność za wodę.

Jak dowodzą minione lata, na wiele 
osób Konkurs działa 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 2009 ROKU NIE BĘDZIE POSIADAŁ ZALEGŁOŚCI 

CZYNSZOWYCH, UCZESTNICZY W LOSOWANIU NAGRÓD ORAZ ZWOLNIEŃ Z CZĘŚCI CZYNSZU.
Rozstrzygnięcie konkursu w połowie lutego 2010 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!
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Chociaż warzywa i owoce są do-
stępne w ogromnym wyborze przez 
cały rok, to jednak teraz ich ilość 

jak i ceny prowokują wręcz, by posi-
lać się nimi non stop. Dlatego też my, 
w naszych kulinariach, zachęcamy do 
spożywania tych darów jesieni pod każ-

dą postacią, tym bardziej, że możemy 
samodzielnie poeksperymentować, gdyż 
są to wdzięczne obiekty do takich prób.

Sałatka winogronowa na ostro
2 średniej wielkości kiście winogron: 

białego i/lub ciemnego, brokuły (około 
1/4 główki - zależy od upodobań), se-
ler naciowy (ewentualnie zwykły star-
ty na tarce), płatki migdałowe, 1-2 ząb-
ki czosnku, majonez: 1-2 łyżki, sól 
i pieprz. Brokuły sparzamy i dzielimy 
na małe kawałeczki. Winogrona, jeśli 
mają większe owoce, kroimy na po-
łówki, a seler na małe cząstki. Miesza-
my wszystko, dodając płatki migdało-
we i przyprawy. Do majonezu wyciska-
my czosnek, mieszamy i dodajemy do 
pozostałych składników.

Bakłażany faszerowane w sosie
Łyżka oliwy, 10 dag ryżu pilaw 

(z przyprawami), pęczek dymki, 8 dag 
rokpola, 2 pomidory, 50 dag pomido-
rów z puszki, sól, pieprz, majeranek, 
2 bakłażany, 5 dag parmezanu. Ryż 
przygotować według przepisu na opa-
kowaniu. Dymki pokroić w krążki, świe-
że pomidory na kawałki, ser w kost-
kę. Do ryżu dodać 2/3 dymki, dusić ra-
zem przez 3 minuty. Wymieszać z po-
midorami i rokpolem. Dymki usmażyć 
na oliwie, dodać rozdrobnione pomido-
ry z puszki, przyprawić do smaku solą, 
pieprzem i połową łyżeczki suszonego 
majeranku. Bakłażany umyć, przekro-
ić wzdłuż. Wydrążyć miąższ, posiekać 
go i dodać do ryżu. Farszem ryżowym 
napełnić połówki bakłażanów. Sos po-
midorowy wlać do żaroodpornej formy, 
ułożyć w nim faszerowane bakłażany. 
Zapiekać 40 minut w temp. 200°C. Po 
30 minutach posypać parmezanem.

Pomidory pod pierzynką
Kilka pomidorów, czosnek (najlepiej 

świeży), majonez, oregano, bazylia, 
ser żółty. Pomidory sparzyć, obrać ze 
skórki i pokroić w grube plastry. Ser 
utrzeć na tarce z drobnymi oczkami. 
Pomidory posolić, popieprzyć, posy-
pać oregano i bazylią. Na każdy pla-
ster wycisnąć świeży czosnek (wedle 
uznania) położyć małą łyżeczkę majo-
nezu i przykryć startym żółtym serem.

Baran, gdyby tylko 
mógł nie wychodziłby 
z barów czy restaura-
cji. Nie jest zbyt wy-

bredny. Dobrze czuje się w piwiar-
niach, zwyczajnych barach. Nie lubi 
lokali eleganckich, takich gdzie trze-
ba się odpowiednio zachowywać i być 
porządnie ubranym.

Pan Byk bar-
dzo rzadko odwie-
dza lokale, jeśli już 
to przeważnie z ja-

kiś poważnych okazji jak urodziny czy 
jubileusz. Ma to kilka przyczyn, najle-
piej smakują mu potrawy przyrządzo-
ne w domu oraz starannie liczy pienią-
dze przeznaczone do wydania.

W życiu codzien-
nym Bliźniąt przepla-
tają się okresy, kie-
dy dużo czasu spę-

dzają w lokalach różnego typu z taki-
mi, kiedy najlepiej czują się w domu. 
Przyjaciołom trudno zrozumieć, dla-
czego Bliźniaka nie udaje się wtedy 
namówić nawet na kawę.

