
10
205/2010

Posypią się mandaty - 3
Zimny początek… - 7

Wielki konkurs - 14
Święto pod parasolem - 17Cz

yt
aj

 
w

 n
um

er
ze

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

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

Uwaga: Komitety Wyborcze

Zakaz naklejania
Wybory tuż, tuż – kampania wyborcza już się rozpoczęła. 

Informujemy komitety wyborcze, że władze SSM na 
podstawie wniosków z ubiegłych lat i już docierających 

głosów mieszkańców podjęły decyzję o zakazie naklejania 
jakichkolwiek materiałów wyborczych zarówno na 
elewacjach budynków, drzwiach wejściowych jak 
i w samych klatkach schodowych we wszystkich 

spółdzielczych obiektach.
W zamian proponujemy i zachęcamy wszystkich 

zainteresowanych do skorzystania z zamieszczenia 
swych materiałów (według cennika ogłoszeń) 

w miesięczniku „Moja Spółdzielnia”
docierającym do wszystkich mieszkań SSM. 

Nakład „MS” – 12.500 egzemplarzy.

ChCeSz oSIągNąć WyborCzy SUKCeS  
przedStaW SIę WyborCoM W „MS”

Bawiono się w Bańgowie

str.  39

Kto tu mieszka?

VII Święto Bytkowa

ul. Wojciecha Korfantego 9a
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Kto tu mieszka – ręce opadają
podobny mamy za sobą dziesięć lat XXI wieku, podobno mieszkamy 

w kraju w środkowej europie i o wysokich międzynarodowych aspira-
cjach. podobno... dopisać jakiś pozytyw lub zdanie o naszej wyjątkowości.

piszemy w trybie przypuszczają-
cym, bo oglądając szczególnie 3 
z prezentowanych zdjęć, wierzyć się 
nie chce, że takie przypadki mają 
miejsce.

pierwszy – zdjęcie na str. 1 i zbliże-
nie poniżej – widok kabiny windy. Każ-
dy z patrzących może dowolną ilość 
razy przecierać oczy, bądź zamykać je 
i otwierać, a obrazek nie zniknie. Tak, 

tak właśnie ktoś urządził kabinę windy 
w budynku przy ul. Wojciecha Kor-
fantego 9a.

drugi – kolejne oskórowane młode 
drzewo (parking ul. Władysława Ja-
giełły 39e) rozpoczynające de facto 
swój żywot. Ciekawe, komu zawiniło, że 
nożem, scyzorykiem oskubał je z kory, 
łyka i właściwie skazał na niebyt. 

ciąg dalszy na str. 4
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Uwaga Użytkownicy garaży
Ze względu na konieczność ewidencjonowania przychodów i kosztów 

odrębnie dla każdej nieruchomości Zarząd SSM przypomina 
użytkownikom garaży, iż w IV 2010

zostały dla tych lokali przyporządkowane nowe numery kodów oraz 
wygenerowano indywidualne numery rachunków bankowych,

innych niż na mieszkania, o czym SSM każdą z osób posiadających
garaż informowała.

w związku z powyższym użytkownicy garaży, celem prawidłowego 
ewidencjonowania wpłat, proszeni są o dokonywanie miesięcznych 

opłat na wygenerowany specjalnie dla garażu
numer konta bankowego.

główna księgowa 
mgr Krystyna Śliwiok

obradowała rN SSM

Z i m a ,  w y n i k i ,  K R S
W połowie września odbyło się ko-

lejne w tym roku, a pierwsze po wa-
kacyjnej przerwie, posiedzenie Ra-
dy Nadzorczej Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. W porządku 
dnia znalazły się:  omówienie wy-
ników gospodarczych, finansowych 
SSM za 7 miesięcy br.,,  zatwier-
dzenie „Harmonogramu przygotowa-
nia budynków SSM do okresu zimo-
wego 2010-2011”,  przedstawienie 
akcji „Zima i „Lato” w mieście prowa-
dzonej przez DK „Chemik”,

- informacja o działalności Krajowej 
Rady Spółdzielczej i inicjatywach po-
dejmowanych przez ten organ w br.

Omawiając wyniki finansowe zauwa-
żono, że należy liczyć się ze zmianami 
opłat, które będą następstwem zmiany 

stawek podatku VAT. Oceniając przy-
gotowania do zimy przyjęto z zadowo-
leniem, że zasoby SSM zostały w ter-
minie przyszykowane i można było już 
na początku września uruchomić sieć 
c.o. Wyjaśniano jednak, że problem 
z podaniem ciepła do 6 tysięcy miesz-
kań był następstwem nie przygotowa-
nia PEC Katowice. Poinformowano 
Radę, że wystąpiono do PEC z ostrym 
protestem – czytaj str. 7

RN z satysfakcją wysłuchała infor-
macji o prowadzonych przez DK „Che-
mik” akcjach „Zima i Lato w mieście” 
oraz z uwagą zapoznała się z infor-
macją o pracach najwyższego spół-
dzielczego organu, tj. Krajowej Rady 
Spółdzielczej – do zagadnienia wróci-
my w kolejnym wydaniu „MS”
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ze względu na planowany 
 przez rząd wzrost stawek 

podatku Vat z 7 na 8% i z 22 na 
23 %, co będzie miało bezpośred-
ni wpływ na wszystkie koszty utrzy-
mania zasobów z tym związane, 
stanie się niezbędnym wprowadze-
nie korekty w dotychczas obowią-
zujących stawkach czynszowych 
w pozycji eksploatacja i fundusz re-
montowy. Ponadto, w planowanej re-

gulacji Zarząd SSM musi uwzględnić 
inflację, jaka występowała od ostat-
nich zmian wysokości tych opłat.

Przypomnieć należy, że ostatnia 
zmiana opłaty eksploatacyjnej została 
wprowadzona 1 lutego 2008 roku a wy-
sokość stawki funduszu remontowego 
zmianie uległa 1 lutego 2005 roku.

Informujemy, że uzyskane w ten spo-
sób dodatkowe środki w całości pokry-
ją przewidywany wzrost kosztów i ure-

alnią wydatki o inflację. W konsekwen-
cji zamierzonych zmian wzrost opłat 
czynszowych przeliczona na 1 miesz-
kanie wahać się będzie od 10 do 
15 złotych. Opracowując nowe staw-
ki opłat Zarząd zdaje sobie sprawę, 
że dla wielu gospodarstw domowych 
każda dodatkowo ponoszona złotów-
ka jest znaczącym obciążeniem, jed-
nak z przyczyn niezależnych jest zmu-
szony do wdrożenia tych zmian.

trzeci – foto poniżej, dobrze, że ga-
zety nie przenoszą zapachów, bo fe-
tor byłby, że... radzimy zatkać nosy. 
Widoczne zwoje, to plątanina resz-
tek szmat, podpasek, pieluszek wycią-
gnięta po usunięciu zatkania kanaliza-
cji w domu Korfantego 1C. Podobno 
wiemy, że do muszli nie nale-
ży wyrzucać takich przedmio-
tów. Podobno mamy za so-
bą dziesięć lat XXI wieku. Po-
dobno...

Do tych trzech przypadków 
dołóżmy bazgroły na ścianach, 
wyrywane instalacje elektrycz-
ne, wybijane szyby, rozwie-
szane gdzie się da reklamowe 
ulotki, łamane ławki, niszczone 
drzwi, i mamy smutny obraz 
naszej rzeczywistości.

Te, jak i dziesiątki innych 
przykładów, negatywnie od-
bijają się nie tylko na stanie 
naszych finansów, ale przede 
wszystkim na postrzeganiu przez in-
nych naszego domu, osiedla, miasta.

Nie raz pisaliśmy, że z kropli powsta-
je rzeka, by w końcu przeobrazić się 
w morze, ocean. Podobnie jest z na-
szymi pieniędzmi. Z groszy składają 
się złotówki by przekształcić się w set-
ki, tysiące, setki tysięcy. To jest nor-
malne i jest jak najbardziej do przyję-
cia gdyby nie to, że te z trudem gro-
madzone grosze zamienione w tysią-
ce złotych wyrzucane są bezpowrot-
nie na likwidację zbędnych zniszczeń.

Nic też dziwnego, że gdy rozmawia 
się z ludźmi przyjeżdżającymi do nas 
w odwiedziny, to z jednej strony chwa-
lą odnowione elewacje i mówią, że 
u nich się tyle nie robi, a z drugiej zde-
gustowani zauważają: Czy wam nie 
przeszkadza, że macie bazgroły na 
nowych elewacjach i mieszkacie w ta-
kim otoczeniu? Czy nie żal Wam pie-
niędzy na naprawianie rzeczy, które 

mogłyby długo służyć, gdyby nie zajął 
się nimi jakiś osiłek?

Jak wtedy wyjaśnić, że na bieżą-
co administracje starają się likwidować 
te wszelkie szkaradzieństwa, napra-
wiać zniszczenia... ale nie nadążają, bo 

w miejscu zlikwidowanych pojawiają się 
błyskawicznie nowe? Jak wyjaśnić, że 
dla kaprysu ktoś podcina drzewa, czy 
np. wyrywa kostkę brukową, z windy 
urządza, no, co? Kto określi co? To są

niewytłumaczalne zachowania
i baaardzo daleko odbiegające od 

normalności, bo gdy tylko próbuje 
się coś powiedzieć, wyjaśnić to ripo-
sta przyjezdnych jest natychmiasto-
wa: A co  wy  robicie,  by  przeciw-
działać dewastacjom, bo sama poli-
cja czy straż miejska nic nie wskó-
rają,  jeżeli  otoczenie  nie  reaguje!!! 
Przecież  to niemożliwe,  że nikt nic 
nie widzi i nie słyszy.

Wtedy, no cóż, uszy po sobie i prze-
mykamy się do naszych „pałaców” 
przez klatki schodowe wyglądające 
często jak po wojnie. Mój dom jest 
przecież moim zamkiem, a że za 
drzwiami rzeczywistość skrzeczy... to 
już nie moja wina i na pewno nie mo-

ich dzieci. To są aniołki!!! Smutne, 
prawdziwe czy normalne – wątpimy.

a na osiedlach:
„baŃgÓW”

- ul. Marii Skłodowskiej-Curie 63, 
65 – upstrzono elewacje.

„CeNtrUM”
- ul. Ryszarda gansińca 2, 

8 – wybito szybki w drzwiach 
wejściowych.

 „MŁodyCh”
- aleja Młodych 7 – wy-

bito szybkę w drzwiach wej-
ściowych;

- ul. boh. Westerplatte 8 
– na parterze wysmarowano 
lepikiem wyłączniki światła.

im. Juliana „tUWIMa”
- ul. Wojciecha Korfantego 

1a – wybito szybę w drugich 
drzwiach i głównym wyłączni-
ku dźwigu;

- ul. W. Korfantego 1C 
– urwano klamkę w drzwiach wejścio-
wych;

- ul. W. Korfantego 9a – na III pię-
trze w klatce schodowej skradziono 
klosz i żarówkę;

- ul. W. Korfantego 9C – wyrwano 
wyświetlacz pięter w dużej windzie;

- ul. okrężna 7 – połamano skrzyn-
kę na reklamy;

- ul. okrężna 15 – zdewastowano 
samozamykacz;

- ul. Hermana Wróbla 3b – zdewa-
stowano zamek w drzwiach do ganku 
piwnicznego – próba włamania.

„WęzŁoWIeC”
- ul. grunwaldzka 3a, 3b, 3e, 5a 

– skradziono 8 sztuk krat z okienek 
piwnicznych;

- ul. Władysława Jagiełły 13b – skra-
dziono drzwi do ganku piwnicznego;

- garaże przy gpz – ściany usma-
rowano napisami.

Piotr Sowisło

Regulacja stawek na horyzoncie

Kto tu mieszka – ręce opadająciąg dalszy ze str. 2

Wyciągnięte z zatkanej kanalizacji. dobrze, że gazety 
nie przenoszą zapachów, bo fetor byłby,  

że... radzimy zatkać nosy.
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Na osiedlach obowiązuje Kodeks drogowy

Posyp ią  s i ę  mandaty

Dotychczas na uliczkach osiedlo-
wych i parkingach supermarketów ko-
deks drogowy de facto nie obowiązy-
wał. Panowała na nich swoista wolna 
amerykanka.

Jeżdżono z nadmierną 
prędkością,

parkowano gdzie popadnie. 
Widok aut zajmujących chod-
niki, parkujących na trawni-
kach, przy wejściach do kla-
tek schodowych – blokowa-
nie dojazdu ratującym życie 
karetkom pogotowia, wozom 
straży pożarnej – chociaż wo-
łający o pomstę do nieba, był 
czymś normalnym.

Obowiązujące do początków 
września przepisy Prawa o ru-
chu drogowym nie uwzględ-
niały dróg wewnętrznych i nie 
zakwalifikowały ich do kate-
gorii dróg publicznych. Ten 
z pozoru drobny brak zapisu 
uniemożliwiał służbom odpo-
wiedzialnym za przestrzega-
nie prawa karanie nieodpo-
wiedzialnych właścicieli pojazdów. Ist-
niejące, tu i ówdzie, wewnętrzne regu-
laminy użytkowania dróg i miejsc par-
kingowych były zaś notorycznie łama-
ne a wobec braku sankcji lekceważo-
ne, ba, śmiano się z nich.

Nie pomagały apele o rozwagę, 
poszanowanie zieleni, niezajmowanie 
miejsc wyznaczonych dla niepełno-
sprawnych, ustawiane znaki ograni-

czenia prędkości. Tak na dobrą spra-
wę po osiedlowych uliczkach można 
było jeździć zarówno bez prawa jaz-
dy jak i pod wpływem. Można było na 
nich urządzać wyścigi i jeździć bez pa-

sów. Słowem pełna swoboda, pełny 
luz. Policja i Straż Miejska

miały związane ręce,
bo przepisy prawa o ruchu drogowym 

dotyczyły wyłącznie dróg publicznych 
i każdy miał pełne prawo powiedzieć 
interweniującym funkcjonariuszom: Daj 
Pan sobie spokój. Ci, świadomi swej 
niemocy, nieinterweniowali, bo stali na 
z definicji przegranej pozycji.

Stróże prawa na drogi wewnętrzne 
mogli wkraczać jedynie w przypadku 
już zaistniałego zdarzenia, czyli gdy 
doszło np. do kolizji, wypadku. O ja-
kiejkolwiek prewencji mowy nie było. 
Wielu mieszkańców, Polskie Stowa-
rzyszenie Osób Niepełnosprawnych, 
zarządcy nieruchomości bezsilni wo-
bec nonszalanckiej postawy użytkow-
ników osiedlowych dróg od długie-
go czasu domagali się zmian w Ko-
deksie ruchu drogowego. O wprowa-

dzenie zmian zabiegała także 
Komenda Główna Policji, bo 
policjant... był bezradny.

Nasza ignorancja, brak 
zdrowego rozsądku, niefra-
sobliwość w przestrzeganiu 
normalnych i najzwyklejszych 
zasad współżycia społeczne-
go doprowadziły do zmiany 
Kodeksu, czyli na nasze ży-
czenie Prawo o ruchu drogo-
wym wkracza na osiedla.

obowiązujące od 
4 września

wprowadzone zmiany ma-
ją na celu doprowadzenie 
do przestrzegania kodekso-
wych zapisów na drogach we-
wnętrznych położonych w no-
wo utworzonych oznakowa-
nych strefach ruchu. Tym sa-
mym mają ucywilizować ko-

rzystanie z uliczek i dróg nieobjętych 
dotąd przepisami. Celem jest oczywi-
ście poprawienie stanu bezpieczeń-
stwa, bo zdarzenia losowe, w tym za-
grażające życiu, przytrafiają się w naj-
mniej spodziewanym momencie. Nie-
zastosowanie się do nowych zapisów 
będzie już wykroczeniem, a to karane 
będzie mandatami zgodnymi z taryfi-
katorem. pes

problemy z niesubordynowanymi właścicielami pojazdów w zasobach 
SSM występują na każdym kroku. tematyka ta dziesiątki razy była już 

poruszana na łamach „MS”. Każdy z właścicieli samochodów za najważ-
niejsze uważa parkowanie jak najbliżej swojego domu, a najlepiej tak, by 
z okien mieszkania można było mieć na oku swoje auto. Niektórzy twier-
dzą z sarkastycznym uśmiechem, że jakby to było możliwe, to wielu wjechałoby 
swym autkiem do mieszkania i zaparkowało przy łóżku.

 Ile zapłacisz:
 parkowanie samochodu na osiedlach, gdzie popadnie; 

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

przekroczenia dozwolonej prędkości. Wysokość manda-
tu uzależniona od naruszenia dopuszczalnych limitów 
– od 50 do 500 zł;
 jazda bez uprawnień – 500 zł;
 stawianie pojazdów na trawnikach – 100 zł;
- jazda pod wpływem – zgodnie z obowiązujący-

mi przepisami – rozprawa sądowa, a w jej wyniku ka-
ra grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia 
wolności do lat 2 – art. 178a § 1 kk;
 jazda bez jednego choćby dokumentu – wysokość 

mandatu zależna od ilości brakujących dokumentów 
– od 50 do 250 zł;
 blokowanie miejsc dla niepełnosprawnych na parkin-

gach w centrach handlowych – 500 zł + koszty odholo-
wania pojazdu na parking depozytowy;
 naruszanie osiedlowych stref ciszy – do 500 zł.
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ZapoZnaj się Z terminem  Zachowaj harmonogram  ZapoZnaj się Z terminem

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

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

prZy okaZji Zawiadamiamy, że odcZy-
ty wykonywane będą tylko w godZi-

nach popołudniowych, pocZątek  
ok. 1600, a w soboty od 1000.

Szczegółowe informacje, w później-

szym czasie, znajdziecie Państwo 
na ogłoszeniach w gablotkach i na 
drzwiach wejściowych do budynku. 
Jednak już teraz warto zaznajomić się 
z terminami i skonfrontować je z wła-
snymi zamierzeniami i planami.

przypominamy, że zgodnie z obowią-
zującym regulaminem rozliczeń central-
nego ogrzewania przewidziano tylko: 

JedeN terMIN odCzytU

podStaWoWy oraz
JedeN dodatKoWy.

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

termin budynek, adres

12. 10. 2010 r.
wtorek

powstańców Śląskich 46a;
powstańców Śląskich 54a;

Wyzwolenia 6a, b.

13. 10.
środa

Komuny paryskiej 1 m. 1-55;  
powstańców Śląskich 54b;

Wyzwolenia 10a, b.

14. 10.
czwartek

Komuny paryskiej 1 m. 56-110; 
powstańców Śląskich 54C;

Wyzwolenia 8a, b.

15. 10.
piątek

Wyzwolenia 8c;
Stawowa 7;

Komuny paryskiej 3 m. 1-55;
grunwaldzka 3a, b, 7, 9.

18. 10.
poniedziałek

Emilii plater 21a, b;
grunwaldzka 3c, d, e;

Komuny paryskiej 3 m. 56-110.

19. 10.
wtorek

Stawowa 5, 6;
Komuny paryskiej 5 m. 1-55;

Władysława Jagiełły 11a, b, c.

20. 10.
środa

Stawowa 11, 11a;
Komuny paryskiej 5 m. 56-110;  
Władysława Jagiełły 11d, 13c.

21. 10.
czwartek

Walerego Wróblewskiego 69 m. 1-56; 
Komuny paryskiej 6b, c 13a, b;

Władysława Jagiełły 13a, b.

22. 10.
piątek

Walerego Wróblewskiego 69 m. 57-112; 
Władysława Jagiełły 7a, b, c.

23. 10.
sobota Walerego Wróblewskiego 69 m. 113-154.

25. 10.
poniedziałek

Walerego Wróblewskiego 71 m. 1-56;
Walerego Wróblewskiego 73 m. 1-56;

Władysława Jagiełły 7d, 9c.

26. 10.
wtorek

Walerego Wróblewskiego 71 m. 57-112;
Walerego Wróblewskiego 73 m. 57-112; 

Władysława Jagiełły 9a, b.

27. 10.
środa

Walerego Wróblewskiego 71 m. 113-154; 
Walerego Wróblewskiego 73 m. 113-154;

Władysława Jagiełły 3a, b, c.

28. 10.
czwartek

grunwaldzka 2a, b;
Władysława Jagiełły 1a, b, c;

Władysława Jagiełły 3d.

29. 10.
piątek grunwaldzka 2c, d.

16. 11.
wtorek

bohaterów Westerplatte 4-12;
aleja Młodych 3.

termin budynek, adres

17. 11.
środa

aleja Młodych 1-2;
aleja Młodych 4-7.

18. 11.
czwartek aleja Młodych 10-15.

19. 11.
piątek

Franciszka zubrzyckiego 1-3;
Szarych Szeregów 1-2.

22. 11.
poniedziałek

zhp 10;
aleja Młodych 8-9;

Szarych Szeregów 3-4.

23. 11.
wtorek

Wojciecha Korfantego 1a-b;
zhp 11;

Jana Nepomucena Stęślickiego 1-2.

24. 11.
środa

Wojciecha Korfantego 1C;
Wojciecha Korfantego 4a;
Jana N. Stęślickiego 3-6.

25. 11.
czwartek

Wojciecha Korfantego 2a;
Wojciecha Korfantego 4b;

zhp 1-2;
Ryszarda gansińca 2-4.

26. 11.
piątek

Wojciecha Korfantego 2b-C;
zhp 3-4;

Ryszarda gansińca 6-7.

29. 11.
poniedziałek

Wojciecha Korfantego 9a;
zhp 5-6;

Ryszarda gansińca 8-9.

30. 11.
wtorek

Wojciecha Korfantego 9b;
zhp 7;

Ryszarda gansińca 10-11.

1. 12.
środa

Wojciecha Korfantego 9c;
zhp 9;

Spokojna 1-3.

2. 12.
czwartek Michałkowicka 17-23.

13. 12.
poniedziałek

Hermana Wróbla 1a, b;
Hermana Wróbla 3a, b;
Hermana Wróbla 5a, b

14. 12.
wtorek

Hermana Wróbla 2a, b, c, d, e;
Hermana Wróbla 7a, b

15. 12.
środa

Hermana Wróbla 4a, b;
Hermana Wróbla 7c, d

16. 12.
czwartek

Hermana Wróbla 6a, b;
Hermana Wróbla 8a, b;

ks. Jana Kapicy 5

17. 12.
piątek

Hermana Wróbla 6c, d;
Hermana Wróbla 9a, b, c

objaśnienie skrótu: m. – mieszkania.
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Z ogromnym zdumieniem, zasko-
czeniem i zaniepokojeniem stwier-
dzamy, że Wasze Przedsiębiorstwo 
nie zostało przygotowane do rozpo-
częcia sezonu grzewczego zgodnie 
z wymogami ustawowymi. Świadczy 
o tym fakt niedotrzymania przez Was 
obowiązków wynikających z umowy 
sprzedaży ciepła nr 68 a w szczegól-
ności § 3 pkt 1.1.

Mimo pisemnego zgłoszenia potrze-
by rozpoczęcia sezonu grzewczego 
przez nas, zgodnie z wymogami cyto-
wanej umowy, w większości naszych 
zasobów nie podano czynnika grzew-
czego w wymaganym w umowie ter-
minie. Wg naszego rozeznania przy-
czyna tego stanu rzeczy leży wyłącz-
nie po stronie Waszego Przedsię-
biorstwa. Z pełną odpowiedzialnością 
stwierdzamy, że nasza Spółdzielnia 
do odbioru czynnika grzewczego była 
przygotowana w 100 procentach.

Wg stanu na dzień 07. 09. 2010 r. 
godz. 9.00 występuje brak dostawy 

ciepła do następujących osiedli 
i zespołów budynków:

1. os. Młodych I, II Skrzeka i Wój-
cika. Przyczyną jest – wg oświadcze-
nia Waszych pracowników – brak licz-
ników ciepła po stronie wysokich pa-
rametrów. Sytuacja taka jest dla nas 
zdumiewająca. Uważamy, że legali-
zacji tych liczników można było do-
konać w sezonie letnim. Świadczy to 
o lekceważeniu przez Wasze Przed-
siębiorstwo potrzeb Waszych odbior-
ców, do których niewątpliwie należy 
nasza Spółdzielnia. 

W przypadku Os. Młodych I przyczy-
ną braku ciepła jest prawdopodobnie 
awaria sieci niskich parametrów, o któ-
rej Wasze Przedsiębiorstwo posiada-
ło informacje odpowiednio wcześniej 
i uważamy, że był wystarczający czas 

na jej usunięcie przed rozpoczęciem 
sezonu grzewczego. Ta sytuacja rów-

nież świadczy o lekceważeniu odbiorcy 
i niewypełnianiu przez Was podstawo-
wego obowiązku jakim jest przygoto-

wane sieci i urządzeń do dostawy cie-
pła. Przez to nieodpowiedzialne działa-

nie prawie 2.000 mieszkań zostało po-
zbawionych centralnego ogrzewania.

Zimny początek grzania
gwałtowne ochłodzenie na początku września i nieprzychylna prognoza długoterminowa spowodowały, że 6 wrze-

śnia podjęto w Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej decyzję o rozpoczęciu sezonu grzewczego. 
decyzja, decyzją lecz okazało się iż ciepło nie dotarło do wszystkich mieszkań, bo... peC Katowice nie był w stanie 

go podać. zamieszkali w około 6 tysiącach mieszkań musieli przez kilka dnia obyć się bez ciepła i oczywiście psio-
czyli na Spółdzielnię, bo ta jest winna wszystkiemu, nawet temu za co nie odpowiada.

zaistniała sytuacja spowodowała, iż zarząd SSM wystosował ostre w tonie pismo do peC. treść dokumentu 
i otrzymaną odpowiedź publikujemy w oryginale. Materiał ilustrujemy wspomnianymi dokumentami.

W tekście pisma SSM do PEC Katowice wytłuszczenia od redakcji. redakcja

Siemianowice Śl. 07. 09. 2010 r.

grupa taUroN, peC KatoWICe
ul. grażyńskiego 49, 40-126 Katowice

Dot.: nieprawidłowości przy rozpoczęciu sezonu grzewczego

ciąg dalszy na str. 8
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2. W wyniku niezakończonych 
prac remontowych w SWC Węzło-
wiec II pozbawionych możliwości 
ogrzewania zostało prawie 900 miesz-
kań, co również wydaje się nam nie-
dopuszczalne i także świadczy o lek-
ceważeniu odbiorcy.

3. os. Centrum również pozba-
wione zostało możliwości dopływu 
energii cieplnej z uwagi na niena-
pełnienie sieci wysokich parametrów 
w odpowiednim terminie. Taka sytu-
acja wydaje nam się kompromitacją 
i zaniedbaniem, które dla nas jest co 
najmniej niezrozumiałe, a utrzymywa-
nie sieci c.o. bez wody naszym zda-
niem jest zbrodnią techniczną.

4. os. Michałkowice ul. przyjaź-
ni – Kościelna również zostało po-
zbawione możliwości ogrzewania 
w określonym terminie. przyczy-
ną tego jest czas pracy Waszych 
pracowników, którzy oświadczyli, że 
nie uruchomią całości sieci c.o., gdyż 
o 15.00 kończą pracę.

Podając powyższe przykłady stwier-
dzamy z pełną odpowiedzialnością, 
że sieć. c.o. nie była przygotowa-
na do rozpoczęcia sezonu grzewcze-
go wskutek nieodpowiedzialnych dzia-
łań z Waszej strony i pozwalamy so-
bie stwierdzić, że również wskutek 
bałaganu organizacyjnego. W związ-
ku z powyższym, w wyniku zaniedbań 
z Waszej strony i niewywiązywania się 
z warunków wynikających z zawartej 

umowy, prawie 6.000 mieszkań SSM 
pozbawionych zostało ogrzewania.

Oczekujemy zatem pisemnego wyja-
śnienia o przyczynach tego stanu rze-
czy i przeproszenia naszych członków 
za spowodowany przez Was dyskom-
fort, za pośrednictwem Zarządu Spół-
dzielni, które zamieszczone zostanie 
na łamach miesięcznika „Moja Spół-
dzielnia”, a także stosownej rekom-
pensaty za niedotrzymanie warun-
ków umowy. Oświadczamy, że nasi 
członkowie mają prawo oczekiwać na 
świadczenie przez Was usług w posta-
ci energii cieplnej na właściwym pozio-
mie, gdyż regulują na bieżąco stale ro-
snące opłaty za tzw. moc zamówioną, 
które przeznaczone są na utrzymywa-
nie sieci c.o. i urządzeń grzewczych 
na odpowiednim poziomie.

Jednocześnie wyrażamy nadzieję, 
iż w przyszłości tego rodzaju przy-
padki nie będą miały miejsca, a Wa-
sze Przedsiębiorstwo wykaże więcej 
staranności w przygotowaniu do na-
stępnych sezonów grzewczych, za-
miast skupiać się na próbie zdomino-
wania odbiorcy, jaka następuje obec-
nie w postaci:

− próby jednostronnego narzucania 
warunków rozpoczęcia sezonu grzew-
czego jakie wyrażono w piśmie nr RS/
1950/2010, które dla nas jest nieporo-
zumieniem,

− próby uporczywego odmawiania 
nam prawa do zmiany mocy zamówio-
nej, jak to miało miejsce w roku 2009 
i obecnie (brak odpowiedzi na wniosek 

EB/22/2010 z dnia 24. 05. 2010 r.),
− braku właściwej reakcji Waszego 

Przedsiębiorstwa na zgłaszane przy-
padki niedotrzymywania standardów 
jakościowych dostarczanego ciepła,

− próby wymuszania na SSM do-
datkowych środków z tytułu rzekome-
go i wyimaginowanego przekroczenia 
mocy.

Stanowczo oświadczamy, iż nie wy-
rażamy zgody na takie działania Wa-
szego Przedsiębiorstwa, świadczące 
o stosowaniu przez Was praktyk mo-
nopolistycznych i występowania z po-
zycji siły.

Reasumując wyrażamy nadzieję, że 
nasza współpraca w przyszłości ukła-
dać będzie się lepiej i będziecie trakto-
wać naszą Spółdzielnię na zasadach 
partnerskich i równorzędnych, tak jak to 
miało miejsce przez ponad 30 lat, a Wa-
sze Przedsiębiorstwo skupi się przede 
wszystkim na wykonywaniu swoich obo-
wiązków jakim jest prawidłowe i zgodne 
ze standardami dostarczanie ciepła dla 
dobra naszych mieszkańców i zrezy-
gnuje z dalszych prób narzucania nam 
swojej woli.

Z wyrazami szacunku
PREZES ZARZąDU

(...) Zbigniew Lekston

Do wiadomości:
1. Prezydent Miasta Siemianowice Śl.
2. Rada Nadzorcza Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej
 Rady Osiedli Młodych, Węzłowiec, 
Michałkowice, Centrum

Katowice, dn. 17. 09. 2010 r.
Sz. p. zbigniew Lekston

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ul. bohaterów Westerplatte 20

RM/407/09/2010  41-106 Siemianowice Śl.

Dotyczy: Wyjaśnień do pisma odnoszącego się do okoliczności rozpoczęcia sezonu grzewczego dla obiektów Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zimny początek grzania
ciąg dalszy ze str. 7

Odpowiadając na Pana pismo, odnoszące się do okolicz-
ności rozpoczęcia sezonu grzewczego 2010/2011 dla czę-
ści obiektów Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
czuję się zobowiązany wyjaśnić poruszone w nim kwestie. 
Mam nadzieję, że zamieszczone poniżej informacje bę-
dą wystarczającym wyjaśnieniem dla wyrażonych w piśmie 
SSM wątpliwości i za Pana pośrednictwem trafią do wszyst-
kich mieszkańców Spółdzielni.

Zgłoszenie decyzji SSM o rozpoczęciu sezonu grzewcze-
go dla zarządzanych przez Spółdzielnię obiektów wpłynęło 
do PEC Katowice S.A. 6 września. Pracownicy eksploatacji 

uruchomili ogrzewanie tego samego dnia. Wyjątek stanowi-
ły pojedyncze obiekty, gdzie rozpoczęcie sezonu uniemożli-
wiła konieczność montażu kilku liczników ciepła i usunięcie 
awarii wykrytej przez pracowników PEC przy uzupełnianiu 
zładu. Opisana sytuacja dotyczy mieszkańców budynków 
przy Al. Młodych 1 i 2 i ul. Westerplatte 4 do 12.

Opóźnienie w dostawie energii cieplnej dla niektórych od-
biorów było w większości przypadków wynikiem okoliczno-
ści zewnętrznych, na które pracownicy przedsiębiorstwa nie 
mieli wpływu, w tym awarii. Zapewniam jednak, że w każ-
dym z tych przypadków pracownicy eksploatacji koncentro-

odpowiedź na pismo SSM od  grupy taUroN, peC Katowice



9MOJA SPÓŁDZIELNIA 10/2010

wali się na jak najszybszym usunięciu skutków awarii i za-
bezpieczeniu dostaw energii do wszystkich zgłoszonych 
odbiorów.

Odnosząc się do Pana 
uwagi o nieodpowiednim 
przygotowaniu PEC Katowi-
ce do rozpoczęcia przesy-
łu ciepła na potrzeby c.o. dla 
os. Centrum informuję, że 
opóźnienie uruchomienia do-
staw energii cieplnej wyni-
kało z prowadzonych przez 
naszego dostawcę, w pierw-
szych dwóch dniach wrze-
śnia, prac remontowych 
przed rozpoczęciem sezonu.

Dla przedsiębiorstwa cie-
płowniczego sezon grzew-
czy to najbardziej pracowi-
ty, ale i najbardziej dochodo-
wy okres w roku kalendarzo-
wym. Zapewniam zatem, że 
uruchomienie dostaw w se-
zonie grzewczym jest dla nas 
zadaniem priorytetowym. Ja-
ko spółka profesjonalnie zaj-
mująca się dystrybucją ener-
gii cieplnej, staramy się aby 
dyskomfort związany z bra-
kiem ogrzewania i c.w.u. był 
zawsze jak najmniej odczu-
walny dla naszych Klientów, 
dlatego przepraszamy jeżeli 
nasze starania nie sprostały 
oczekiwaniom naszych od-
biorców.

Celem uniknięcia w przy-
szłości wyżej przedstawio-
nych sytuacji, oddziałujących 
w sposób negatywny na na-
sze relacje partnerskie, pra-
gniemy wypracować wspól-
nie z Państwem narzędzia 
optymalizujące naszą współ-
pracę. Dlatego też, w tym 
kontekście prosimy interpre-
tować prowadzoną pomiędzy 
nami korespondencję, tak-
że powoływane przez Pa-
na pismo RS/1950/2010. Sformułowana w nim koncepcja 
usprawnienia zasad postępowania przy procesie rozpoczy-

nania sezonu grzewczego, jest z naszej strony propozycją 
a nie „narzucaniem warunków”. Formalną podstawą współ-

pracy pomiędzy PEC Kato-
wice S.A. a Siemianowicką 
Spółdzielnią Mieszkaniową 
jest umowa sprzedaży cie-
pła nr 68. Zarówno tekst źró-
dłowy, jak każdy podpisany 
przez strony Aneks jest wyni-
kiem wielu rozmów, negocja-
cji i obustronnego kompromi-
su. Ponadto przypominam, 
że w każdej problematycz-
nej, lub niedoprecyzowanej 
kwestii podmioty prowadzą 
bieżącą korespondencję. Do-
tyczy to także bonifikat.

Podkreślam, że wszyst-
kie działania PEC Katowice 
zmierzają do jak najlepsze-
go zabezpieczenia interesów 
naszych klientów. Dotyczy to 
zarówno dotrzymywania wła-
ściwych standardów obsłu-
gi, jak i zabezpieczenia ade-
kwatnej do zapotrzebowania 
wysokości mocy zamówio-
nej, albowiem przekroczenie 
mocy, jako niezgodny z umo-
wą pobór ciepła, wpływa po-
średnio na stawki w Tary-
fie dla ciepła. Natomiast za-
rzut rzekomej odmowy pra-
wa do zmiany mocy zamó-
wionej jest bezpodstawny, 
gdyż propozycja SSM zo-
stała przyjęta przez nas ze 
zrozumieniem i w ustalonej 
wspólnie wysokości.

Pozycja wiarygodnego 
i rzetelnego dostawcy ma dla 
nas istotne znaczenie. Dłu-
goletnia współpraca pozwo-
liła nam zbudować partner-
skie relacje i wielopoziomo-
we formy komunikacji, dzięki 
którym bardziej precyzyjnie 
możemy zdefiniować oczeki-
wania odbiorców ciepła i za-
rządcy zasobami, czyli SSM. 

Jestem zobowiązany za wszystkie uwagi, które z całą pew-
nością uwzględnimy przy dalszej współpracy.

DyREKTOR D/S RyNKU
(...) mgr inż. Marek Kempka

PREZES ZARZąDU
DyREKTOR NACZELNy

(...)Henryk Borczyk

Oszczędzaj  c iep ło  –  pamięta jąc  
o zapewnieniu prawidłowej wentylacji. 

Katowice, dn. 17. 09. 2010 r.

Sz. p. zbigniew Lekston

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Ul. bohaterów Westerplatte 20

RM/407/09/2010 41-106 Siemianowice Śl.

Dotyczy: Wyjaśnień do pisma odnoszącego się do okoliczności rozpoczęcia sezonu 
grzewczego dla obiektów Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Odpowiadając na Pana pismo, odnoszące się do okoliczności rozpoczęcia sezonu 
grzewczego 2010/2011 dla części obiektów Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, czuję 
się zobowiązany wyjaśnić poruszone w nim kwestie. Mam nadzieję, że zamieszczone poniżej 
informacje będą wystarczającym wyjaśnieniem dla wyrażonych w piśmie SSM wątpliwości i za 
Pana pośrednictwem trafią do wszystkich mieszkańców Spółdzielni.

Zgłoszenie decyzji SSM o rozpoczęciu sezonu grzewczego dla zarządzanych przez 
Spółdzielnię obiektów wpłynęło do PEC Katowice S.A. 6 września. Pracownicy eksploatacji 
uruchomili ogrzewanie tego samego dnia. Wyjątek stanowiły pojedyncze obiekty, gdzie 
rozpoczęcie sezonu uniemożliwiła konieczność montażu kilku liczników ciepła i usunięcie 
awarii wykrytej przez pracowników PEC przy uzupełnianiu zładu. Opisana sytuacja dotyczy 
mieszkańców budynków przy Al. Młodych 1 i 2 i ul. Westerplatte 4 do 12.

Opóźnienie w dostawie energii cieplnej dla niektórych odbiorów było w większości 
przypadków wynikiem okoliczności zewnętrznych, na które pracownicy przedsiębiorstwa nie 
mieli wpływu, w tym awarii. Zapewniam jednak, że w każdym z tych przypadków pracownicy 
eksploatacji koncentrowali się na jak najszybszym usunięciu skutków awarii i zabezpieczeniu 
dostaw energii do wszystkich zgłoszonych odbiorów.

Odnosząc się do Pana uwagi o nieodpowiednim przygotowaniu PEC Katowice do 
rozpoczęcia przesyłu ciepła na potrzeby c.o. dla os. Centrum informuję, że opóźnienie 
uruchomienia dostaw energii cieplnej wynikało z prowadzonych przez naszego dostawcę, 
w pierwszych dwóch dniach września, prac remontowych przed rozpoczęciem sezonu.

Dla przedsiębiorstwa ciepłowniczego sezon grzewczy to najbardziej pracowity, ale 
i najbardziej dochodowy okres w roku kalendarzowym. Zapewniam zatem, że uruchomienie 
dostaw w sezonie grzewczym jest dla nas zadaniem priorytetowym. Jako spółka profesjonalnie 
zajmująca się dystrybucją energii cieplnej, staramy się aby dyskomfort związany z brakiem 
ogrzewania i c.w.u. był zawsze jak najmniej odczuwalny dla naszych Klientów, dlatego 
przepraszamy jeżeli nasze starania nie sprostały oczekiwaniom naszych odbiorców.

Celem uniknięcia w przyszłości wyżej przedstawionych sytuacji, oddziałujących w sposób 
negatywny na nasze relacje partnerskie, pragniemy wypracować wspólnie z Państwem 
narzędzia optymalizujące naszą współpracę. Dlatego też, w tym kontekście prosimy 
interpretować prowadzoną pomiędzy nami korespondencję, także powoływane przez Pana 
pismo RS/1950/2010. Sformułowana w nim koncepcja usprawnienia zasad postępowania przy 
procesie rozpoczynania sezonu grzewczego, jest z naszej strony propozycją a nie „narzucaniem 
warunków”. Formalną podstawą współpracy pomiędzy PEC Katowice S.A. a Siemianowicką 
Spółdzielnią Mieszkaniową jest umowa sprzedaży ciepła nr 68. Zarówno tekst źródłowy, jak 
każdy podpisany przez strony Aneks jest wynikiem wielu rozmów, negocjacji i obustronnego 
kompromisu. Ponadto przypominam, że w każdej problematycznej, lub niedoprecyzowanej 
kwestii podmioty prowadzą bieżącą korespondencję. Dotyczy to także bonifikat.

Podkreślam, że wszystkie działania PEC Katowice zmierzają do jak najlepszego 
zabezpieczenia interesów naszych klientów. Dotyczy to zarówno dotrzymywania właściwych 
standardów obsługi, jak i zabezpieczenia adekwatnej do zapotrzebowania wysokości mocy 
zamówionej, albowiem przekroczenie mocy, jako niezgodny z umową pobór ciepła, wpływa 
pośrednio na stawki w Taryfie dla ciepła. Natomiast zarzut rzekomej odmowy prawa do zmiany 
mocy zamówionej jest bezpodstawny, gdyż propozycja SSM została przyjęta przez nas ze 
zrozumieniem i w ustalonej wspólnie wysokości.