Ludzie urodze-
ni pod znakiem Ra-
ka stronią od restau-
racji, lokali z głośną 

muzyką. Lubią małe, przytulne kawia-
renki, kolacje we dwoje przy świecach. 
Bardzo ważny dla nich jest wystrój 
w lokalu i panujący w nich nastrój. Do 
tego muzyka raczej tradycyjna.

Prawdziwy Lew bar-
dzo lubi życie towa-
rzyskie i chętnie prze-
bywa poza domem, 

co nie zawsze podoba się jego żonie, 
mężowi. W restauracji, czy barze jest 
jak to się mówi „duszą towarzystwa”. 
Najważniejsza dla niego jest ciekawa 
dyskusja.

Ludzie spod tego 
znaku, a już szcze-
gólnie kobiety bar-
dzo rzadko chodzą 

do lokali. Jeśli już z jakiejś okazji znaj-
dą się w restauracji, czy bistro bar-
dzo interesują ich podawane potra-
wy pod kątem, żeby coś takiego zro-
bić w domu. 

Z Wagami to bywa 
ciekawie. Ani towa-
rzystwo, ani jedzenie 
nie jest dla nich w lo-

kalach najważniejsze. Przychodzą do 
kawiarni, czy restauracji pokazać się, 
zaistnieć, a kobiety żeby zwrócić uwa-
gę na swój strój, czy urodę.

Pan Skorpion nie 
za często, ale cza-
sem bywa w lokalach 
przeważnie w towa-

rzystwie ludzi, z którymi ma do omó-
wienia jakieś ważne dla niego sprawy. 
Jest wtedy bardzo hojny i chętnie sta-
wia dobre jedzenie i trunki.

Lubiący podró-
że i dużo jeżdżący 
po świecie Strzelec 
w swoim mieście lu-

bi odwiedzać lokale, gdzie podają 
zagraniczne potrawy, co przypomi-
na mu miłe chwile spędzone na wy-
jeździe. Nie żal mu wtedy pieniędzy 
i czasu.

Koziorożec prowa-
dzi raczej życie do-
mowe i w lokalach 
bywa sporadycznie. 

Ma jednak swoje ulubione bary, czy 
kawiarnie i jeśli już wieczorem wycho-
dzi z domu, to prawie zawsze można 
go tam spotkać.

Ryby trudno jest 
zrozumieć innym lu-
dziom. Często boją 
się tego, co wcale nie 

powinno budzić obaw, a nie doceniają 
prawdziwego niebezpieczeństwa. Gdy 
jednak rzeczywiście coś im zagraża, 
potrafią skutecznie działać.

Mężczyzna, który 
chce zaimponować 
pani spod znaku 
Wodnika powinien 

dobrze się zastanowić, jaki wybrać lo-
kal, żeby randka była udana. Wodniki, 
a szczególnie Wodniczki są pod tym 
względem bardzo wybredne.

Zodiak 
w restauracji
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MOJA KUCHNIA

Pod znakiem 
warzyw i owoców
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. W główce czosnku; 

8. Sposób postępowania; 9. W łazien-
ce; 10. Zwój tapety; 11. Pokarm, je-
dzenie; 12. Mała, a cieszy; 13. Prze-
ciwny nadirowi; 14. Faza księży-
cowa; 16. Drugi raz nie zakwita; 
19. Mnich tybetański; 20. Panował la-
tem; 21. Chronią nasze stopy; 22. Ce-
cha silnego charakteru; 23. Zna bu-
dowę organizmu; 28. Dawniej: obła-
wa, nagonka; 31. Ogłaszany przez sy-
renę; 32. Trzepaczka w gwarze ślą-
skiej; 33. Koncentracja myśli; 34. Po-
słaniec niebieski; 35. Gwiazdkowy tru-
nek; 36. Klizma, lewatywa; 37. Naj-
starsza era w dziejach Ziemi.