Pozycja wiarygodnego i rzetelnego dostawcy ma dla nas istotne znaczenie. Długoletnia 
współpraca pozwoliła nam zbudować partnerskie relacje i wielopoziomowe formy komunikacji, 
dzięki którym bardziej precyzyjnie możemy zdefiniować oczekiwania odbiorców ciepła 
i zarządcy zasobami, czyli SSM. Jestem zobowiązany za wszystkie uwagi, które z całą 
pewnością uwzględnimy przy dalszej współpracy.
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Wyjątkowo wcześnie rozpoczął się w tym roku se-
zon grzewczy. Lato w ostatnich dniach sierpnia 

opuściło nas definitywnie i w zasadzie z początkiem 
września ciepło – nie bez przeszkód – popłynęło do 
mieszkań. Kilkanaście dni wcześniejszego grzania to 
znaczne koszty, które będziemy musieli pokryć w roz-
liczeniu. Na dodatek synoptycy zapowiadają wczesną 
i mroźną zimę. Już teraz słyszy się, że zima może się 
pojawić jeszcze w październiku. brr...

Przed miesiącem opublikowaliśmy pierwszą część kilku-
nastostronicowego Poradnika użytkownika lokalu. W mate-
riale zawarliśmy podstawowe dane o: podzielnikach kosz-
tów ogrzewania – zasadzie ich działania, rodzajach, zasad-
ności i założeń dotyczących ich stosowania. Teraz czas na 
część II. Zapraszamy do lektury i wyciagnięcia wniosków.

Od kilkunastu lat w Polsce powszechne jest opomiarowa-
nie zużycia ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzin-
nych i temat nie powinien być nieznany. Mimo to rozliczanie 
kosztów ciepła jest nadal aktualnym przedmiotem dyskusji, 
a szczególnie, gdy przychodzi do płacenia. Faktem jest, że 
zagadnienie do łatwych nie należy, gdyż na ostateczny wy-
miar ponoszonych przez nas indywidualnych kosztów za 
zużyte ciepło składa się kilka elementów, w tym i takie, któ-
re z pozoru odległe, przekładają się na ciężkie pieniądze.

Niejako tradycyjnie u progu sezonu grzewczego przeka-
zujemy Państwu garść wiadomości o podzielnikach kosz-
tów i racjonalnych zasadach oszczędzania energii. Tym 
razem materiał oparliśmy o Poradnik użytkownika lokalu 
opracowany przez Zespół Specjalistów Stowarzyszenia ds. 
Rozliczania Energii w Warszawie. Redakcja

os. „bańgów” os. „Centrum” os. „Chemik” os. „Michałkowice” os. „Młodych” os. im. J. tuwima os. „Węzłowiec”

Jak korzystać z podzielników kosztów ogrzewania

III - SySteM rozLICzeŃ, CzyLI 
JaK Są dzIeLoNe KoSzty 

CIepŁa doStarCzoNego do 
bUdyNKU

Podstawą do rozliczenia kosztów 
ciepła na poszczególne mieszkania 
(lokale) są koszty poniesione 
przez zarządcę budynku zasi-
lanego w ciepło, odpowiednio 
z sieci ciepłowniczej lub wła-
snego źródła ciepła. Ustawa 
Prawo energetyczne nakazu-
je przy tym, aby między koń-
cowych użytkowników dzielo-
ne były wyłącznie koszty cie-
pła wynikające z faktury do-
stawcy lub w przypadku wła-
snego źródła ciepła - rzeczy-
wiście poniesione koszty na 
wyprodukowanie ciepła.

W przypadku dostawy cie-
pła z sieci ciepłowniczej, 
opłaty którymi przedsiębior-
stwo ciepłownicze obciąża za-
rządcę za dostarczone ciepło na pod-
stawie zawartej między nimi umowy 
i zgodnie z przepisami Prawa energe-
tycznego obejmują następujące skład-
niki, uwidocznione na fakturach wysta-
wianych odbiorcy (zarządcy):

- opłata za zamówioną moc ciepl-
ną - zapłata za to, że dostawca ciepła 
jest w gotowości dostarczenia do da-
nego budynku takiej ilości ciepła, jaka 
wynika z obliczeniowego (projektowe-
go) zapotrzebowania ciepła w najbar-
dziej niekorzystnych warunkach pogo-

dowych, określonych dla danej miej-
scowości jako tzw. temperatura obli-
czeniowa zewnętrzna. Jeżeli w budyn-
ku jest instalacja ciepłej wody przygo-
towywanej centralnie, to zamówiona 
moc cieplna dzieli się na zamówioną 

moc cieplną do ogrzewania i do przy-
gotowania ciepłej wody użytkowej.

- opłata za ciepło - zapłata dostaw-
cy za faktycznie dostarczoną do da-
nego budynku ilość ciepła w okre-
sie rozliczeniowym. Ilość ta mierzona 
jest przez zainstalowany na doprowa-
dzeniu sieci ciepłowniczej do budyn-
ku ciepłomierz, który w języku przepi-
sów prawnych nazwany jest układem 
pomiarowo-rozliczeniowym. Do ilości 
ciepła zmierzonej przez układ pomia-
rowo-rozliczeniowy stosuje się cenę 

ciepła, jaką Urząd Regulacji Energety-
ki zatwierdził dla danego przedsiębior-
stwa ciepłowniczego na dany okres 
(sezon grzewczy).

- opłata za czynnik grzewczy - za-
płata za pobraną lub straconą wodę 

w sieci wewnętrznej central-
nego ogrzewania w budyn-
ku, tzn. w przypadku, gdy za-
rządca budynku pobierze wo-
dę grzejną z sieci ciepłowni-
czej do napełnienia instala-
cji wewnętrznej centralnego 
ogrzewania, np. po jej remon-
cie, a także jeśli z winy zarzą-
dzającego budynkiem czyn-
nik grzewczy z sieci wycieka 
w węźle ciepłowniczym.

- opłaty przesyłowe:
- stała - zależna od mocy 

cieplnej, tak samo jak opłata 
za moc zamówioną, za goto-
wość dostawcy do zapewnie-
nia określonej w umowie ilo-

ści ciepła zmienna - zależna od ilo-
ści pobranego ciepła, służy pokryciu 
kosztu transportu nośnika ciepła do 
odbiorcy, tzn. kosztu pracy pomp.

W przypadku dostawy ciepła 
z własnych źródeł i instalacji ciepl-
nych, rozliczeniu na końcowych użyt-
kowników podlegają bezpośrednie 
koszty wyprodukowania ciepła, jak: 
zakup paliw i energii elektrycznej do 
jego produkcji.

Zarządzający budynkiem powi-
nien zgodnie z Prawem energetycz-

dlaczego warto rozliczać i płacić za ciepło według zużycia?
Czym są i jak działają podzielniki kosztów ogrzewania?
System rozliczeń, czyli jak są dzielone koszty ciepła dostarczonego do budynku?
Jakie warunki trzeba spełnić, aby prawidłowo i efektywnie wykorzystać podzielniki kosztów?
Czy rozliczanie kosztów ogrzewania według wskazań podzielników jest zgodne z polskim prawem?
Jak można obniżyć opłaty za ciepło?
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nym „przydzielić” każdemu lokatoro-
wi mieszkania lub użytkownikowi in-
nego lokalu (sklepu, warsztatu, biura), 
znajdującego się w tym obiekcie, od-
powiednią część ogólnego kosztu cie-
pła, zakupionego od przed-
siębiorstwa energetycznego 
lub wyprodukowanego we 
własnej kotłowni.

podział kosztów ciepła 
wg powierzchni poszcze-
gólnych lokali nie sprzy-
ja oszczędnemu gospoda-
rowaniu ciepłem. prawo 
energetyczne daje właści-
cielowi lub zarządcy prawo 
wyboru metody rozliczania 
całkowitych kosztów zaku-
pu ciepła na poszczególne 
lokale mieszkaniowe i użyt-
kowe w budynku ze wska-
zaniem m.in., aby wybrana 
metoda stymulowała ener-
gooszczędne zachowania 
użytkowników oraz zapew-
niała ponoszenie opłat od-
powiednio do zużycia cie-
pła. Warunek ten spełniają syste-
my rozliczeń kosztów ogrzewania, 
oparte na wskazaniach podzielni-
ków kosztów.

Zgodnie z powyższą zasadą, za-
rządca dzieli całkowity koszt zużyte-
go w budynku ciepła w okresie roz-
liczeniowym (12 miesięcy) na koszt 
centralnego ogrzewania z wykorzysta-
niem w tym celu m.in. wskazań ciepło-
mierzy zainstalowanych w węźle cie-
płowniczym.

Na koszty ogrzewania budynku, któ-
re muszą być podzielone na użyt-
kowników składa się ciepło zużyte 
zarówno w mieszkaniach jak i w po-
mieszczeniach użytkowanych wspól-
nie (klatki schodowe, korytarze, pral-
nie, suszarnie itp.), a ponadto opłata 
za moc zamówioną, czyli za gotowość 
dostawy ciepła, niezależnie od tego 
ile rzeczywiście tego ciepła zostanie 
w danym okresie wykorzystane. Dlate-
go całkowity koszt ciepła do ogrzewa-
nia w danym budynku dzieli się na:

- tzw. koszty stałe - jako część 
kosztów niezależną bezpośrednio od 
użytkowników, obejmującą zużycie 
ciepła w pomieszczeniach wspólnych 
(klatki schodowe, korytarze, pralnie 
suszarnie itp.), oraz,

- tzw. koszty zmienne - jako część 
kosztów powstających w lokalach, za-
leżna od użytkowników.

pierwszą, niezależną od zużycia 

część kosztów (tzw. kosztów sta-
łych) użytkownicy lokali muszą po-
kryć solidarnie; dlatego zarząd-
ca dzieli ją proporcjonalnie do po-
wierzchni (czasami kubatury) loka-

li. druga, zależna od zużycia część 
kosztów, zwanych zmiennymi, dzie-
lona jest wg wskazań podzielników 
kosztów ogrzewania. Końcowa opła-
ta za ogrzewanie danego lokalu jest 
sumą opisanych powyżej kosztów 
niezależnych od użytkownika (tzn. 
kosztów stałych) i kosztów zależ-
nych od użytkownika (tzn. kosztów 
zmiennych).

opłata za ogrzewanie lokalu
Składające się na opłatę „koszty sta-

łe” za ogrzewanie lokalu, są iloczy-
nem ilości metrów kwadratowych po-
wierzchni mieszkania przez przypada-
jący na metr kwadratowy powierzchni 
budynku ogólny „koszt stały” ogrzewa-
nia budynku, wynikający z podzielenia 
ogólnego” kosztu stałego” przez ilość 
metrów kwadratowych powierzchni 
użytkowej budynku.

Bardziej złożone jest wyliczenie 
„kosztów zmiennych” ogrzania loka-
lu. Odczytane wskazania podzielników 
kosztów z każdego grzejnika, wyrażo-
ne są w tzw. jednostkach zużycia, al-
bo przeliczane są na jednostki zuży-
cia przy uwzględnieniu rodzaju i wiel-
kości grzejnika oraz innych czynni-
ków, o których była mowa przy opisie 
podzielników.

Jednostki zużycia są sumowane 
dla każdego lokalu oddzielnie, a na-
stępnie dla całego rozliczanego bu-
dynku. Stosunek liczby jednostek 

zużycia w danym lokalu do sumy 
jednostek zużycia w całym budynku 
wyznacza ułamkowy udział danego 
lokalu w części kosztów zależnych 
od zużycia, określonych dla całe-

go budynku. W ten sposób 
wysokość opłat użytkow-
nika za koszty ogrzewa-
nia jest uzależniona od rze-
czywistego zużycie energii 
i realizowana zasada „pła-
cenia za siebie”.

Taki sposób podziału kosz-
tów ciepła zależnych od zu-
życia może być jednak trak-
towany jako niespełniający 
wymogu sprawiedliwości. 
Poszczególne lokale w tym 
samym budynku, są bowiem 
różnie usytuowane. Są lo-
kale przy szczytowych ścia-
nach, lokale pod nieogrze-
wanym poddaszem i lokale 
nad nie ogrzewaną piwni-
cą; wreszcie lokale ponad 
prześwitami (bramami) lub 
obok nich. Lokale takie ma-

ją, w przeliczeniu na metr kwadrato-
wy powierzchni, większe zapotrzebo-
wanie ciepła do utrzymania normal-
nej temperatury w pomieszczeniach 
niż lokale znajdujące się w środko-
wej części budynku. W znacznej czę-
ści przypadków w Polsce, mieszka-
nia były przydzielane a niewybierane 
przez ludzi, zarówno te komunalne, 
jak i w dużej mierze spółdzielcze. Dla-
tego zachęcając użytkowników loka-
li do oszczędzania ciepła według za-
sady, że „każdy płaci za siebie”, wpro-
wadzono do systemów rozliczeń tzw. 
„współczynniki wyrównawcze” w sto-
sunku do lokali niekorzystnie położo-
nych w bryle budynku. Współczynniki 
te wylicza się wg specjalnego wzoru, 
na podstawie projektowanego zapo-
trzebowania ciepła lokali w danym bu-
dynku (potrzebna jest do tego doku-
mentacja budynku wraz z obliczenia-
mi cieplnymi).

IV - JaKIe WarUNKI trzeba 
SpeŁNIć, aby praWIdŁoWo 

I eFeKtyWNIe WyKorzyStać 
podzIeLNIKI KoSztÓW

Lokator powinien mieć możliwość 
regulowania wydajności cieplnej grzej-
ników, a zarządca budynku możliwość 
dokonania podziału kosztów dosta-
wy ciepła do budynku na koszty ciepła 
do ogrzewania. Niezbędne jest więc 
wyposażenie instalacji wewnętrznych 

os. „bańgów” os. „Centrum” os. „Chemik” os. „Michałkowice” os. „Młodych” os. im. J. tuwima os. „Węzłowiec”

ciąg dalszy na str. 12
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centralnego ogrzewania w budynku, 
względnie budynków zasilanych z jed-
nego węzła cieplnego, w następujące 
urządzenia:

- liczniki ciepła, instalowane w wę-
złach cieplnych i ewentualnie dodat-
kowe ciepłomierze jako podliczniki 
ciepła dla ustalania ilości ciepła zuży-
wanego do przygotowania ciepłej wo-
dy użytkowej (c.w.u.),

- zawory termostatyczne przy grzej-
nikach w mieszkaniach i lokalach użyt-
kowych, umożliwiające użytkownikom 
regulowanie temperatury w pomiesz-
czeniach.
V - Czy rozLICzaNIe KoSztÓW 

ogrzeWaNIa WedŁUg 
WSKazaŃ podzIeLNIKÓW JeSt 
zgodNe z poLSKIM praWeM
głównym aktem prawnym okre-

ślającym zasady pomiaru zużycia cie-
pła i podziału kosztów ciepła na użyt-
kowników jest ustawa prawo energe-
tyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 
625 z późn. zm.). Art. 45a, tej ustawy:

- nakłada na właściciela lub zarząd-
cę budynku wielolokalowego obowią-
zek wyposażania go w tzw. „układ po-
miarowo rozliczeniowy, służący do ob-
liczania należności za ciepło dostar-
czane do budynku”,

- dopuszcza stosowanie do rozlicza-
nia kosztów ogrzewania lokali miesz-
kalnych i użytkowych wskazania cie-
płomierzy oraz „urządzeń wskaźniko-
wych nie będących przyrządami po-
miarowymi” - czyli podzielników kosz-
tów ogrzewania,

- zobowiązuje zarządcę budynku do 
wyboru metody rozliczania całkowi-
tych kosztów zakupu ciepła na po-
szczególne lokale mieszkalne i użyt-
kowe w budynku tak, „aby wybrana 
metoda, uwzględniając współczyn-
niki wyrównawcze zużycia ciepła na 
ogrzewanie, wynikające z położe-
nia lokalu w bryle budynku (...), sty-
mulowała energooszczędne zacho-
wania” (...), zapewniała ponoszenie 
opłat odpowiednio do zużycia (...).

Wyposażenie budynku i lokali 
w urządzenia do pomiaru i rozliczeń 
ciepła, określa wydane na podstawie 
ustawy Prawo budowlane Rozporzą-
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowa-
nie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 

z późn. zm.). Definiuje ono opisane 
wcześniej warunki, jakie trzeba speł-
nić, aby prawidłowo i efektywnie wy-
korzystać podzielniki kosztów .

Z Prawa energetycznego i powyż-
szego Rozporządzenia wynika, że 

prawnie dopuszczonymi urządzenia-
mi do określania zużycia i rozliczeń 
energii cieplnej - obok ciepłomierzy 
mieszkaniowych -są także urządzenia 
wskaźnikowe czyli podzielniki kosztów 
ogrzewania.

Ciepłomierze mieszkaniowe można 
stosować tylko w lokalach zasilanych 
w całości w ciepło z jednego pionu 
(poziomy system rozprowadzenia cie-
pła w lokalu). Podzielniki są urządze-
niami przystosowanymi do masowe-
go i stosunkowo taniego wykorzysty-
wania do wszelkich instalacji z grzej-
nikami. Wymagania techniczno- sys-
temowe dla podzielników określone są 
w Polskich Normach:

PN EN 835 „Podzielniki kosztów 
ogrzewania do rejestracji zużycia cie-
pła - Przyrządy bez zasilania energia 
elektryczną, działające na zasadzie 
parowania dyfuzyjnego” (popularnie 
zwane „podzielnikami cieczowymi”),

PN EN 834 „Podzielniki kosztów 
ogrzewania do rejestracji zużycia cie-
pła przez grzejniki -Przyrządy zasilane 
energia elektryczną” (popularnie zwa-
ne „podzielnikami elektronicznymi”).

podzielniki kosztów są więc praw-
nie usankcjonowanym narzędziem 
służącym do rozliczania kosztów 
ogrzewania, zależnych od indywidu-
alnego zużycia.
6. JaK MoŻNa obNIŻyć opLaty 

za CIepŁo
W Polsce, pomimo obowiązujących 

przepisów, nadal w prawie połowie 
mieszkań nie stosuje się systemów 
indywidualnego rozliczania kosztów 
ogrzewania, stymulujących oszczęd-

ne użytkowanie.
Opłaty za ciepło ponoszone przez 

zarządcę budynku, na rzecz przedsię-
biorstwa energetycznego, a następnie 
dzielone pomiędzy wszystkich użyt-
kowników lokali składają się z dwóch 
części. Część stała zależna od mo-
cy zamówionej może być zmniejszo-
na na podstawie uzgodnień między 
zarządcą i dostawcą energii cieplnej. 
Nie można jednak czynić tego w spo-
sób dowolny, gdyż w przypadku wy-
stąpienia niższych niż wynika to z do-
kumentacji budynku i przyjętych do 
wyliczenia tzw. temperatur oblicze-
niowych, budynek może być niedo-
grzany, co może wywołać niezado-
wolenie i skargi użytkowników. Moc 
zamówioną, można i należy obniżać 
dopiero po dokonaniu termomoderni-
zacji budynku, ociepleniu ścian, wy-
mianie okien, usprawnieniu wentyla-
cji. Termomodernizacja jest zabiegiem 
jak najbardziej celowym i pożądanym, 
jednak wymaga znacznych nakładów 
finansowych i dość długiego czasu na 
realizację.

znacznie szybciej i taniej można 
uzyskać ogólne obniżenie kosztów 
dostawy ciepła do budynku i indy-
widualnych opłat użytkowników, je-
żeli obniży się część zmienną opłat 
płaconych dostawcy poprzez to, że 
użytkownicy lokali będą oszczęd-
niej gospodarowali ciepłem i mniej 
go zużyją.

oszczędzanie ciepła zużywanego 
na ogrzewanie wymaga uświadomie-
nia sobie, w jaki sposób ciepło jest 
dostarczane do pomieszczenia i w ja-
ki sposób z tego pomieszczenia od-
pływa.

Ciepło do pomieszczenia jest emi-
towane przez zainstalowany w po-
mieszczeniu grzejnik. Jednak grzej-
nik nie jest jedynym źródłem dostar-
czającym ciepło. Znaczącym źródłem 
ciepła są osoby przebywające w da-
nym pomieszczeniu i wszelkie czyn-
ności gospodarcze, takie jak: goto-
wanie, pranie, używanie odkurzacza, 
a także oświetlenie, telewizor, kom-
puter itp., a także ciepło przenikają-
ce przez przegrody wewnętrzne z są-
siednich lokali (jeśli występuje pomię-
dzy nimi różnica temperatur).

Aby utrzymać w pomieszczeniu tem-
peraturę pozwalającą na dobre samo-
poczucie przebywających w nim lu-
dzi, należy dostarczyć do pomiesz-

os. „bańgów” os. „Centrum” os. „Chemik” os. „Michałkowice” os. „Młodych” os. im. J. tuwima os. „Węzłowiec”

Jak korzystać z podzielników kosztów ogrzewania
ciąg dalszy ze str. 11
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czenia taką ilość ciepła, która pokryje 
straty ciepła tego pomieszczenia. Po-
mieszczenie traci ciepło drogą prze-
wodzenia przez ściany zewnętrzne, 
okna i drzwi balkonowe. Traci również 
ciepło unoszone z powietrzem wywie-
wanym przez przewody wentylacyjne. 
Ciepło może także przenikać przez 
ściany wewnętrzne do pomieszczeń 
sąsiednich, jeżeli panuje w nich tem-
peratura niższa od tej, która jest w po-
mieszczeniu rozpatrywanym. Strat cie-
pła nie da się nigdy całkowicie wyeli-
minować. Nie ma bowiem takich ma-
teriałów do budowy ścian, ani takich 
okien, które całkowicie nie przewo-
dzą ciepła. Również nie możemy cał-
kowicie odciąć dopływu powietrza ze-
wnętrznego do pomieszczenia i za-
przestać jego usuwania przez system 
wentylacyjny, bo dopływ świeżego po-
wietrza jest niezbędny do oddycha-
nia i usunięcia z pomieszczenia wilgo-
ci, której źródłem są ludzie i czynno-
ści gospodarcze przez nich wykony-
wane (np. gotowanie). Można jednak 
ograniczyć ilość traconego ciepła do 
niezbędnego minimum rozsądnie nim 
gospodarować, tak jak gospodaruje-
my innymi dobrami materialnymi po-
przez m.in.:

- okresowe obniżanie tempera-
tury w pomieszczeniu. Komfortowo 
czujemy się, gdy w pomieszczeniu pa-
nuje temperatura ok. 20 - 21 °C. Jed-
nak nie zawsze musimy utrzymywać 
taką temperaturę. Korzystnym jest ob-
niżenie temperatury w pokoju w któ-
rym śpimy (zalecane przez lekarzy). 
Również w trakcie wykonywania cięż-
szych czynności (np. sprzątanie), le-
piej będziemy się czuli w niższej tem-
peraturze. Jeżeli w lokalu ma przeby-
wać większa liczba osób (np. spodzie-
wamy się gości), to należy zawczasu 
przykręcić zawór termostatyczny przy 
grzejniku, bo każda osoba emituje cie-
pło w ilości porównywalnej z wydajno-
ścią połowy „żeberka” grzejnika. Na-
leży jednak unikać zbytniego wychło-
dzenia pomieszczenia w dłuższym 
okresie, bo na jego ponowne dogrza-
nie stracimy zbyt wiele ciepła.

- efektywnie wykorzystywać za-
wory termostatyczne w celu obni-
żenia temperatury. Zawory termo-
statyczne nie mają skali temperatury 
w stopniach. Na pokrętle zaworu na-
niesione są: gwiazdka i kreski ozna-
czone kolejnymi cyframi od 1 do 5. 
W położeniu „gwiazdka” zawór jest 
zamknięty. W odwrotną stronę, przy 

przestawieniu pokrętła do wartości 
wyższych (np. 5) emisja ciepła z grzej-
nika rośnie. Każdy zawór termosta-
tyczny, w chwili montażu, ma ustawio-
ną, niedostępną dla użytkownika (za-
plombowaną), tzw. nastawę monta-

żową. Nastawa ta zapewnia, że obli-
czeniową temperaturę w pomieszcze-
niu (np. 20°C) osiąga się przy położe-
niu pokrętła pomiędzy kreskami ozna-
czonymi 3 i 4. Zawory termostatyczne 
są zabezpieczone przed zamarznię-
ciem grzejnika: przy ustawieniu pokrę-
tła w położeniu „gwiazdka” zawór ter-
mostatyczny otwiera się samoczyn-
nie, jeśli temperatura w jego otoczeniu 
spadnie poniżej ok. 6 - 7 °C.

Wietrzyć należy krótko i intensyw-
nie. Opłaca się szybka (2 - 3 minu-
t)wymiana powietrza poprzez szero-
kie otwarcie okien i drzwi balkono-
wych z jednoczesnym zamknięciem 
zaworów przy grzejnikach. Nie nale-
ży uchylać okna na dłuższy czas nie-
obecności w mieszkaniu (np. wycho-
dząc na wiele godzin do pracy), ponie-
waż zimne powietrze ochładza grzej-
nik i termostat otwiera się maksymal-
nie co powoduje duże i zbędne stra-
ty ciepła.

Nie zabudowywać i nie zasłaniać 
grzejników. Aby grzejnik oddawał cie-
pło do pomieszczenia, potrzebna jest 
właściwa cyrkulacja powietrza w je-
go otoczeniu. Grzejnik nie powinien 
być zabudowany, zasłonięty i zasta-

wiony meblami, gdyż wówczas cie-
pło nie rozprzestrzenia się równomier-
nie w pomieszczeniu, powstaje stre-
fa przegrzana w pobliżu ściany ze-
wnętrznej i rosną straty przez przeni-
kanie, a w konsekwencji trzeba więcej 
ciepła na ogrzanie pomieszczenia.

zmniejszać straty ciepła przez 
okna. Okno jest najlepiej przewodzą-
cym ciepło elementem przegrody ze-
wnętrznej. Oprócz przewodzenia, 
ciepło wypromieniowuje przez okno 
z wnętrza pomieszczenia. Dlatego aby 
ograniczyć straty ciepła należy na noc 
opuszczać żaluzje ewentualnie zacią-
gać zasłony, jednak bez zasłaniania 
grzejników.

zapewnić odpowiednią szczel-
ność okien i drzwi zewnętrznych. 
W większości starszych budynków, 
gdzie mamy do czynienia z wentyla-
cją naturalną (grawitacyjną), powie-
trze niezbędne do przewietrzania po-
mieszczeń dopływa przez nieszczel-
ności w stolarce okiennej (infiltruje do 
pomieszczenia). Ilość tego powietrza 
jest niekontrolowana i może być po-
wodem poważnych strat ciepła. Ce-
lowa jest wymiana okien na szczel-
ne, zaopatrzone w specjalne nawiew-
niki powietrza. W ten sposób zapewni-
my właściwą wentylację, która uchro-
ni mieszkanie przed zawilgoceniem, 
a równocześnie ograniczymy do nie-
zbędnego minimum straty ciepła, uno-
szonego z wywiewanym powietrzem 
wentylacyjnym. W żadnym wypad-
ku nie należy ograniczać wentyla-
cji lokalu przez zamykanie (zakle-
janie) kratek wentylacji grawitacyj-
nej. grozi to zawilgoceniem (póź-
niej zagrzybieniem lokalu), a w lo-
kalach gdzie używane są kuchen-
ki gazowe lub piece kąpielowe opa-
lane gazem, nawet zatruciem użyt-
kowników.

Zwracać uwagę na właściwe użytko-
wanie pomieszczeń wspólnych w bu-
dynku. Klatki schodowe, korytarze 
i piwnice, często traktowane jako „ni-
czyje”, ogrzewane są w sposób nie-
kontrolowany. W okresie zimowym na-
leży zwracać m.in. uwagę na zamyka-
nie drzwi wejściowych i okien na klat-
kach schodowych, zamykanie okie-
nek w piwnicach i innych pomieszcze-
niach wspólnego użytku.

Poradnik użytkownika lokalu, opra-
cował: Zespół Specjalistów Stowarzy-
szenia ds. Rozliczania Energii 

(www.irkom.org.pl)
Warszawa, kwiecień 2009 r. 

os. „bańgów” os. „Centrum” os. „Chemik” os. „Michałkowice” os. „Młodych” os. im. J. tuwima os. „Węzłowiec”
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Wielki konkurs 2010
aniśmy się obejrzeli, a rok 2010 

wkroczył w IV kwartał. Każdy 
upływający dzień zwiastuje nadej-
ście nowego roku, do którego czas 
zleci niczym z bicza trzasnął.

tym samym warto pomyśleć o ko-
lejnym, Wielkim Konkursie SSM, ja-
ki rada Nadzorcza i zarząd Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej adresują do wszystkich, którzy 
na koniec br. nie będą posiadać ja-
kichkolwiek zaległości wobec Spół-
dzielni.

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 mieszkań-
cy nie płacą czynszów z różnych po-
wodów. Jedni po prostu ledwo wiążą 
koniec z końcem, drudzy świadomie 
nie regulują swoich należności. Utrata 
pracy, brak dochodów, poważna cho-
roba jednego z członków rodziny po-

wodują, że ludzie przestają regulować 
swoje zobowiązania.

W tej sytuacji płynność finansowa Spół-
dzielni może ulec zachwianiu, w konse-
kwencji prowadzące do opóźnienia w re-
gulowaniu należności wobec dostawców 
usług i mediów, a tym samym stanowią-
ce realne zagrożenie prawidłowej eks-
ploatacji, co przecież ugodzi w nas sa-
mych. Dodatkowo, dostawcy mają peł-
ne prawo naliczania karnych odsetek od 
niezapłaconych sum, zaś te mogą stać 
się nadobowiązkowymi zobowiązania-
mi do pokrycia przez Spółdzielnię, czyli 
w konsekwencji przez nas samych.

w wielkim konkursie może

uczestniczyć każdy Spółdzielca
regularnie płacący czynsz, w tym należność za wodę.

Jak dowodzą minione lata, na wiele osób Konkurs działa mobilizująco, a koniec roku to właściwy moment na uporanie 
się z zaległościami tak, by w nowy rok wejść bez zaszłości i z szansą na uczestnictwo w losowaniu cennych nagród rze-
czowych oraz zwolnienia z czynszu w części eksploatacja.

Zasady wielkiego konkursu są nieZmienne od lat:
KaŻdy CzŁoNeK SSM, KtÓry Na KoNIeC grUdNIa 2010 roKU NIe będzIe poSIadaŁ zaLegŁoŚCI 

CzyNSzoWyCh, UCzeStNICzy W LoSoWaNIU NagrÓd oraz zWoLNIeŃ z CzęŚCI CzyNSzU.
rozstrzygnięcie konkursu w połowie lutego 2011 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!

Święto bytkowa, to nie tylko uro-
czystość wręczenia Laurów i za-

bawa przy muzyce, ale także impre-
zy towarzyszące. W tym roku taką 
imprezą był turniej boule, roze-
grany na boisku tuż obok rynku 
bytkowskim.

Co do tego, czy deszcz nie po-
krzyżuje planów organizatorów, 
były obawy jeszcze przed rozpo-
częciem rywalizacji. Na szczęście 
w południe, ku uciesze palących 
się tego dnia do gry zawodników, 
nie spadła ani kropelka. Inaczej, 
aniżeli było kilka godzin później 
podczas Festynu. 

Imprezę zorganizowaną wspól-
nie przez Stowarzyszenie Przy-
jaciół Bytkowa i Siemianowicką 
Spółdzielnię Mieszkaniową pro-
wadził Jerzy dinges. Zawody po-
dzielone zostały na dwie czę-
ści. Pierwszą odsłoną był turniej 
międzyosiedlowy, w którym wzięli 
udział reprezentanci bytkowskich 
osiedli: „Węzłowiec”, „Chemik”, 
„Młodych” i im. Juliana tuwi-
ma. Każda drużyna liczyła dwóch 
zawodników. Na początku nie można 
było wskazać jednoznacznie, która 

para jest faworytem do końcowego 
tryumfu, gdyż przy tej grze liczy się 

dyspozycja w danym dniu i przede 
wszystkim szczęście. 6 września 
mieli je Mirosław i ryszard adam-
czykowie z osiedla „Młodych”. To 

oni, po emocjonującej walce, wy-
grali puchar ufundowany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta. 
Trofeum późnym popołudniem 
wręczył Przewodniczący RM an-
drzej gościniak, podczas małej 
uroczystości między występami 
artystów. Drugie miejsce przypa-
dło parze: Marta i tomasz dzier-
wa z osiedla Juliana Tuwima, zaś 
trzecie zdobyli: ewa dinges i ra-
fał haraf z osiedla „Chemik”.

Bezpośrednio po rozgrywce 
międzyosiedlowej, rozegrano tur-
niej indywidualny dzieci i mło-
dzieży. W zawodach uczestniczy-
ło 12 osób. Najlepiej kulami rzu-
cał tego dnia Kamil Świetlik. Dru-
gie miejsce przypadło Martynie 
Lazar i zuzannie haraf, nato-
miast na trzecim uplasował się 
patryk anioł. Wszyscy zawodni-
cy otrzymali nagrody za uczest-
nictwo w turnieju, a najlepsi do-

datkowo pizzę. 
Rafał Grzywocz

W y k u l a l i 
P u c h a r
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XX lat Samorządu Siemianowic Śląskich  XX lat Samorządu Siemianowic Śląskich

Najważn ie j s i  są  ludz ie
podsumowanie minionych dwudziestu lat, a także analiza korzyści, jakie przyniosła ze sobą reforma samorzą-

dowa z 1990 roku były głównym tematem przeprowadzonej 30 września, uroczystej sesji siemianowickiej ra-
dy Miasta, która odbyła się w Centrum Konferencyjno-bankietowym „U ostrowskich”.

Wśród zaproszonych gości znaleź-
li się między innymi: profesor Michał 
Kulesza, który należał do współzało-

życieli Fundacji Rozwoju De-
mokracji Lokalnej – twórców 
reformy samorządu terytorial-
nego z 1990 i 1998 r.; senator 
Leszek piechota, posłowie: 
Jan rzymełka oraz Marek 
Wójcik, wicewojewoda śląski 
– adam Matusiewicz, Hono-
rowi Obywatele Siemianowic 
Śląskich: Stanisław Sakiel, 
ksiądz prałat Stanisław Sier-
la, a także ks. Konrad zu-
bel i Stanisław Kowarczyk. 
Obecni byli poprzedni pre-
zydenci naszego miasta, by-
li radni, burmistrz Czeladzi – 
Marek Mrozowski, delega-
cje miast partnerskich: Mo-
hacs i Jablunkov, przedsta-
wiciele duchowieństwa z by-
łym dziekanem ks. eugeniu-
szem Kurpasem. W ostatniej 
chwili swoje przybycie odwo-
łał – z powodów zdrowotnych 
– poseł Marek plura.

Po otwarciu sesji nastąpi-
ło wręczenie andrzejowi go-
ściniakowi, przewodniczące-
mu Rady Miasta oraz Jacko-
wi guzemu, prezydentowi Siemiano-
wic Śl. insygniów. 

Następnie głos zabrał Andrzej Go-
ściniak.

- To wspólna sesja. Już wiosną 
2009 roku do jej organizacji zapro-
siłem wszystkich swoich poprzedni-
ków. Stworzony przez nas zespół ro-
boczy spotykał się kilkukrotnie. Naszą 

wspólną sugestią było zwrócenie się 
do naszego artysty rzeźbiarza Jacka 
Kicińskiego  z prośbą o zaprojekto-

wanie statuetki, która symbolizowała-
by minione dwudziestolecie. Na wnio-
sek przewodniczących rady wszyst-
kich poprzednich kadencji, jak i obec-
nego prezydenta Jacka Guzego bę-
dzie ona eksponowana w dużej sali 
posiedzeń – stwierdził. – Miniaturkami 
statuetki zostali obdarowani byli rad-
ni, byli prezydenci i wszyscy uczestni-

cy tej uroczystej sesji, by idea samo-
rządności trafiła do ich domów, do ich 
rodzin. Najważniejsi bowiem w tym te-

gorocznym jubileuszu są lu-
dzie. Także ci, którzy już nie-
stety od nas odeszli (zgro-
madzeni minutą ciszy uczcili 
zmarłych siemianowickich sa-
morządowców – przyp. red.) 
oraz rzecz jasna obecni na tej 
Sali byli radni, a także aktyw-
nie działający członkowie sto-
warzyszeń i organizacji poza-
rządowych – dodał.

W tym miejscu przewodni-
czący Gościniak odczytał na-
zwiska wszystkich radnych 
minionych kadencji, a także 
wszystkich poprzednich Pre-
zydentów i Członków Zarzą-
du Miasta.

o reformie
Kolejnym punktem progra-

mu był wykład profesora Mi-
chała Kuleszy, który zwraca-
jąc uwagę na młody wiek pol-
skiej samorządności akcen-
tował jej bogaty już dorobek. 
Mówca do wymienionych na-
zwisk współtwórców reformy 
profesorów Jerzego Stępnia 
i Jerzego regulskiego do-

dał nazwisko prof. Waleriana pań-
ko, który – jak mówił – również bar-
dzo mocno był zaangażowany w stwo-
rzenie ustawy o samorządzie teryto-
rialnym. Było nas czterech – stwier-
dził dobitnie.

Odnosząc się do reformy przypo-
mniał czas jej tworzenia, który zaczął 
się dużo, dużo wcześniej niż wszyscy 

Andrzej Gościniak

Piotr Madeja

Jacek Guzy

Michał Kulesza
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to przypisują, bowiem prace rozpo-
częliśmy na początku lat osiemdzie-
siątych i zauważył, że dwadzieścia lat 
w istnieniu miasta to praktycznie nic, 

a mimo to przez minione 20 lat bardzo 
wiele w Polskich miejscowościach się 
zmieniło, samorządzenie wyszło na 
dobre lokalnym społecznościom. Koń-
cząc swe wystąpienie, Michał Kulesza 
życzył wszystkim radnym nudnej pra-
cy, bo wbrew powszechnemu mnie-
maniu bycie radnym to zajęcie nudne. 
Życzę Wam nudnej pracy w budowa-
niu kolejnych kilometrów nowych dróg, 
remontach, budowach basenów i cze-
go tam jeszcze zamarzycie – podsu-
mował wykład. 

pierwszy samorząd
Potem przy mównicy znalazł się 

piotr Madeja, prezydent Siemianowic 
Śląskich w latach 1990-1994, a obec-
nie sekretarz miasta. 

- Trudno w kilkuminutowym czasie 
zawrzeć działalność samorządów lo-
kalnych w minionym dwudziestoleciu. 
Myślę, że najtrafniej opisuje ten okres, 
dość powszechnie uznawane stwier-
dzenie, że spośród wszystkich reform 
wprowadzanych w naszym kraju, naj-
bardziej udaną jest właśnie reforma 
samorządowa. To przecież mieszkań-

cy wspólnot gminnych wiedzą najle-
piej, jakie mają potrzeby, co zrobić, 
a co należałoby zmienić, kogo wybrać 
do władz samorządowych, komu po-

wierzyć swój los, by tu w tej ich małej 
ojczyźnie żyło się lepiej. Nie zawsze, 
a bywało, że wcale nie było tych po-
trzeb widać z poziomu Warszawy – 
zwrócił się do zebranych Piotr Madeja.

Czas wielu zmian
Kolejnym przemawiającym był ak-

tualny prezydent Siemianowic Śl. Ja-
cek Guzy.

- Minione dwie dekady to czas wie-
lu zmian, tak na płaszczyźnie ustro-
jowej, gospodarczej, jak i mentalnej. 
Nie sposób przecenić naszych doko-
nań w tych wszystkich segmentach. 
Rzecz jasna nie każdą wizję udało się 
wdrożyć w życie, nie wszystkie też się 
sprawdziły. Bezdyskusyjnym sukce-
sem z pewnością jest jednak reforma 
samorządowa, która otworzyła przed 
nami nowe, dotąd nieznane możliwo-
ści demokracji. Największym naszym 
osiągnięciem jest bezpośredni wybór 
prezydentów, burmistrzów i wójtów. 
Wreszcie sami mieszkańcy decydu-
ją, kto i z jaką wizją na przyszłość bę-
dzie ich gospodarzem, ich opieku-
nem. Obecnie docierają do nas sygna-

ły o planach, by ograniczyć kadencyj-
ność prezydentów, czyli de facto, że-
by w pewnym sensie decydować za 
samych mieszkańców, w ich imieniu. 
To zdecydowanie złe podejście, za-
przeczenie samorządności. Przecież 
skoro właśnie mieszkańcy decydują 
o tym, że ktoś nadaje się na dane sta-
nowisko, to tym samym dają mu man-
dat swojego zaufania, mandat który 
jest weryfikowany podczas kolejnych 
wyborów. Jeżeli prezydent, burmistrz, 
czy wójt sprawdził się, za jego czasów 
miasto, czy gmina rozwija się prawi-
dłowo – to mieszkańcy, czyli wyborcy 
nadal mu ufają. Nie chcą zmieniać te-
go, co dobre. Bardzo złe byłoby odbie-
ranie im tego przywileju – przekonywał 
prezydent.

Potem przyszedł czas na prezen-
tację multimedialną, której tematem 
przewodnim były dokonania siemia-
nowickich władz samorządowych 
w ostatnich 20 latach i kierunki zmian, 
jakie nastąpiły w naszym mieście. Po 
wręczeniu stosownych wyróżnień uro-
czyste obrady zakończono.

My dodajmy jeszcze, iż uroczystą 
sesję planowano przeprowadzić pod 
koniec maja br., jednak ówczesne wy-
darzenia w kraju skłoniły organizato-
rów – nie bez znaczenia była opinia 
prof. Michała Kuleszy – do przełożenia 
obchodów na koniec września.