PIONOWO: 1. Zbiór, komplet; 2. Sa-
mochód lub dorożka; 3. Ziemniacza-
na na pomidorach; 4. Równoważnia; 
5. Część meczu w lidze NBA; 6. Zbior-
cza na dachu; 7. Plotka dziennikar-
ska; 14. Po Śląsku: kołyska; 15. Dział-
ko wodne; 17. Stary, zdezelowany sa-
mochód; 18. Młyn wietrzny; 24. Chwyt 
w zapasach; 25. Dodatek hutniczy; 
26. Grzechotka podobna do tykwy; 
27. Etylina w baku; 28. Małż morski; 
29. Ostatek świecy; 30. Tlenowy dla 
nurka.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 15 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesyłać 
do 20. X. 2009 r. - na adres Redakcja 
„Moja Spółdzielnia”, ul. Boh. We-

sterplatte 20 z dopiskiem – krzyżów-
ka nr 10/2009. Nagrody za prawidło-
we rozwiązanie krzyżówki nr 9/2009 
z hasłem: Żegnamy lato, otrzymują: 
Marian RYSIOK, zam. ul. Przyjaź-
ni 46C; Irena  WISZOWATY, zam. 
ul. Wł. Jagiełły 25 C; Halina SIEWERT, 
zam. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 49. 

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do działu 
GZM po odbiór nagród. Nagroda głów-
na – niespodzianka – ufundowana 
przez Sukces s.c., Siemianowice Śl., 
ul. W. Wróblewskiego 67. Fundatorem 
pozostałych nagród jest Siemianowic-
ka Spółdzielnia Mieszkaniowa.
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Młoda, śliczna sekretarka w pierw-

szym dniu pracy stoi nad niszczarką 
dokumentów z lekko niepewną miną. 
Oczarowany kolega z pracy postana-
wia wybawić dziewczynę z opresji.

- Mogę ci w czymś pomóc?
- Pokaż mi jak to działa.
Chłopak bierze z jej rąk dokumenty 

i wkłada do niszczarki.
- Bardzo ci dziękuję! A którędy wy-

chodzą kopie?

  
Ojciec widzi syna wychodzącego 

z domu z wielką latarką w dłoni.
- Dokąd to?
- Na randkę - przyznaje się chłopak
- Ha! Ja w twoim wieku niepotrzebo-

wałem latarki na randkach.
- No tak. I sam popatrz na kogo tra-

fiłeś...
  

Mężczyzna mówi do kobiety:
- Gdy tak patrzę na Pani uśmiech, 

myślę że złoży mi pani wizytę.
- Podrywacz z Pana?
- Nie, dentysta.

  

Żona do męża:
- Zobacz, ja muszę prać, prasować, 

sprzątać, nigdzie nie mogę wyjść, czu-
ję się jak Kopciuszek.

Mąż na to:
- A nie mówiłem, że ze mną będzie ci 

jak w bajce?
  

Przychodzi baba do lekarza z mę-
żem. Lekarz obejrzał go i mówi: 

- Pani mąż cierpi na rozstrój nerwo-
wy. Potrzebny mu spokój. 

- No widzi Pan! Ja mu to przecież po-
wtarzam przynajmniej sto razy dzien-
nie...
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Przypominamy, 
że na adres: 
gzm@ssm.

siemianowice.com
można nadsyłać

pocztą elektroniczną
BEZPOŚREDNIE UWAGI,

PROBLEMY
dotyczące działu GZM

Zielony Konkurs 2009  Zielony Konkurs 2009

C z a s  n a  p o d s u m o w a n i a
Wielu Czytelników – dziękujemy – in-

formowało nas o miejscach, które war-
to pokazać w „MS” w ramach prezento-

wanych przez nas artykułów o Konkur-
sie. Chcieli w ten sposób docenić osoby 
wkładające nie mały przecież trud w re-
alizowanie swojej pasji, jaką jest pielę-
gnacja ozdobnych roślin. Zapewne takie 
zwrócenie uwagi powoduje, że wszyscy 
hobbyści i pasjonaci czują większą sa-
tysfakcję, gdy widzą, że ich wysiłek jest 
zauważany i doceniany przez sąsia-
dów, przechodniów. Zapewne też bez 
ich informacji do wielu tak wspaniałych 
zakątków byśmy nie dotarli.

Dla redakcji „MS” prezentowanie naj-
ładniejszych balkonów i ogródków sta-

nowiło tradycyjnie już autentyczną sa-
tysfakcję i zaszczyt. Uważamy bowiem, 
że ich właściciele zasługują na wyrazy 
ogromnego uznania i szacunku.