* * *
W kolejnym wydaniu „MS” przed-

stawimy rozmowy z Jackiem Guzym 
i Andrzejem Gościniakiem. Poruszy-
my w nich zarówno minione dwudzie-
stolecie, jak i mijającą kadencję. Je-
żeli PT Czytelnicy chcielibyście o coś 
zapytać włodarzy miasta, macie jakieś 
sugestie – czekamy na propozycje do 
12 października.

Problemy, pytania przesyłać można 
pocztą zwykłą na adres:

Redakcja „Moja Spółdzielnia”,
ul. Bohaterów Westerplatte 20,
41-106 Siemianowice Śląskie,

pocztą elektroniczną:
ssm@poczta.fm

oraz podczas dyżuru redakcyjnego.
Michał Tabaka; pes

XX lat Samorządu Siemianowic Śląskich  XX lat Samorządu Siemianowic Śląskich

Najważn ie j s i  są  ludz ie

Niecodzienna sala obrad.

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

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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Nieodzownym elementem Święta 
jest część imprezy poświęcona młod-
szym mieszkańcom miasta. Dopingo-
wani przez swoje rodziny, znajomych 

czy po prostu zwykłych widzów, dzie-
ci i młodzież mogły wykazać się, czę-
sto po raz pierwszy w życiu przed tak 
wielką publicznością, swoją pasją czy 

talentem. Wielogodzinne próby śpie-
wu, albo tańca i wreszcie występy, do 
których się tak solidnie przygotowy-
wali, nagrodzone były szczerymi bra-
wami. Kto wie, może pośród widowni 

był łowca talentów i już zanotował so-
bie w swoim notesie jakieś nazwisko 
czy nazwę zespołu? Talent niejednej 
gwiazdy, jaką dziś oglądamy w TV, 
tudzież słuchamy w radiu, odkryty zo-
stał w takich właśnie okolicznościach. 

Na scenie i pod nią mieliśmy też konkur-
sy i zabawy integracyjne, w których chęt-
nie, mimo ponurej pogody, brały udział 
dzieci. Publiczność zgromadzona na Ryn-
ku, czasem celowo, czasem z przypadku, 
mogła zobaczyć występy dzieci i młodzie-
ży z bytkowskich placówek kulturalnych 
i oświatowych. Wykorzystując dosłownie 
chwilę między występami, zapytaliśmy 
niektórych widzów o ich odczucia związa-
ne ze Świętem Bytkowa. 

- Muzyka, śpiew, wesoła atmosfe-
ra. Od kilku lat uczestniczę regularnie 
w Święcie, czy jest słońce, czy leje tak 
jak teraz. A dlaczego? Ponieważ moż-
na tu przede wszystkim posłuchać faj-
nej muzyki, dzięki której czuję się po 
prostu młodszy. Tu jest młodość i ży-
cie – relacjonuje Wiesław dąbrowski, 
mieszkaniec osiedla „Chemik”. 

Podobne odczucia miała tere-
sa Cap z Michałkowic: - Pierwszy 
raz uczestniczę w Święcie Bytkowa. 
Z przyjemnością słucham piosenek 
z moich czasów. Wracam wtedy pa-
mięcią do tamtych dni.

Stałym bywalcem imprezy jest też 
Maria Michalak z osiedla „Młodych”: 
Wykorzystując wolną chwilę, przy-

Ś w i ę t o  p o d  p a r a s o l e m
4 września po raz siódmy obchodziliśmy Święto bytkowa. z zapowiedzi 

 synoptyków wynikało, że sobota będzie dniem chłodnym i deszczo-
wym. tak też było. Na całe szczęście nie przeszkodziło to w organizacji wy-
darzenia, a mieszkańcom w dobrej, urozmaiconej rozrywce, nierzadko pod 
parasolami własnymi… i otaczających rynek lokali.

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Bytkowa

Uchwałą Kapituły z dnia 23 sierpnia 2010 roku został przyznany   
Szanownemu Panu 

kazimierzowi kUtZowi


LaUr Bytkowa
wybitnemu i zasłużonemu Górnoślązakowi, Człowiekowi Kultury, Społecznikowi i Politykowi, 

w którego dorobku artystycznym jest kilkadziesiąt sztuk teatralnych i ponad 20 filmów, w tym 

„Sól ziemi czarnej”, „Perła w koronie”, „Paciorki jednego różańca” i „Śmierć jak kromka chleba”,  

co Kapituła pragnie szczególnie podkreślić. Znakomitemu Artyście internowanemu w stanie 

wojennym za działalność na rzecz opozycji demokratycznej. Społecznikowi – Przewodniczącemu 

Komitetu Budowy Muzeum Śląskiego, Twórcy wielu festiwali, w tym Festiwalu Sztuki Reżyserskiej 

„Interpretacje”. Politykowi – Senatorowi RP trzech kolejnych kadencji, Posłowi na Sejm RP. 

Dzięki Niemu Polacy w kraju – nad morzem i w górach – przekonali się, że Górnoślązacy 

posiadają wysoką kulturę i wrażliwość, poczucie humoru, ale także subtelność i delikatność,  

i są nosicielami polskiej tradycji. Jest powszechnie uznawanym i cenionym autorytetem, i doskonałym 

przykładem artystycznych osiągnięć, które są dumą mieszkańców Górnego Śląska.

Za Kapitułę Lauru Bytkowa i Stowarzyszenie

 Zastępca Prezesa Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie Prezes

 Zbigniew Lekston Jacek Guzy Andrzej Gościniak

Bytków, dnia 4 września 2010 roku.

ciąg dalszy na str. 18

Laudacje odczytał  
Andrzej Gościniak



18 MOJA SPÓŁDZIELNIA 10/2010

szłam tu wraz z moim wnukiem Do-
minikiem zobaczyć występy dzieci, 
a później wpadniemy pewnie na wie-
czorne występy gwiazd.

 – Z zainteresowaniem czekam na 
uroczystość wręczenia Laurów Byt-
kowa. To słuszna inicjatywa, jaką jest 

nagradzanie ludzi zasłużonych dla te-
go regionu. Szkoda, że Kutz nie pojawi 
się osobiście. Niewątpliwie to postać 
zasłużona dla Śląska, może nawet 
najwybitniejszy żyjący Ślązak, ale od 

kiedy wdał się w politykę „na poważ-
nie”, mam wrażenie, że trochę stra-
cił – uważa piotr Kromski z Katowic. 

- Pogoda psuje klimat Święta. Przy-
szłam niedawno i nawet nie można 
usiąść, bo ławki mokre. Pozostaje więc 
zabawa na stojąco i pod parasolem – 
mówi ola bibrzycka z Centrum. 

- Czekam na Giżowską. Mam na-
dzieję, że da dobry koncert i rozgrze-
je tą zmarzniętą publiczność. Oby tyl-
ko deszcz nie spowodował odwołania 
imprezy – powiedziała grażyna Niec-

kowska, której obawy na szczęście 
się nie sprawdziły. 

Około godziny 17.30, przy wciąż pa-
dającym rzęsiście deszczu, danuta 
białas i Krystian Stasiczek, czyli pa-
ra prowadzących, zapowiedziała cere-
monię wręczenia Laurów bytkowa. 
Kilkadziesiąt osób zebranych pod sce-

ną godnie przywitało członków kapitu-
ły, Prezydenta miasta, Przewodniczą-
cego Rady Miasta, a także tegorocz-
nego laureata zygmunta Łukaszczy-
ka, wojewodę śląskiego, solidnymi 
oklaskami. W laudacji andrzej gości-
niak, przewodniczący Stowarzyszenia 
Przyjaciół Bytkowa, charakteryzując 
laureata stwierdził: dla Górnoślązaka 
z krwi i kości, pochodzenie swe wywo-
dzącego z Bytkowa, gdyż tutaj urodził 
się Jego Ojciec. Dla wybitnego samo-
rządowca działającego w tych struk-
turach od dwudziestu lat, od szcze-
bla miasta i gminy aż do szczebla wo-
jewódzkiego, w trakcie których pełnił 
eksponowane stanowiska  prezyden-
ta  i wiceprezydenta miasta oraz funk-
cje przewodniczącego i wiceprzewod-
niczącego rady miejskiej, w swym ro-
dzinnym mieście. Dla skutecznego po-
lityka dostrzegającego służebną rolę 
władzy wobec obywateli.

Wojewoda Śląski jest doskonałym 
przykładem wybitnych osiągnięć i ce-
chujących Górnoślązaków tradycyj-
nych zalet godnych naśladowania, któ-
rego działalność przynosi nam wszyst-
kim wielką satysfakcję i zaszczyt. Laur 
wręczali Jacek guzy – prezydent 
miasta, Andrzej Gościniak i zbigniew 
Lekston, prezes Zarządu SSM.

zygmunt Łukaszczyk poproszony 
o kilka słów komentarza powiedział, 
że nawet nie przypuszczał, iz ma tyle 

Ś w i ę t o  p o d  p a r a s o l e m

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Bytkowa

Uchwałą Kapituły z dnia 23 sierpnia 2010 roku został przyznany   
Szanownemu Panu 

Zygmuntowi ŁUkaSZcZykowi


LaUr Bytkowa
dla Górnoślązaka z krwi i kości, pochodzenie swe wywodzącego z Bytkowa, gdyż tutaj urodził się Jego 

Ojciec. Dla wybitnego samorządowca działającego w tych strukturach od dwudziestu lat, od szczebla 

miasta i gminy aż do szczebla wojewódzkiego, w trakcie których pełnił eksponowane stanowiska  

prezydenta i wiceprezydenta miasta oraz funkcje przewodniczącego  i wiceprzewodniczącego rady 

miejskiej, w swym rodzinnym mieście. Dla skutecznego polityka dostrzegającego służebną rolę władzy 

wobec obywateli.

Wojewoda Śląski jest doskonałym przykładem wybitnych osiągnięć i cechujących Górnoślązaków 

tradycyjnych zalet godnych naśladowania, którego działalność przynosi nam wszystkim wielką 

satysfakcję i zaszczyt.

Za Kapitułę Lauru Bytkowa i Stowarzyszenie

 Zastępca Prezesa Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie Prezes

 Zbigniew Lekston Jacek Guzy Andrzej Gościniak

Bytków, dnia 4 września 2010 roku.

ciąg dalszy ze str. 17

ciąg dalszy na str. 20
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os. „bańgów” os. „Centrum” os. „Chemik” os. „Michałkowice” os. „Młodych” os. im. J. tuwima os. „Węzłowiec”

Z i e l o n y  k o n k u r s  2 0 1 0
dają przelotność pór roku, wszak od 
kilkunastu dni gości już astronomicz-
na i kalendarzowa jesień. Po lecie po-

zostaną nam wspomnienia zdjęcia, 
pocztówki, filmy nagrane na kamerach 
cyfrowych. Jednak jeszcze teraz war-
to dobrze rozejrzeć się wokół siebie, 
by przekonać się, że lato w ogródkach 
przydomowych i na ukwieconych bal-
konach trwa. Spacerując alejkami wy-
raźnie widać, że wiele ukwieconych 
balkonów to perełki na mapach osie-
dli. Ich twórcy zasługują na szczegól-
ne uznanie, gdyż z ich trudu, jaki wkła-
dają w realizację swojej pasji, mogą 
cieszyć się wszyscy, którzy kochają 
kwiaty i przyrodę. Ukwiecone balko-
ny i ogródki przydomowe potwierdza-

ją, że piękno można odnaleźć nie tyl-
ko w wakacyjnych krajobrazach. Jest 
ono wokół nas. Od nas też zależy, czy 
stworzymy je wokół siebie.

Chociaż ukwiecony balkon to ja-
kieś tam obciążenie finansowe i cza-
sowe, to każdy pasjonat potwierdzi, 
że wydatkowane pieniądze szybko 
są rekompensowane, zaś czasu się 
nie liczy, szczególnie gdy nagrodą 
są pięknie kwitnące rośliny wyhodo-
wane czy wypielęgnowane własny-
mi rękami. Nie bez znaczenia jest też 
uznanie sąsiadów chętnie podziwia-
jących efekty kilkutygodniowej pracy. 
W redakcji szczególnie cieszą nas li-
sty, czy informacje telefoniczne wska-
zujące na ładne balkony, czy pięk-
nie utrzymane ogródki a docierają-

ce bezpośrednio od zamieszkałych. 
Te drobne gesty uznania są wspania-
łym podziękowaniem dla osiedlowych 
ogrodników.

Obecnie warto też baczniej spojrzeć 
na rozpoczynający się karnawał żółci 
i czerwieni, bo te kolory już zaczyna-
ją dominować na drzewach, krzewach 
czyli w otaczającym nas krajobrazie. 
Jesień jest piękna kolorystycznie i tyl-
ko szkoda, że po niej mamy zimę, któ-
ra amatorów białego szaleństwo ucie-
szy, ale innych to już nie za bardzo.

My, póki co, dziękujemy wszystkim 
dbającym własnym sumptem o zieleń. 
Wasze starania upiększają domy, do-
dają im smaczku i słowu dom nadają 
właściwą treść.

 pes

ciąg dalszy ze str. 40

ul. Spokojna 3 ul. Wyzwolenia 8
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Ś w i ę t o  p o d  p a r a s o l e m
dobrych przymiotów i choć nie jest ro-
dowitym siemianowiczaninem, to czu-
je się z naszym miastem bardzo zwią-
zany, bowiem jego przodkowie miesz-
kali przy ulicy Michałkowickiej 30. Kon-
tynuując stwierdził, iż przyznany Laur 

będzie przypominał mu o cechach od-
znaczających Górnoślązaków, takich 
jak na przykład pracowitość i szacu-
nek wobec nich. Swoją wypowiedź za-
kończył słowami „Szczęść Boże”.

Drugim tegorocznym laureatem był 
Kazimierz Kutz. Niestety, nie mógł 

pojawić się osobiście na wręcze-
niu Laurów z powodu nadmiaru obo-
wiązków. Poprosił jednak o pokło-
nienie się głęboko w stronę wszyst-
kich mieszkańców, co zwinnym ge-
stem, aż do ziemi uczynił andrzej 
gościniak. W uzasadnieniu przyzna-

Członkowie Kapituły i Laureaci Lauru bytkowa,  
od lewej: zbigniew Lekston, henryk Nowak, piotr Madeja, ks. Konrad zubel,  

prof. dr hab. arkadiusz Nowak, Jacek guzy, alicja Jaźwiec.

ciąg dalszy ze str. 18

Laur dla Wojewody  
- wręcza Jacek guzy, prezydent 

miasta.

Czytaj - Wykulali puchar - str. 14

puchar dla zwycięzców
turnieju w boule - czytaj str. 14
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nia Lauru Kutzowi, podkreślono że 
przyznanogo: wybitnemu i zasłużo-
nemu Górnoślązakowi, Człowiekowi 
Kultury, Społecznikowi i Politykowi, 
w którego dorobku artystycznym jest 
kilkadziesiąt sztuk teatralnych i po-
nad 20 filmów, w tym „Sól ziemi czar-
nej”, „Perła w koronie”, „Paciorki jed-
nego różańca” i „Śmierć jak kromka 
chleba”, co Kapituła pragnie szcze-
gólnie podkreślić. Znakomitemu Ar-
tyście internowanemu w stanie wo-
jennym za działalność na rzecz opo-
zycji demokratycznej. Społecznikowi 
– Przewodniczącemu Komitetu Budo-
wy Muzeum Śląskiego, Twórcy wie-
lu festiwali, w tym Festiwalu Sztuki 
Reżyserskiej „Interpretacje”. Polityko-
wi – Senatorowi RP trzech kolejnych 
kadencji, Posłowi na Sejm RP. Dzię-
ki Niemu Polacy w kraju – nad mo-
rzem i w górach – przekonali się, że 
Górnoślązacy posiadają wysoką kul-
turę i wrażliwość, poczucie humoru, 
ale także subtelność i delikatność, 
i są nosicielami polskiej tradycji. Jest 
powszechnie uznawanym i cenionym 
autorytetem, i doskonałym przykła-
dem artystycznych osiągnięć, któ-
re są dumą mieszkańców Górnego 
Śląska.

Po oficjalnej części nadeszła pora 
na kolejną dawkę muzycznej zabawy, 
okraszonej dobrym śląskim humorem, 
jaką przez kilkadziesiąt minut serwo-
wał widzom „hanys band”.

Po 19.00 na scenie pojawiła się Kry-
styna giżowska, której kariera es-
tradowa toczy się nieprzerwanie od 
lat 70, aż do dzisiaj. Artystka zaśpie-
wała swoje największe przeboje. Nie 
zabrakło wśród nich takich utworów 
jak chociażby: „Przeżyłam z Tobą tyle 
lat” czy „Złote obrączki”.

Po blisko półtoragodzinnym wy-
stępie, dobrze przyjętym przez pu-
bliczność, na scenę wkroczył zespół 
„4 sense”. Publiczność miała oka-
zję bawić się przy popularnych prze-
bojach disco polo w wersji tanecz-
nej i niestety nieprzerwanie padają-
cym rzęsistym już deszczu. 

Po ich występie pozostał już tyl-
ko efektowny pokaz sztucznych ogni, 
kończący VII Święto Bytkowa. 

W ramach „Święta Bytkowa” odby-
ła się impreza towarzysząca, jaką był 
turniej międzyosiedlowy w boule. Za-
wody na boisku przy Rynku Bytkow-
skim udało się przeprowadzić jeszcze 
zanim się rozpadało – piszemy o nich 
w innym miejscu. 

Rafał GrzywoczLało jak nigdy dotąd
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A
rtykuł sponsorow

any Szanowni Państwo
Dr hab. n. med. andrzej Lekston 

dyplom lekarza uzyskał w 1974 roku, 
od tego roku pracuje w Zabrzu po-
czątkowo w wojewódzkim 
ośrodku kardiologii, a po 
zmianie nazwy w Śląskim 
centrum chorób Serca.

W 1977 roku uzyskał specja-
lizację I stopnia z zakresu cho-
rób wewnętrznych, w 1982 roku 
specjalizację II stopnia z tego 
zakresu, a w 1994 roku tytuł 
specjalisty kardiologa. W 1988 
roku uzyskał stopień doktora 
nauk medycznych.

od 1988 roku pracuje na 
stanowisku adiunkta w iii 
katedrze i klinice kardio-
logii pod kierunkiem prof. dr hab. 
n. med. Lecha Polońskiego, pełniąc 
funkcję zastępcy kierownika kliniki.

11 listopada 2004 r. uzyskał tytuł 
doktora habilitowanego nauk medycz-
nych w zakresie medycyny – chorób 
wewnętrznych, kardiologii.

rozwój naukowy w zakresie kar-
diologii inwazyjnej rozpoczął w 1977 r. 
podejmując pracę w pierwszej na Ślą-
sku Pracowni Hemodynami-
ki w Wojewódzkim Ośrodku 
Kardiologii w Zabrzu. Efektem 
współpracy naukowo-szkole-
niowej z szeregiem ośrodków 
kardiologicznych w kraju i za 
granicą były pierwsze planowe 
zabiegi przezskórnej śródnaczy-
niowej plastyki tętnic wieńco-
wych („balonikowania”) wyko-
nane w listopadzie 1985 r. na 
Śląsku. Na uwagę zasługuje, 
że był to drugi ośrodek w Pol-
sce, po Instytucie Kardiologii 
w Warszawie (prof. w. rużył-
ło, 1981 r.), w którym wykony-
wano te zabiegi. 

W 1986 r. wykonał wraz z dr Borkow-
skim w Wojewódzkim Ośrodku Kardiolo-
gii w Zabrzu pierwszy zabieg inwazyjne-
go („balonikowanie”) leczenia świeżego 
zawału mięśnia sercowego. W 1977 r. 
stworzył w Zabrzu zespół karetki kardio-
logicznej, której był kierownikiem przez 
15 lat. Wieloletnie doświadczenia pozwa-
lają pozytywnie ocenić to przedsięwzię-
cie. Bezpośredni, szybki transport chorego 
do ośrodka dysponującego Pracownią He-
modynamiki - pozwolił na znaczne skró-

cenie czasu od rozpoznania do wdrożenia 
diagnostyki i terapii inwazyjnej.

Praktyka ta była pomocna we wpro-
wadzeniu w 1987 roku nowatorskie-
go, 24-godzinnego systemu dyżurowego 
w Pracowni Hemodynamiki w Zabrzu. 
W systemie tych dyżurów dr hab. n. med. 
andrzej Lekston, jako pionier zabiegów 
PTCA na Śląsku, aktywnie uczestniczył.

Od 1986 roku wykonywał zabiegi 
biopsji mięśnia sercowego w ocenie ich 
przydatności diagnostycznej jako zabie-
gi monitorujące proces ostrego odrzu-
cania komórkowego przeszczepionego 
serca. Wynikiem tych doświadczeń było 
opracowanie rozdziału i redakcja tekstu 
Lekston A.: Biopsja mięśnia sercowego. 
W: Przeszczep serca. Pod redakcją Zbi-
gniewa religi 1997 r.

Szkolenia
Dr hab. n. med. andrzej Lekston 

odbył szereg szkoleń w renomowanych 
ośrodkach kardiologii inwazyjnej.

W 1987 r. odbył staż szkolenio-
wy w Deborah Heart and Lung Center 
(Browns Mills, USA) w zakresie kar-
diologii inwazyjnej, w tym diagnostyki 
i leczenia choroby wieńcowej oraz na-
bytych wad serca. Tam m.in. zapoznał 
się z najnowszymi, w owym czasie, me-
todami diagnostycznymi stosowany-
mi w pracowni izotopowej i ultrasono-

kardiograficznej w przypadku choroby 
wieńcowej i nabytych wad serca. Kolej-
nymi Ośrodkami, w których odbył szko-
lenia z kardiologii inwazyjnej to Gene-
wa (1992 r.), Eindhoven (1994 r.) oraz 
Frankfurt/Menem (1996 r.)

W pracy zawodowej współpracował 
z przełożonymi i pracownikami dążącymi 
do stałego rozwoju, w tym również w za-

kresie działalności naukowej. 
Należy tu wymienić znakomi-
tych przedstawicieli polskiej kar-
diologii i kardiochirurgii takich 
jak profesorowie: Lech Poloński 
(bezpośredni przełożony), Sta-
nisław Pasyk, Jan wodniecki, 
Zbigniew religa, Marian Ze-
mbala, Franciszek kokot, Bo-
gusław Maciejewski.

Ponadto czynnie, jako wykła-
dowca, uczestniczył w posiedze-
niach towarzystw naukowych. 
Brał udział w Warsztatach 
Kardiologii Interwencyjnej 

w Szczecinie, Krakowie, Katowicach 
i w Warszawie. W latach 2004-2009 był 
członkiem w Radzie Naukowej Między-
narodowej Konferencji Kardiologicz-
nej, Warsztatów Kardiologii Inwazyjnej 
organizowanej przez Śląskie Centrum 
Chorób Serca w Zabrzu. Jest członkiem 
Rady Naukowej corocznych Warsztatów 
Kardiologii Interwencyjnej organizowa-
nych przez Sekcję Kardiologii Inwazyj-

nej PTK, a od 2008 r. kierow-
nikiem naukowym Warsztatów 
Rotablacji Wieńcowej. Prowa-
dzi szkolenia przekazując zdo-
bytą wiedzę z zakresu kardio-
logii inwazyjnej dla lekarzy nie 
tylko z Polski, ale i z zagranicy. 

Andrzej Lekston jest auto-
rem i współautorem dziesiąt-
ków publikacji naukowych 
i książek specjalistycznych.

Jest członkiem Rady Re-
dakcyjnej czasopism: Postę-
py Kardiologii Interwencyjnej 
oraz Kardiologia info.

Jest promotorem w 5 prze-
wodach doktorskich, z których 3 zostały 
ukończone - wszystkie rozprawy doktor-
skie zostały wyróżnione. Jest recenzen-
tem 4 prac doktorskich, trzy ukończone, 
czwarta recenzja w toku. 

nagrody i wyróżnienia
Dr hab. n. med. andrzej Lekston 

jest uhonorowany wieloma nagrodami 
i wyróżnieniami. Szczególnie ceni sobie 
podziękowania otrzymane od prof. Zbi-
gniewa religi i prof. Mariana Zemba-
li - dyrektora ŚCCS.

Z poważaniem andrzej Lekston.

Szanowni Państwo
Dzięki wieloletniej praktyce klinicznej, ciągłej pracy na-

ukowej w Śląskim centrum chorób Serca w Zabrzu, no-
woczesnej aparaturze diagnostycznej, mogę Państwu zaofe-
rować profesjonalne wykonanie badań w zakresie schorzeń 
sercowo-naczyniowych, a w razie wykrycia choroby zale-
cić odpowiedni sposób leczenia, w tym specjalistyczną dia-
gnostykę i leczenie inwazyjne serca (koronarografia i an-
gioplastyka - „balonikowanie” tętnic wieńcowych), w razie 
konieczności konsultacje z kardiochirurgiem.
Zapraszam w każdy wtorek i czwartek od 1600 do 1800 

do gabinetu kardiologicznego w Siemianowicach Ślą-
skich przy ul. Hermana wróbla 14.

tel. 693 55 66 77

Z sercem na ty

Profesor  
Zbigniew religa

Profesor 
Leszek Balcerowicz

Dr hab. n. med.  
andrzej Lekston 
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rafał grZywocZ: kiedy ZacZęło się 
u pana Zamiłowanie do gór?

ryszard KUbaC: Były lata 60. Trafi-
łem do zakładu pracy, gdzie pracowa-
ło wielu pasjonatów gór i jaskiń. To oni 
mnie zarazili. Tam wtedy działał Klub 
Speleologiczny, do którego wstąpiłem. 
W drugiej połowie lat 60. zapisałem się 
też do PTTK. Z Klubu jeździliśmy do ja-
skiń, przede wszystkim w tereny Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej, z kolega-
mi zaś chodziliśmy po skałkach i górach. 

- w tym środowisku był również 
nasZ wspaniały himalaista jerZy ku-
kucZka. jak pan go wspomina?

- Jurek był taką mieszanką górala 
śląskiego ze Ślązakiem. Bardzo po-
godny, wesoły człowiek. Pomimo osią-
gniętego statutu gwiazdy w alpinizmie, 
zachowywał się normalnie, jak to się 
mówi: „nie odbiło mu”. Był bardzo lu-
biany i poważany zarówno w Polsce, 
jak i na świecie.

- cZy naucZył się pan cZegoś od nie-
go? co wyniósł pan Z tego otocZenia?

- Byliśmy przyjaciółmi, a od przy-
jaciół podgląda się te dobre cechy. 
W tym środowisku, czyli miłośników 
sportów ekstremalnych, obowiązywały 
pewne formy zachowania – etos XIX-
-wiecznego romantyka. Przyjaźń, po-
moc w krytycznych sytuacjach, współ-
praca. To zostało mi do końca życia.

- cZy te ideały prZetrwały?
- Nie przetrwały. Przez lata słabły co-

raz bardziej. Dziś niewiele z tego zo-
stało. Zmieniła się mentalność. Od 
kilku lat słyszymy, że każdy może 
się wspinać, ale na własną odpowie-
dzialność. Brakuje tej idei partnerstwa, 
współpracy i rozwagi, stąd, myślę, jest 
tak wiele tragicznych wypadków, mimo 
nowoczesnego sprzętu, o jakim w la-
tach 60. czy 70. nie mogliśmy nawet 
pomarzyć, bo takiego jeszcze nie było.

- kiedy po raZ pierwsZy pomyślał 
pan o wyjeźdZie w himalaje?

- W latach 70., kiedy zaczęły się wy-
prawy z klubów wysokogórskich z Gli-
wic i Katowic. Obserwowałem wtedy star-
szych kolegów, ich przygotowania do wy-
praw. Następnie, po przyjeździe uczestni-
czyłem w spotkaniach z nimi, przegląda-
łem setki zdjęć, słuchałem ich opowiadań. 

Na swoją kolej czekałem blisko 30 lat, aż 
w 2006 roku wreszcie się doczekałem.

- jak więc wyglądała wymarZona 
wyprawa w najwyżsZe góry świata?

- Najpierw zorganizowaliśmy sobie trek-
king wokół Masywu Annapurny. W 27 dni 

zrobiliśmy całość, wraz z wejściem do 
sanktuarium i bazy głównej pod Anna-
purną. Najwyższy punkt na tej trasie, to 
była wysokość 5419 m n.p.m. W kolej-
nych dniach wybraliśmy się pod Mount 
Everest. Widoku najwyższej góry świata 
na żywo nie da się zapomnieć. Potęga.

- trZy lata później był pan pomy-
słodawcą wyprawy w himalaje, po-
święconej pamięci swojego kolegi je-
rZego kukucZki, w dwudZiestą rocZni-
cę jego śmierci na południowej ścia-
nie lhotse – 8516 m n.p.m.

- Jako, że zbliżała się rocznica trage-
dii, wpadłem na pomysł, aby zorganizo-
wać wyprawę, która będzie swoistym 
hołdem dla Jurka. Na inicjatywę pozy-
tywnie odpowiedziała żona Kukuczki, 
Cecylia, synowie oraz przyjaciele i tak 
1 października 2009 roku wyruszyli-
śmy na 6 tygodni w Himalaje. Zaplano-
waliśmy sobie, że spotkamy się wszy-
scy około 24 października, czyli w dniu 
śmierci Kukuczki przy czortenie w Chu-
khung, nieopodal szczytu Lhotse, upa-
miętniającym himalaistę oraz dwóch in-
nych, którzy stracili życie w tamtych 
okolicach. Na czortenie pod istnieją-
cą tablicą pamięci Ryszarda Kukuczki, 
Czesława Jakiela i Rafała Chołdy, za-
montowaliśmy drugą, na której widnie-
je napis: „LHOTSE SOUTH FACE HE-
ROES” („Bohaterom południowej ścia-
ny Lhotse”). Oprócz tego, zamieściliśmy 
też skrzynkę, gdzie jest zeszyt, do któ-

rego mogą wpisywać się przechodzący 
tamtędy ludzie oraz folder w dwóch ję-
zykach, przybliżający sylwetkę Jerzego 
Kukuczki. Dzięki temu pamięć o Jurku 
w tamtym regionie wciąż będzie żywa. 

- prosZę pana, jak bardZo odmienna 
od nasZej jest kultura nepalu?

- Nepal to specyficzny kraj. Znajduje 
się między Indiami a Chinami. Posiada 
własną kulturę, której mieszkańcy bro-
nią przed wpływami kultur sąsiadów. 
Ludność tam zamieszkująca to głów-
nie Nepalczycy i Tybetańczycy. Obie te 
grupy mogą być dla nas Europejczyków 
przykładem, jak można godnie prze-
żyć życie, żyjąc skromnie i niewątpliwie 
w trudnych warunkach. W wioskach, 
tam na wysokości kilku tysięcy metrów 
tamtejsi, widząc przychodzących tury-
stów, na poczekaniu, za grosze, mogą 
zorganizować minifestyn. Wtedy jest za-
bawa, śpiewy, tańce, no i miejscowe 
smakołyki. Człowiek, który tam przyby-
wa, ma rozrywkę, świetne widoki na naj-
wyższe góry świata, styka się z historią 
i tradycją tego niezwykłego miejsca. 

- spełnił pan już swoje marZenie, 
nie ciągnie pana w inne regiony świa-
ta, gdZie także są wysokie góry?

- Być może w przyszłym roku z przy-
jaciółmi wybierzemy się do Afryki w re-
jon Kilimandżaro, Mount Kenya i Ma-
sywu Ruwenzori albo do Ameryki Po-
łudniowej w Andy i Kordyliery. Zoba-
czymy jeszcze, co z tego wyniknie. 

- mówimy o wędrówkach do dale-
kich krajów. może teraZ słowo o bliż-
sZych okolicach. miesZka pan na osie-
dlu im. juliana tuwima. jak to się sta-
ło, że ZnalaZł się pan właśnie tutaj? 

- Przez lata wraz z rodziną mieszkaliśmy 
w starym budownictwie przy ul. Dworco-
wej. W latach 80. ściany kamienicy zaczę-
ły pękać i musieliśmy się szybko wypro-
wadzać. Dostaliśmy w zastępstwie miesz-
kanie na Osiedlu im. J. Tuwima, a nasze 
poprzednie lokum zostało wyburzone. 

- i jak się tu miesZka?
- Nie narzekam. Jest tu cicho, spo-

kojnie. Blisko Lasek, no i choćby te-
raz... nowe boisko. Kiedyś ze swoimi 
wnukami będę miał gdzie chodzić. Już 
się stąd nie ruszam. 

Rafał Grzywocz

Ciekawi ludzie są wśród nas   Ciekawi ludzie są wśród nas

Marzenie spełnione
himalaje to jego pasja. traktuje ją wyjątkowo i z należytym szacunkiem. przez wiele lat pragnął tam pojechać. 

Można powiedzieć, wychował się w środowisku pasjonatów wysokogórskich wspinaczek i wypraw w głąb ja-
skiń. pochodzi z rodziny o sportowych tradycjach. Jego ojciec był reprezentantem polski w hokeju na lodzie i na 
trawie, brat w tej samej dyscyplinie był w kadrze olimpijskiej na Igrzyskach Moskwa 1980. parę lat temu spełnił 
w końcu swoje marzenie. o zainteresowaniach, himalajach i o przyjaźni z Jerzym Kukuczką, wybitnym i tragicz-
nie zmarłym polskim himalaiście, rozmawiamy z ryszardem Kubacem.

U podnóża Mount everest
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osiedle „Chemik”
Na „Chemiku” wytyczono 27 miejsc 

postojowych, w tym dwa przeznaczo-
ne dla osób niepełnosprawnych, obok 
skweru rekreacyjno-wypoczynkowego 
przy ul. Niepodległości 57-59. Zago-

spodarowano też dojazd do 
parkingu. Tak więc kierow-
cy mieszkający w okolicznych 
budynkach, być może odczu-
ją ulgę i nie będą już musieli 
każdorazowo ścigać się z in-
nymi i denerwować, czy za-
parkują. 

We wrześniu między inny-
mi rozpoczęto (z wyprzedze-
niem) docieplanie budynku 
przy ul. Walerego Wróblew-
skiego 51-53, a także zgod-
nie z bieżącym planem za-
montowano instalację ogrze-
wania rynien i rur spustowych 
w budynku przy ul. Walerego 
Wróblewskiego 39-41, kontynuowa-
no także prace dekarskie przy ul. Nie-
podległości 57-59 i wymianę wodo-
mierzy przy ul. Niepodległości 60. 
Usunięto również nieużywany podjazd 
i schody z tyłu budynku przy ul. Wale-
rego Wróblewskiego 45. 

osiedle „Michałkowice”
W Michałkowicach dzięki ogrom-

nemu zaangażowaniu dariusza bo-
chenka, wiceprezydenta miasta a za-
razem przewodniczącego Rady Osie-
dla, wygospodarowano miejsce pod 
25 stanowisk parkingowych. Nowy 
parking zlokalizowano na terenie za 

budynkami przy ulicy Wyzwolenia 
6 i 10. Przy okazji w tym rejonie wy-
łożono kostką brukową 150 metrów 
chodnika.

Oprócz tego, z ważniejszych prac 
wymienić trzeba: roboty docieplenio-

we na szczytach budynku przy ul. Wy-
zwolenia 10 (kolejny będzie budynek 
przy ul. Wyzwolenia 8), wykonanie 
instalacji podgrzewania rynien przy 
ulicach: pocztowa 1 i 8-9 oraz Ko-
ścielna 12, wymiana wodomierzy przy 
ul. Kościelnej 34. Rozpoczął się też 
montaż czujników ruchu w budynkach 
przy ul. przyjaźni 8-10 oraz 18-22.

osiedle „Młodych”
Na osiedlu „Młodych” w minionym 

miesiącu podjęto prace związane 
z malowaniem klatki schodowej wraz 
z opłytkowaniem parteru przy ul. boha-
terów Westerplatte 10. Także przy tej 

ulicy, w budynkach o numerach: 6, 8, 
10, 12, wymieniono drzwi do zsypów.

W ostatnim czasie istotną sprawą, jaką 
realizowała administracja, była kontro-
la instalacji odgromowej w budynkach 
przy ulicach: Niepodległości 30 i 32, 

 

Walerego Wróblewskiego 
6-8, Jana Stęślickiego 3-6 
oraz alei Młodych 3-7, pla-
cu Skrzeka i Wójcika 6a, b.

Z kolei przy ul. Francisz-
ka zubrzyckiego 1-3 zamon-
towano nowe latarnie. Przed 
zbliżającą się zimą, admini-
stracja zrobiła przegląd okien 
w piwnicach i tam, gdzie by-
ła potrzeba, okna wymienio-
no. Zabezpieczono także ru-
ry spustowe przy ul. Szarych 
Szeregów 1-4, Jana Stę-
ślickiego 1-6 i zhp 10 oraz 
uzupełniono piasek w prze-
znaczonych do tego pojem-

nikach, rozmieszczonych na całym 
osiedlu. 

osiedle „Centrum”
Po tym, jak mieszkańcy bloku przy 

ul. Komuny paryskiej 13 w ubiegłym 
miesiącu doczekali się nowego par-
kingu, tak w ostatnim czasie loka-
torzy z Komuny paryskiej 5 mogli 
obserwować robotników pracujących 
nad zagospodarowaniem parkingu na 
12 samochodów, tuż obok ich budyn-
ku. Oprócz tego, wyrównano drogę 
dojazdową do niego oraz uzupełnio-
no ubytki w jezdni. Z ważniejszych ro-

os. „bańgów” os. „Centrum” os. „Chemik” os. „Michałkowice” os. „Młodych” os. im. J. tuwima os. „Węzłowiec”

Przybywa miejsc parkingowych
We wrześniu mieliśmy sporo opadów deszczu, co niestety spowolniło wykonywanie niektórych robót.  

 zwrócić należy uwagę na fakt pojawiających się nowych miejsc postojowych. to następny kroczek 
w działaniach zmierzających do poprawy warunków parkowania na naszych osiedlach. problem nagle nie znik-
nie. Jeszcze w wielu miejscach istnieje potrzeba wygospodarowania terenu pod miejsca parkingowe. Nie da się 
jednak naraz wszystkiego wykonać, ani wszystkich jednocześnie zadowolić. 

 powstający parking przy ul. Komuny paryskiej 5 i gotowy parking przy ul. Wyzwolenia 6.

Stare drzwi idą w odstawkę  
– ul. bohaterów Westerplatte 12.

ciąg dalszy na str. 26
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bót, jakie miały miejsce, bądź trwa-
ją w „Centrum”, to prace konserwa-
torskie mające na celu przygotowa-
nie osiedla do zimy: między innymi 
zabezpieczenie instalacji przed zama-
rzaniem oraz oczyszczanie rur spusto-
wych i rynien. Z bieżących spraw na-
leży jeszcze wymienić trwające pra-
ce dociepleniowe przy ul. ryszar-
da gansińca 11, remont dachu przy 
ul. Komuny paryskiej 4b (budynek 
PKO) oraz modernizację oświetlenia 
na klatkach schodowych przy ul. hut-
niczej 3-5. 

osiedle im. Juliana tuwima
We wrześniu administracja osiedla 

im. Juliana tuwima skupiła się mię-
dzy innymi na robotach dekarskich. 
Przeprowadzono kapitalny remont da-
chu przy ul. Wojciecha Korfantego 
3ab oraz kontynuowano prace na da-
chach osiedlowych garaży. Na budyn-
ku PEC przy ul. Wojciecha Korfante-
go zamontowano instalację przeciw-
oblodzeniową w rurach spustowych, 
celem uniknięcia przykrych doświad-

czeń z poprzedniej zimy, tj. rozrywa-
nia rur spowodowanego ich całkowi-
tym zamarznięciem.

Ponadto, w budynkach przy ulicach 
Wojciecha Korfantego 1 i hermana 
Wróbla 2 wymieniono trzy piony cie-
płej i zimnej wody, a przy ul. okrężnej 
8 dokonano naprawy instalacji domo-
fonowej. Natomiast pod koniec wrze-

śnia przy ul. okrężnej 3 trwały prace 
związane z montażem zaworów pod-
pionowych centralnego ogrzewania.

osiedle „bańgów”
Na „Bańgowie”, jak tylko sprzyja-

ją warunki atmosferyczne, kontynu-
owany jest remont balkonów poszcze-

gólnych budynków. Pod koniec wrze-
śnia rusztowania stały przy ul. Włady-
sława reymonta 42. Po zakończe-
niu robót przy ul. Władysława rey-
monta, prace przeniosą się na blo-
ki przy ul. Karola Szymanowskiego. 
Rozpoczyna się budowa parkingu na 
16 miejsc postojowych (w tym miejsce 
dla osób niepełnosprawnych), w re-

jonie budynku przy ul. Władysława 
reymonta 54-56.