W ostatnim czasie na ogródek do-
mowy przy budynku ul. Pocztowa 11, 
którym opiekują się dwaj mieszkań-
cy, zwrócił uwagę pan Jerzy Szyga, 
mieszkaniec Michałkowic. Z kolei pa-
ni Jadwiga Jenczelewska przysła-
ła nam – dziękujemy – zdjęcia ogród-
ka i obejścia budynku przy ul. Karola 
Świerczewskiego 48 na osiedlu „Cen-
trum”. Widok tego miejsca robi wra-
żenie, gdyż całość jest wspaniale za-
dbana, a oplatający wejście bluszcz 
– a może inne pnącze – zamienił tę 
cząstkę budynku w wejście do inne-

go „wymiaru”. Wymiaru ciszy, spoko-
ju, czystości, domowego ciepła. Tego 
typu miejsc wokół nas jest dziesiątki. 
Wszyscy ich autorzy to prawdziwi ci-

si bohaterowie osiedli mieszkaniowych 
SSM i tą drogą im wszystkim serdecz-
nie dziękujemy.

To tyle redakcyjnego podsumowania 
konkursu. Już wkrótce dokonają tego 
tegoroczni laureaci, których wspólnie 
z Radami Osiedlowymi wytypujemy 
do finałowego spotkania. Relację z fi-
nału Zielonego Konkursu przedstawi-
my w następnym numerze „MS”, a na 
zwycięzców tej edycji czekać będą na-
grody książkowe o tematyce związa-
nej z ich hobby.

mig

ul. Pocztowa 11 ul. Władysława Łokietka 2

ciąg dalszy ze str. 36

Trzeci pokos
Minione lato było pełne gwałtow-

nych zmian atmosferycznych. 
Pogoda częstowała nas na przemian 
albo prażącym niemiłosiernie słońcem 
albo opadami deszczu bardziej przy-
pominającymi opisy biblijnego potopu, 
bo z nieba lały się hektolitry wody.

Ta meteorologiczna huśtawka wybit-
nie sprzyjała trawom, gdyż rosły one 
w błyskawicznym tempie. W efekcie 
ekipy utrzymujące zieleń miały co ko-
sić na osiedlach, bo terenów zielonych 
mamy sporo. pes
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PRZYPOMINAMY!!! Teraz czwartek – osiedla: „Bańgów”, „Centrum” i „Michałkowice” – teraz czwartek

Zmiana terminu wywozu przedmiotów wielkogabarytowych
Informujemy, że od lipca br. nastąpiła zmiana terminu wywozu przedmiotów wielkogabarytowych z osiedli:

„Bańgów”, „Centrum” i „Michałkowice”.
WSZELKIE ZBĘDNE I ZAGRACAJĄCE MIESZKANIA, BALKONY PRZEDMIOTY WIELKOGABARYTOWE WYWOŻONE BĘDĄ W CZWARTEK.

Uprasza się wszystkich mieszkańców o dostosowanie się do nowego terminu i wystawianie zbędnych rzeczy na krót-
ko przed podanym terminem np. środa wieczór, aby okolice śmietników nie wyglądały jak totalne rupieciarnie.

Zielony Konkurs 2009  Zielony Konkurs 2009

C z a s  n a  p o d s u m o w a n i a
Jesień w pełni, a co za tym idzie za oknami coraz mniej zieleni, a w zamian przybywa innych barw czyli wszel-

kich odcieni żółci i czerwieni. Oznacza to, że nieubłaganie zbliża się finał 16 edycji Zielonego Konkursu. W je-
go trakcie, wspólnie z mieszkańcami osiedli Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, promowaliśmy ukwieco-
ne balkony i piękne przydomowe ogródki, które cieszyły nasze oczy przez kilka dobrych miesięcy.

Uważamy, że szczególnie teraz waż-
ne jest prezentowanie, jak mieszkań-

cy dbają o otoczenie, gdyż jednocze-
śnie jesteśmy świadkami fali zniszczeń 
i dewastacji wspólnego mienia. Nie 
można dać zastraszyć się złu, a osoby 
dbające o swoje balkony i zieleń przed 
budynkami, udowadniają nam wszyst-

kim, że są wartości w życiu, na które 
warto postawić.

Z satysfakcją odnotowujemy, że 
tegorocznej edycji Zielonego Kon-
kursu towarzyszyło znacznie więk-
sze niż w poprzednich latach zainte-
resowanie mieszkańców. Widać by-
ło, że w tym roku przybyło na bu-

dynkach ukwieconych balkonów i no-
wych ogródków przed blokami miesz-

kalnymi. Cieszy nas również fakt, że 
Konkursem interesują się pozosta-
li mieszkańcy zwracający coraz czę-
ściej uwagę na swoje otoczenie i to 
nie tylko to najbliższe.

ul. Karola Świerczewskiego 48 ul. Niepodległości 60

ciąg dalszy na str. 35