W ubiegłym miesiącu konserwato-
rzy wymienili kolejne piony zimnej 
i ciepłej wody oraz cyrkulacji. Ponad-
to, rozpoczęły się również prace zwią-
zane z malowaniem klatek schodo-
wych przy ul. Marii Skłodowskiej-Cu-
rie 69a, b-75. W najbliższym czasie 
wymieniane będą okna na klatkach 
schodowych przy ul. Marii Skłodow-
skiej-Curie 1-3-5.

osiedle „Węzłowiec”
Na osiedlu „Węzłowiec” sporo ro-

bót prowadzono na wysokościach. 
W ubiegłym miesiącu kontynuowa-
no naprawę uszkodzonych kominów. 
Prace trwały na budynkach przy uli-
cach: grunwaldzkiej 4C, Władysła-
wa Jagiełły 11 i 29b, C. Zrobiono 
także daszki balkonowe nad ostatnią 
kondygnacją w blokach przy: Włady-
sława Jagiełły 1C, 3d, 7a, 25C, 37a 
oraz przeprowadzono remont dachu 
przy ulicy Władysława Jagiełły 35a. 
Mimo, iż nie był on w planie remon-
tów, to kwalifikował się do niezwłocz-
nej renowacji. Przyczyną były przecie-
ki po obfitych opadach deszczu. Ad-
ministracja osiedla „Węzłowiec” jest 
w trakcie realizacji naprawy, bądź cał-
kowitej wymiany przeciekających ry-
nien garaży na wymiennikowi, GPZ 
oraz przy ul. Jana polaczka. Roboty 
są bardzo zaawansowane. Na budyn-
ku przy ulicy grunwaldzkiej 7a i b 
dokonano instalacji kabli grzewczych 
umieszczonych w rynnach i rurach 
spustowych frontowej części domu. 
Obecnie montaż odbywa się w bu-
dynku przy ul. grunwaldzkiej 16a, 
b, C. Elewacje wszystkich boksów 
na wymiennikowni oraz GPZ-cie, 
które uprzednio były pomalowane 
graffiti, zostały zabezpieczone przed 
dalszymi dewastacjami specjalnym 
środkiem silikonowym. Czas pokaże, 
jaki będzie efekt tego zabiegu. W ra-
mach przygotowań do zimy, uzupeł-
niono pojemniki z piaskiem, a także 
łatano dziury w drogach, będących 
własnością SSM.

Rafał Grzywocz

os. „bańgów” os. „Centrum” os. „Chemik” os. „Michałkowice” os. „Młodych” os. im. J. tuwima os. „Węzłowiec”

Przybywa miejsc  parkingowych
ciąg dalszy ze str. 25

rusztowania na budynku przy 
ul. Walerego Wróblewskiego 51-53, 

czyli czas docieplenia.

 będą naprawiać..., albo coś montować.

Nie bądź obojętny - za likwidowanie dewastacji  
TY też płacisz!!!
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Zirytowany 
i zbulwersowany

Szanowni Państwo.
Tym razem piszę do Państwa nie-

zwykle zirytowany i zbulwersowany 
totalną amatorszczyzną naszych, jak 
widać pseudofachowców od inwesty-
cji na terenie naszego miasta.

Sprawa jest o tyle denerwująca, 
gdyż dotyczy najmłodszych obywa-
teli naszego miasta, czyli naszych 
pociech, którym jak zapewne Pań-
stwo wiedzą (choć to zaczyna być co-
raz bardziej wątpliwe) powinniśmy za-
pewnić jak najbezpieczniejsze dzie-
ciństwo.

Sprawa dotyczy nowego placu za-
baw oddanego do użytku niedawno 
w okolicy Stawu Brysiowego.

Z jednej strony wypada pochwalić 
Spółdzielnię za fakt, iż w końcu, pew-
nie niemałym kosztem, zdecydowała 
o remoncie i usprawnieniu dotychcza-
sowego placu zabaw.

Z drugiej jednak strony cały czar 
prysł, gdy zobaczyłem jak totalną głu-
potą i co najbardziej smutne, zerowym 
brakiem wyobraźni i odpowiedzialno-
ści wykazali się ludzie odpowiedzialni 
od inwestycji.

Jest to szczególnie denerwujące 
gdyż dzieje się w czasach, gdy we 
wszelakiego rodzaju mediach aż roi 
się od kampanii społecznych na temat 
bezpiecznych i czystych placów za-
baw dla dzieci.

W związku z tym proszę o odpo-
wiedź na pytanie: kto wpadł na tak 
„genialny” pomysł, aby tak skądinąd 
super plac zabaw pozostawić nie 
ogrodzonym??!!

Przykro mi o tym pisać, ale aż żal 
pomyśleć, jakim ograniczeniem w za-
sadach budownictwa i empatii w sto-

sunku do dzieci trzeba się wykazać, 
dopuszczając aby pozostawić tak ład-
ny plac zabaw na pastwę wszyst-
kich bezdomnych psów, kotów i in-
nych stworzeń, wręcz uwielbiających 
robienie sobie z takowych placów za-
baw i piasku na nich się znajdującego 
kuwet do swoich odchodów??!!

Jak widać chyba tylko nasi „spe-
cjaliści” od inwestycji w place zabaw 
nie wiedzą, że w każdym nowocze-
snym i prężnie rozwijającym się mie-
ście wszystkie nowo budowane pla-
ce zabaw są ogrodzone, co jest pierw-
szym i podstawowym warunkiem bez-
pieczeństwa takowych placów.

Ażeby się przekonać proponuję, aby 
przejechali się chociażby do Katowic 
czy Chorzowa na nauki budowania 
nowoczesnych i bezpiecznych placów 
zabaw dla dzieci.

Na koniec pragnę tylko wyrazić swój 
smutek i żal, że przy tak dużych kosz-
tach poniesionych na plac zabaw za-

pomniano o tak podstawowym i nie-
wymagającym specjalistycznej wiedzy 
elemencie, jakim jest ogrodzenie.

W każdym bądź razie ja z przy-
krością muszę stwierdzić, iż moje-
go dziecka do placu zabaw, gdzie 
w dzień i nocy zwierzęta mogą sobie 
urządzać kuwety na odchody, zabie-
rać nie będę, bo chyba każdy odpo-
wiedzialny rodzic wie w dzisiejszych 
czasach, czym grożą zabawy w takich 
warunkach.

I z góry proszę nie odpisywać, iż 
ogrodzenie będzie wykonane w póź-
niejszym terminie, gdyż to już całko-
wicie pogrąży w beznadziejności Pań-
stwa fachowców i speców od budow-
nictwa i inwestycji i każe zastanowić 
się nad jedynym słusznym rozwiąza-
niem, czyli ich zastąpieniem przez in-
nych (czytaj: lepszych i bardziej profe-
sjonalnych).

Z poważaniem.
Marcin zawada

zarząd SSM: Częściowo podzie-
lamy pana opinię, iż każdy plac za-
baw winien być ogrodzony w ce-
lu zapewnienia bezpieczeństwa ko-
rzystającym z niego maluchów. Wy-
jaśniamy, że SSM NIe JeSt INWe-
StoreM tego placu, gdyż został on 
wykonany przez miasto.

od redakcji: Pamiętamy czasy, gdy 
place zabaw nie były ogrodzone, no, 
chyba że leżały zbyt blisko ruchliwej 
ulicy. Wtedy jednak psy na osiedlach 

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

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

ciąg dalszy na str. 30

Szanowni p.t. Czytelnicy
Uważamy, że tak, jak przedstawiamy się nieznajomym 

podczas pierwszego spotkania, co należy do dobrego tonu, 
tak należy przedstawić się, pisząc czy też telefonując do 
nas. Informujemy w związku z tym, że anonimami szczegól-
nie z uwagami personalnymi kierowanymi do innych osób 
zajmować się nie będziemy. Prosimy też o zwięzłe przed-
stawienie nurtującej nas sprawy i przemyślane zdania, 
większą odpowiedzialność za słowo, które nie będzie na-
ruszało czyjegoś imienia i nie będzie odebrane jako pomó-
wienie. Maksyma, jaką należy się kierować, jest jedna: sło-
wo jaskółką wyleci, a wołem wraca, słowo... tworzy ale też 
niszczy, zabija.

Od czasu do czasu zdarza się także, że ktoś pisze do re-
dakcji i domaga się indywidualnej odpowiedzi i szczegóło-
wych wyjaśnień, mimo że poruszona sprawa ma szerszy 
wymiar. Zastrzegamy, że nie udzielamy indywidualnych od-
powiedzi tym bardziej, że często przedstawione życzenie, 
bardziej brzmiące jak żądanie, wymaga szperania w dzie-

siątkach dokumentów.
Prosimy też o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że 

mają nie być publikowane, bo takich dopisków nie będzie-
my respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej ilo-
ści osób, które również nurtują podobne wątpliwości i któ-
re w sąsiedzkich pogaduszkach o takich problemach deba-
tują. Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na które ocze-
kujecie Państwo rzeczowych odpowiedzi i dlatego też mo-
że się zdarzyć, że na jakiś problem nie odpowiemy w da-
nym miesiącu, bo np. Wasza wiadomość dotarła do nas 
zbyt późno, by ją maksymalnie zgodnie ze stanem faktycz-
nym wyjaśnić.

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

redakcja „MS”

Anonimy do kosza!!!
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były rzadkością, a te które ktoś tam 
miał chodziły przykładnie na smyczy 
i absolutnie nie były puszczane samo-
pas. Zgadzając się z Pana spostrzeże-
niami o zakładaniu ogrodzeń (w obec-
nych uwarunkowaniach) mimo wszyst-
ko zastanawiamy się ile kosztów moż-
naby uniknąć, gdyby tak pieski zno-
wu wędrowały grzecznie wyłącznie na 
smyczach, a koty nie panoszyłyby się. 
Słowem, gdyby zwierzaki były pilno-
wane przez właścicieli.

Myśl ta nurtuje nas tym bardziej, gdy 
sobie przypomnimy, że w bogatszych 
krajach nie ma powszechnej tenden-
cji do bezwzględnego ogradzania pla-
ców zabaw.

Co zrobiliście 
dla piłkarzy nożnych?

Szanowna Redakcjo  
i Zarządzie Spółdzielni

Wybudowaliście nowoczesne boisko 
do podziału na tenis, siatkówkę, ko-
szykówkę i piłkę nożną. To z pewno-
ścią dobre rozwiązanie, szczególnie, 
że podział na dyscypliny może zostać 
w przyszłości lepiej dostosowany do 
potrzeb. Saldo Waszych działań dla 
sportu jest już jednak ujemne. Co zro-
biliście dla piłkarzy nożnych? Zabrali-
ście im jedno boisko pod nowe bloki, 
a drugie pod parking. W zamian dali-
ście 1/7 nowego boiska oraz 3/7 mi-
niboiska. Jedno boisko do piłki nożnej 
na całe osiedle to i tak by było za ma-
ło. Gdzie mają trenować „łebki”? Daw-
niej mogli, chociaż na trawniku przed 
przedszkolem, ale to też likwidujecie 
pod blok.

Uważam, że spółdzielcy powinni 
wiedzieć, że Spółdzielnia chwali się 
propagowaniem sportu, a rzeczywiste 
jej działania są odwrotne. Dlatego pro-
szę o opublikowanie tego listu na ła-
mach „Mojej Spółdzielni”

Z poważaniem
Jarosław Czekalski

zarząd SSM: Cieszymy się, iż 
zauważył pan nasze wysiłki zwią-
zane z realizacją nowego boiska 
umożliwiającego młodzieży upra-
wianie różnych dyscyplin sporto-
wych. Nie podzielamy natomiast 
pana poglądu, który sprowadza 
sport praktycznie do jednej dyscy-
pliny, tj. do piłki nożnej. Naszym ce-
lem jest propagowanie dyscyplin 
umożliwiających równomierny roz-
wój wszystkich mięśni. Sądzimy, że 

zgodzimy się, co do faktu, iż gra-
jący na podwórkach nie przepro-
wadzają np. czterdziestominuto-
wej rozgrzewki będącej swoistym 
treningiem ogólnorozwojowym, co 

stanowi podstawę w uprawianiu 
wszelkich dyscyplin sportowych.

Naszym zdaniem jest sporo prze-
sady w nazwaniu terenów przy 
ul. Wojciecha Korfantego 10, a tak-
że przy nowozrealizowanej inwesty-
cji boiskami do piłki nożnej, gdyż 
miejsca te nie spełniają standar-
dów do uprawiania tej dyscypliny 
sportu, gdyż z założenia są to miej-
sca przeznaczone do rekreacyjnego 
rozgrywania meczy.

Nieprawdą jest natomiast, iż nowe 
boisko to jedyny obiekt do ganiania 
za piłką – do dyspozycji miłośników 
wyłącznie tego sportu jest przecież 
również boisko przy szkole.

Dziękuję i proszę
Witam!

Dziękujemy za ogrodzenie placu za-
baw przy ul. Wyzwolenia 6 i 8 oraz za-
montowanie nowej piaskownicy. Dzieci 
są bardzo zadowolone i przybywa ich 
coraz więcej z innych osiedli. W imie-
niu dzieci chciałam zapytać czy jest 
możliwość zamontowania domku bądź 
podobnej konstrukcji, jaka znajduje się 
w parku Chorzowskim... a dokładniej 
jest to maleńki domek, zamontowany 
nisko mostek, który ma około 2 me-
trów, prowadzący do maleńkiej wysep-
ki z 2 stopniami wejściowymi. Nie musi 
być to akurat to, ale coś co urozmaici 
ten plac zabaw. A w imieniu rodziców 
chciałabym zapytać o ławki czy zosta-
ną zamontowane wewnątrz placyku? 
Znajduje się tam tylko 1 mała ławka 
za płotem i trudno pilnować dzieci jak 
się ich nie widzi. A rodziców jest rów-
nie wiele jak i dzieci i musimy stać pod 
płotem, a to naprawdę nie wygodne 
jak się stoi około 3 czasem więcej go-
dzin. A miejsc siedzących w piaskow-
nicy nie chcemy odbierać dzieciom. 
Bardzo bym prosiła o rozpatrzenie mo-
jej prośby o doposażenie placu i jesz-
cze raz dziękujemy za zmiany, jakie 
zostały wprowadzone.

Małgorzata perz

zarząd SSM: z przykrością infor-
mujemy, iż nie ma możliwości dopo-
sażenia w inne urządzenia, gdyż nie 
pozwalają na to normy odległości, 
jakie muszą być zachowane między 
urządzeniami zabawowymi.

podzielamy pogląd, iż dla wygo-
dy opiekunów niezbędne jest za-
montowanie chociażby dwóch ła-
wek i zapewniamy, że na wiosnę 
będą ustawione.

Ciemno przy budynku
Od dłuższego czasu nie funkcjonu-

je oświetlenie przy budynku ul. Świer-
czewskiego 48a, b. Interwencje w ad-
ministracji nie skutkują. Prosimy o za-
jęcie się problemem.

Pozdrawiam – Mieszkaniec
zarząd SSM: przyczyna nie-

sprawnego oświetlenia było uszko-
dzenie podziemnego kabla energe-
tycznego zasilającego latarnie. Uster-
ka została zlokalizowana, uszkodze-
nie usunięto i obecnie oświetlenie 
winno funkcjonować prawidłowo.

Drzwi, winda, 
izolacja, okienka

Pani z Wróblewskiego 73 zgłasza 
problem zbyt głośno jeżdżących wind, 
trzaskających głośno drzwi wejścio-
wych, braku otuliny na instalacji cen-
tralnego ogrzewania w piwnicach 
i braku możliwości zamknięcia okie-
nek w piwnicy konkretnie– są na prze-
ciw siebie i nie można ich zamknąć, 
co powoduje przeciąg i wychłodzenie 
budynku. Wszystkie te sprawy były już 
zgłaszane w ADM... ale bez rezultatu.

W. M. – mieszkanka 
zarząd SSM: dziękujemy za 

zgłoszenie tych usterek za pośred-
nictwem „MS” i wyjaśniamy:

- nazbyt głośno funkcjonujące 
windy zostały wyciszone przez fir-
mę zajmującą się eksploatacją tych 
urządzeń,

- przyczyną trzaskania drzwi jest 
niewłaściwa ich eksploatacja przez 
zamieszkałych. administracja os. 
„Chemik” dołoży wszelkich sta-
rań, by problem zminimalizować 
poprzez założenie dodatkowych 
uszczelek wytłumiających,

- braki fragmentów izolacji pozio-
mów centralnego ogrzewania oraz 
kwestia zamykania piwnicznych 
okienek zostaną rozwiązane do 
końca października.

ciąg dalszy ze str. 28

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 32
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Kolorystyka i balkony
Z okien mojego mieszkania mam 

plac budowy przy ulicy H. Wróbla. Tro-
chę żałowałam utraconej przestrze-
ni, ale wiem, że brakuje terenów bu-
dowlanych, a poza tym cały piękny du-
ży plac był właściwie i tak tylko sza-
letem dla piesków z osiedla. Ucieszy-
łam się więc bardzo, że pierwszy nowy 
budynek jest przynajmniej niebanal-
nie kolorowy. Przy projektowaniu gan-
ku architektowi brakło już jednak (mo-
im zdaniem) weny twórczej. Końco-
wy akcent natomiast omalże przypra-
wił mnie o zawał. Chodzi o kolor płytek 
gresowych położonych na schodach 
wejściowych do budynku. Jak moż-
na tak wszystko schrzanić?! Proponu-
ję zobaczyć to na własne oczy w peł-
nym słońcu i z perspektywy górnych 
pięter bloku nr 8 (wygląda podobnie 
jak rudo-brązowy krawat do czerwonej 
koszuli i szarych spodni). Wykonawca 
(bo chyba nie projektant) albo jest dal-
tonistą albo upłynnia resztki z innych 
budów. Jeżeli to oszczędność, to po-
twierdza się stare porzekadło: chytry 
dwa razy traci. Co na to SSM? Może 
w komisji inwestora powinny być obo-
wiązkowo panie. Podobno Polki mają 
niezły gust. A przy okazji – na dachu 
budynku i daszku ganku pozostawiono 
resztki materiałów budowlanych (mam 
nadzieję, że zostaną uprzątnięte).

Z poważaniem Barbara Droś
PS Przepraszam (nie chciałabym 

nikogo urazić), ale nie mogłam so-
bie odmówić powyższych komentarzy. 
Z mojego miejsca przy kuchennym 
stole, gdzie zawsze jem śniadanie nie 
jestem w stanie uniknąć widoku na 
dom nowych sąsiadów i każdego ran-
ka psuje mi to apetyt tak samo jak kie-
dyś widok piesków podnoszących no-
gę przy dwóch czy trzech samotnych 
mizernych drzewkach. A przy okazji – 
co nabywcy nowych mieszkań domu 
pod numerem 15 sądzą o swoim wido-
ku z okien na odrapane obskurne ele-
wacje bloków numer 7 i 8?

zarząd SSM: Kolorystykę bu-
dynku przy ul. hermana Wróbla 15 
wykonano zgodnie z projektem ar-
chitektonicznym i nie ma mowy 
o upłynnianiu – przez wykonaw-
cę – jakichkolwiek resztek z innych 
budów. zastosowane płytki greso-

we spełniają wszelkie obowiązujące 
normy budowlane.

Szanujemy pani gust i prawo do 
wyrażania poglądów, a korzystając 
także z tego prawa pragniemy przy-
pomnieć, że z gustami się nie dys-

kutuje i całe szczęście, że są one 
różne, bo inaczej mielibyśmy świat 
szary i na jedną modłę.

zapewniamy panią jednocze-
śnie, iż co do koloru płytek na gan-
ku wejściowym nie odnotowali-
śmy żadnych uwag krytycznych 
od osób, które nabyły mieszkania 
w tym budynku.

odnośnie elewacji budynków nr 
5 i 7 informujemy, że administracja 
osiedla im. Juliana tuwima planu-
je przeprowadzenie remontu balko-
nów wraz z pomalowaniem. prace 
te są jednak uzależnione od możli-
wości finansowych osiedla.

Płatne miejsca 
parkingowe

Proszę o umieszczenie w gazetce 
„Moja Spółdzielnia” odpowiedzi na py-
tanie:

- czy jest możliwe przypisanie miejsc 
parkingowych przed blokami do miesz-
kań za dodatkową opłatą w czynszu?

Są przypadki stałego parkowania 
samochodów, nawet z innych osiedli, 
przez właścicieli większej ilości pojaz-
dów niż jeden w rodzinie. Z takimi py-
taniami zetknąłem się podczas moich 
dyżurów. Proszę o rozwinięcie tego te-
matu na łamach pisma z uzasadnie-
niem w postaci stanowiska SSM.

J. d. – nazwisko
do wiadomości redakcji.
zarząd SSM: Wszystkie parkin-

gi położone na terenach osiedli Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej są parkingami ogólnodo-
stępnymi i nie ma możliwości przy-
pisania nawet jednego miejsca po-
stojowego do jednego mieszkania, 
gdyż nie dysponujemy wystarcza-
jącą ilością miejsc dla spełnienia 
takiego postulatu. Sytuacji tej nie 
zmieni nawet proponowane przez 
pana wprowadzenie opłat. Wdro-

żenie takiego rozwiązania w świe-
tle powyższego wyjaśnienia dopro-
wadziłoby do zantagonizowania za-
mieszkałych, a nie możemy dopu-
ścić do sytuacji: kto da więcej ten 
parkuje. Nadmieniamy również, że 
hipotetyczne przypisanie miejsca 
parkingowego do użytkownika po-
zbawiłoby możliwości parkowania 
osób przyjeżdżających w gości do 
mieszkańców.

Mamy nadzieję, że to wyjaśnienie 
pana usatysfakcjonuje i nie ma po-
trzeby dalszego rozwijania odpo-
wiedzi.

Eksploatacja podstawowa  
– zbyt duża biurokracja?
Otrzymując informacje o zmianie 

czynszu w 2011 roku, po raz wtóry za-
stanawiam się nad punktami podawa-
nymi w informacji o czynszach. Opła-
ty zależne od Spółdzielni to pierw-
sze 11 punktów i dziś one mnie naj-
bardziej interesują. Są dla mnie nie 
wszystkie zrozumiałe. Na stronie in-
ternetowej naszej spółdzielni dokład-
nie czytałem regulamin funduszu re-
montowego. Tak więc pytam o punkt 
4 (utrzymanie techniczne budynku) 
– skoro jest wszystko ujęte w regu-
laminie remontowym na co są wyda-
wane pieniądze z tego punktu. W tym 
punkcie nawet nie chodzi o konser-
wacje domofonu gdyż na ten cel idą 
środki z punku 11 (konserwacja do-
mofon). Następnie punkt 5 (utrzyma-
nie mienia wspólnego). Chyba chodzi 
o koszenie trawy i zamiatanie chodni-
ka, gdyż przez 30 lat jak tu mieszkam 
nie zauważyłem żadnych innych prac 
wokół budynku. Przepraszam jest plac 
zabaw, jednak na ten cel należy zli-
czyć pieniądze nie tylko z jednego blo-
ku, lecz z całego osiedla. Jednak naj-
bardziej ciekawi mnie punkt 1 (eksplo-
atacja podstawowa). Skoro w punk-
tach 2-11 są ujęte bardzo dokładnie 
wszystkie remonty, utrzymania tech-
niczne, dźwigi, konserwacje różnego 
typu, stałe opłaty dostawy wody, za-
miatanie chodnika, konserwacja do-
mofonu, itd. - co to znaczy eksploata-
cja podstawowa. Czy zestaw punktów 
1-11 nie jest naciągany? Mam wraże-
nie, że tak. Czyżby 1/2 naszych czyn-
szów pochłaniała biurokracja Spół-

ciąg dalszy ze str. 30

ciąg dalszy na str.34

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

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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dzielni? Oczywiście nie wliczam tu 
punktów 12 – 17 (niezależne od spół-
dzielni) co stanowi kolejne 200 pro-
cent do czynszu. W moim przypadku 
opłaty zależne od Spółdzielni to 238 
zł, jednak w tym eksploatacja podsta-
wowa to 101 zł. Przeliczając to przez 
tysiące mieszkań suma jest spora. Je-
śli chodzi o podatki to zdecydowana 
już większość płaci je indywidualnie 
w Urzędzie Miasta. Za przekształce-
nia własnościowe też płacą lokatorzy. 
Więc jak wielki sztab urzędników (eks-
ploatacja podstawowa) mamy w Sie-
mianowickiej SM? Osobiście wolał-
bym punkt dla sprzątaczki mojego ko-
rytarza niż w jednym Dziale SM pła-
cić na pięciu urzędników. Może w do-
bie komputerów, które wyręczają ludzi 
trzech wystarczy? Jednego mniej za 
zakup komputera, a za drugiego za-
trudnić sprzątaczkę korytarzy. Myślę, 
że to by powinno dotyczyć wszystkich 
Działów, zarówno średniego jak i wyż-
szego personelu. Jednak nasi urzędni-
cy policzyli koszt ewentualnych sprzą-
taczek dwa razy wyższy niż w (dro-
gich) Katowicach. Zapytam ironicz-
nie. Może to liczyły niepotrzebnie dwie 
osoby i wyszło podwójnie?

g. b.
PS Proszę imię, nazwisko i e-mail 

tylko dla redakcji.
zarząd SSM: Wielokrotnie na ła-

mach „MS” podawaliśmy składni-
ki kosztów, jakie wchodzą w opłaty 
czynszowe. Wyczerpujące i szcze-
gółowe informacje w tej kwestii 
można uzyskać w dziale ekonomicz-
nym SSM – zapraszamy. ze wzglę-

du na obszerność zagadnienia 
i dziesiątki niuansów, nie jesteśmy 
w stanie udzielić wyczerpujących 
odpowiedzi – objętość takiej odpo-

wiedzi liczyłaby kilka stron najeżo-
nych fachowymi terminami pojęć.

Co do ironicznych uwag doty-
czących ilości osób zatrudnio-
nych w Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej zapewniamy, że 
w SSM biurokracja niej nadmiernie 
rozbudowana w stosunku do po-
trzeb. Całość zagadnień związanych 
z obsługą Członków, tj. dział człon-
kowski, wkładów mieszkaniowych, 
inwestycji, prawny prowadzi zale-
dwie 38 osób, które muszą spro-
stać oczekiwaniom ponad 12 tysię-
cy Członków.

zachęcamy pana do sprawdze-
nia jak to wygląda w innych pod-
miotach prowadzących tak rozległą 
działalność – zastrzegamy jednak, 
by weryfikacja ta uwzględniła rów-
nież obsługę tych zadań przez fir-
my zewnętrzne, co jest powszech-
nie praktykowane, a co wcale nie 
wpływa na znaczącą obniżkę kosz-
tów nie mówiąc o tempie załatwia-
nia. Sądzimy, że po takiej analizie 
zmieni pan zdanie.

Siłownia pod chmurką
Proszę o zapoznanie się z załączo-

nym linkiem i odpowiedź czy spółdziel-
nia rozważała możliwość zakupu takich 

urządzeń na którymś z osiedli. Taka si-
łownia została postawiona w WPKiW 
i cieszy się ogromną popularnością nie 
tylko wśród młodzieży, ale w szczegól-
ności wśród osób starszych, których 
nie stać albo się wstydzą iść do klubu 
fitness czy siłowni. Koszt takiej inwe-
stycji to 40 tysięcy złotych.

Z góry dziękuję za odpowiedź.
zarząd SSM: popieramy każ-

dą inicjatywę zmierzającą do zago-
spodarowania czasu wolnego, gdyż 
każde takie działanie w konsekwen-
cji winno wpłynąć na zmniejszenie 
ilości dewastacji. Sądzimy jednak, 
że realizacja takiej siłowni na tere-
nach osiedli nie jest wskazana cho-
ciażby ze względu na charaktery-
stykę tych urządzeń, a nie dyspo-
nujemy tak rozległymi terenami jak 
WpKiW. ponadto, sądzić należy, że 
urządzenia te zostałyby szybko zde-
wastowane – czytaj wywędrowały 
na złom – a ich utrzymanie byłoby 
nazbyt kosztowne.

Podziękowania 
dla gospodyni 

z Wróbla 8B
Szanowni Państwo,

Chciałbym przekazać na wyrazy po-
dziękowania dla Pani Dozorczyni, któ-
ra opiekuje się blokiem przy ulicy 
Wróbla 8B. Pani Dozorczyni wykonu-
je swoją pracę bardzo rzetelnie i do-
kładnie, a jej poranny dobry humor 
i uśmiech często udziela się miesz-
kańcom bloku na cały dzień. Życzył-
bym sobie, żeby Spółdzielnia zatrud-
niała więcej takich pracowników.

Pozdrawiam – Klaudiusz Staniek

ciąg dalszy ze str. 32

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

Do Użytkowników garaży
Ze względu na konieczność ewidencjonowania  

przychodów i kosztów odrębnie  
dla każdej nieruchomości Zarząd SSM  

przypomina użytkownikom garaży, iż w IV 2010
zostały dla tych lokali przyporządkowane nowe 

numery kodów oraz wygenerowano indywidualne 
numery rachunków bankowych,

innych niż na mieszkania, o czym SSM każdą z osób 
posiadających garaż informowała.

w związku z powyższym użytkownicy garaży, celem 
prawidłowego ewidencjonowania wpłat, proszeni są 
o dokonywanie miesięcznych opłat na wygenerow-
any specjalnie dla garażu numer konta bankowego.

główna księgowa 
mgr Krystyna Śliwiok

Zostań superwolontariuszem
„SZLACHETNEJ PACZKI”

Aby tuż przed świętami Bożego Narodzenia najbardziej potrze-
bujące rodziny naszego miasta mogły cieszyć się gwiazdkowym upo-
minkiem, już teraz rozpoczyna swą działalność ogólnopolska akcja o 
nazwie „Szlachetna Paczka”. Ubiegłoroczna edycja programu okazała 
się sukcesem w miastach, w których ją zrealizowano.

W tym roku, po raz pierwszy, „Szlachetna Paczka” pomoże także 
mieszkańcom Siemianowic Śl. Pragniemy dotrzeć do rodzin żyjących 
na skraju ubóstwa z przyczyn niezależnych od nich, rodzin wielodziet-
nych, borykających się z problemem niepełnosprawności lub przewle-
kłej, ciężkiej choroby dziecka oraz osób starszych i samotnych.

Jeśli pragniesz pomóc i gotów jesteś poświęcić nieco wolnego 
czasu w okresie od października do grudnia br., serdecznie prosimy 
o wysłanie swojego zgłoszenia na podany adres mailowy: szlachetna-
paczka.siemianowice@gmail.com - najpóźniej do 14 października. 
Nasz wolontariusz powinien być osobą pełnoletnią, łatwo nawiązującą 
kontakty z ludźmi.

Anna Gryglaszewska



35MOJA SPÓŁDZIELNIA 10/2010



36 MOJA SPÓŁDZIELNIA 10/2010



37

Z warzywami i owocami 
za pan brat

Warzywa i owoce są dostępne 
w ogromnym wyborze przez cały 

rok. Jednak teraz jest ich bodajże naj-
większy wybór i to w najbardziej przy-
stępnych cenach. prowokują wręcz, 
by posilać się nimi non stop. Korzy-
stajmy z tych darów jesieni pod każdą 
postacią, tym bardziej, że możemy sa-
modzielnie poeksperymentować.

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 ząbki 
czosnku, majonez: 1-2 łyżki, sól i pieprz. 
Brokuły sparzamy i dzielimy na małe ka-
wałeczki. Winogrona, jeśli mają większe 
owoce, kroimy na połówki, a seler na 
małe cząstki. Mieszamy wszystko, doda-
jąc płatki migdałowe i przyprawy. Do ma-
jonezu wyciskamy czosnek, mieszamy 
i dodajemy do pozostałych składników.

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.

bakłażany faszerowane w sosie
Łyżka oliwy, 10 dag ryżu pilaw (z przy-

prawami), pęczek dymki, 8 dag rokpola, 
2 pomidory, 50 dag pomidorów z pusz-
ki, sól, pieprz, majeranek, 2 bakłaża-
ny, 5 dag parmezanu. Ryż przygotować 
według przepisu na opakowaniu. Dym-
ki pokroić w krążki, świeże pomidory na 
kawałki, ser w kostkę. Do ryżu dodać  
2/3 dymki, dusić razem przez 3 minu-
ty. Wymieszać z pomidorami i rokpolem. 
Dymki usmażyć na oliwie, dodać rozdrob-
nione pomidory z puszki, przyprawić do 
smaku solą, pieprzem i połową łyżeczki 
suszonego majeranku. Bakłażany umyć, 
przekroić wzdłuż. Wydrążyć miąższ, po-
siekać go i dodać do ryżu. Farszem ryżo-
wym napełnić połówki bakłażanów. Sos 
pomidorowy wlać do żaroodpornej for-
my, ułożyć w nim faszerowane bakłaża-
ny. Zapiekać 40 minut w temp. 200°C. Po 
30 minutach posypać parmezanem. 

Mężczyźni spod 
znaku Barana kocha-
ją dzieci i dbają o nie, 
ale na co dzień ma-

ło interesują się synem, czy córką. Po 
prostu małe dzieci ich nudzą i pozo-
stawiają tę domenę kobietom. Panie 
Baran są dobrymi, chociaż nieco suro-
wymi i wymagającymi matkami.

Pan Byk, który jest 
domatorem, choćby 
z tego powodu dużo 
przebywa ze swoimi 

dziećmi i poświęca im nieco uwagi. 
Nie za dużo jednak, bo woli zajmować 
się swoimi sprawami. Nie jest szcze-
gólnie czułym ojcem, rzadko swoje 
dziecko przytuli.

Ludzie urodzeni 
pod tym znakiem, 
a szczególnie kobie-
ty, lubią dzieci miłe, 

a przede wszystkim inteligentne. Ta-
kie maluchy mogą liczyć na ich uwa-
gę i różne dowody sympatii. Dłuższe 
przebywanie z dziećmi jest jednak dla 
Bliźniąt męczące.

Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Raka, 
bardzo starasz się 
okazywać dzieciom 

sympatię, ale nie zawsze Ci się to 
udaje. Zajęty sobą i swoim i sprawa-
mi nie za bardzo rozumiesz psychikę 
dzieci i nie zawsze potrafisz się do ich 
poziomu dostosować.

Pan Lew dobrze 
czuje się w otocze-
niu dzieci i może dla-
tego wielu ludzi uro-

dzonych pod tym znakiem wybiera za-
wód pedagoga. Minusem w obcowa-
niu Lwów z dziećmi jest narzucanie im 
własnych poglądów i życzeń w spo-
sób nieco apodyktyczny.

Jeśli masz matkę 
spod znaku Panny, to 
na pewno otrzymasz 
staranne wychowa-

nie i nauczy Cię ona wszystkiego, co 
może Ci się przydać w życiu. Oczywi-
ście dzieci nie doceniają tych walorów 
i rygorom poddają się z przymusu. 

Wagi, podobnie jak 
Bliźnięta, lubią dzie-
ci udane, czyli es-
tetyczne i inteligent-

ne. Takim malcom ze swego otocze-
nia są skłonne poświęcić trochę cza-
su. Chętnie dają prezenty i jeśli dziec-
ko zyskało ich sympatię może liczyć 
na hojność.

Pan Skorpion jest 
zbyt zajęty swoimi pro-
blemami, aby poświę-
cać dużo czasu dzie-

ciom. Nie lubi bywać w domach gdzie 
są małe dzieci, na które jest skierowa-
na uwaga obecnych. O swoje dzieci dba 
i stara się je dobrze wychowywać.

Nie tylko Pani, ale 
również Pan Strze-
lec bardzo lubią dzie-
ci i co ważniejsze po-

trafią nawiązać kontakt z małymi ludź-
mi. Dzieci ich uwielbiają i chętnie prze-
bywają w ich towarzystwie. Może, dlate-
go, że ze Strzelcem trudno się nudzić?

Nie łatwo być cór-
ką, czy synem Kozio-
rożca. Rodzice spod 
tego znaku są nie tyl-

ko wymagający, ale i bardzo konse-
kwentni. Jeśli taki rodzic postanowi, że 
syn ma być lekarzem, czy inżynierem, 
to na pewno postawi na swoim. 

Ryby są bardzo do-
brymi rodzicami. Po-
święcają swoim dzie-
ciom tak dużo czasu, 

jak to tylko jest możliwe. Kochają nie 
tylko swoje dzieci, ale również obce, 
tak że w ich domu zawsze pełno jest 
kolegów i koleżanek syna, czy córki.

Wodniki nie przepa-
dają za małymi dzieć-
mi, z którymi trudno 
im nawiązać kontakt. 

Chętnie natomiast przebywają w towa-
rzystwie dorastającej młodzieży i potra-
fią znaleźć wspólny język z nastolatka-
mi, szczególnie jeżeli są pedagogami.

Czy lubisz 
dzieci?
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znaczenie wyrazów:
pozIoMo: 3. Reperuje obuwie; 

8. Przyganiał garnkowi; 9. Tygry-
sek, maskotka Młodzieżowych Mi-
strzostw Europy Mężczyzn w Hoke-
ju na Trawie; 10. Na wierzch wypły-
wa; 11. Biała część pietruszki; 12. Te-
nisówki w gwarze śląskiej; 13. Dzi-
wak, ekscentryk; 14. Wstępne rysun-
ki artysty; 16. Era archaiczna; 19. Gó-
ruje nad Sycylią; 20. Nowy market po-
wstający w naszym mieście; 21. Bogi-
ni opiekująca się złotymi jabłkami nie-
śmiertelności; 22. Po Śląsku: mecha-
nizm; 23. Trzonek, rękojeść; 28. Klej-
nocik; 31. Okazały budynek; 32. Je-
rzy, chirurg, ortopeda, traumatolog, 
znany doktor w Siemianowicach Ślą-
skich; 33. Oszczer, ryba ze śledzio-
kształtnych; 34. Najsłynniejszy z Rot-
terdamu; 35. Śmierdziel wśród łasico-
watych; 36. Model Seata; 37. Bohater 
książek Szklarskiego.

pIoNoWo: 1. Ciasto weselne w gwa-
rze śląskiej; 2. Grają marsza z gło-
du; 3. Nasza gwiazda; 4. Ćwiczebny 
utwór muzyczny; 5. Domek Kubusia 
Puchatka; 6. Rodzaj zaliczki; 7. Towa-
rzyskie podanie ręki; 14. Rondo z pię-
cioma srebrnymi kulami w Siemiano-
wicach Śląskich; 15. Był to ... „Samo-
rząd równych szans”, w którym nasze 
miasto po raz drugi zdobyło ten tytuł; 
17. Wada odlewów; 18. Spódnica ko-
bieca wkładana na suknię; 24. Parko-
wa ścieżka; 25. Tajniki wiedzy; 26. Ma 
kwaśne owoce po Śląsku nazywane 
wieprzkami; 27. Patologiczne otępie-
nie; 28. Osiedle Mieszkaniowe Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-

wej; 29. Chór z SCK z blisko 100-let-
nią tradycją; 30. Świta.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 14 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy przesyłać do 
19. X. 2010 r. na adres SSM, ul. boh. 
Westerplatte 20 z dopiskiem redak-
cja „Moja Spółdzielnia” – krzyżów-
ka nr 10/2010. Nagrody za rozwią-
zaną krzyżówkę nr 9/2010 z hasłem: 
Czas grzybobrania, otrzymują: an-

drzej MatySeK, zam. ul. Grunwaldz-
ka 4B; Joanna prÓba, zam. ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie 27; aniela Maty-
SIK, zam. ul. Wyzwolenia 6A. Zwycięz-
com gratulujemy i zapraszamy (z do-
wodem osobistym) do działu gzM po 
odbiór nagród. Nagroda główna – nie-
spodzianka – ufundowana przez Suk-
ces s.c., Siemianowice Śl., ul. Wale-
rego Wróblewskiego 67. Fundatorem 
pozostałych nagród jest Siemiano-
wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.
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J K L
Kowalski do kolegi:
- Moja rodzina przeżyła ostatno kata-

strofę kolejową.
- Co się stało?
- Teściowa przyjechała do nas pocią-

giem. 
J K L

- Zaczyna Pani siwieć. Czy stosuje Pa-
ni jakieś środki żeby powstrzymać ten 
proces?

- Tak! Rozwodzę się! 
J K L

Sierżant zebrał kompanię i mówi:
- Kto chce pojechać na wykopki ziem-

niaków na polu siostry generała?
Zgłosiło się dwóch. Sierżant skomen-

tował:
- Dobra, pozostali pójdą na piechotę. 

J K L

W ZOO przed klatką z małpami za-
trzymuje się szkolna wycieczka. W pew-
nym momencie para małp zaczyna się 
kochać. Nauczycielka nie może odcią-
gnąć dzieci od klatki, więc idzie po do-
zorcę i mówi:

- Niech Pan coś zrobi. Przecież nie wy-
pada, żeby dzieci przyglądały się temu. 
Może da Pan małpom herbatnika?

- A Pani dla herbatnika przerwałaby 
w takim momencie?

J K L



39MOJA SPÓŁDZIELNIA 10/2010MOJA SPÓŁDZIELNIA 10/2010 39

Mimo wyraźnie odczuwanego 
chłodu i wiszącego w powie-

trzu deszczu – na szczęście nie roz-
padało się – setki ludzi uczestni-
czyły w Festynie osiedla „bańgów” 
przeprowadzonym 18 września na 

kręgu tanecznym, tj. tradycyjnym 
miejscu spotkań mieszkańców. Fe-
styn był zarazem pożegnaniem lata, 
które kilka dni później opuściło nas 
bezapelacyjnie.

Jak na zabawę na Bańgowie przy-
stało, nieopodal tanecznego kręgu pa-
liło się ognisko. Każdy kto miał ochotę 
mógł sobie upiec kiełbaskę. To ogni-
sko coś zupełnie zwyczajnego i na-
turalnego dla Bańgowian jest specy-
fiką wszystkich tam odbywających się 
festynów. Po prostu lokalizacja osie-
dla umożliwia rozpalenie ognia, czyli 
umożliwia udostępnienie atrakcji nie-
osiągalnej w innych osiedlach.

Tegoroczną zabawę rozpoczęło spo-
tkanie z „Indianami”, którzy zafundo-
wali dzieciom podróż ciuchcią dookoła 
świata. Zatrzymując się w wybranych 
krajach uczestnicy eskapady obowiąz-
kowo musieli popisać się znajomością 
charakterystycznego dla danego pań-
stwa tańca lub jakiejś piosenki. Zaba-
wa była przednia i rozgrzała najmłod-

szych. Dla nich też przygotowano kil-
kanaście gier i harców, w których na-
grodami, a jakże, były słodycze. Póź-
niej to już tańce w rytm piosenek ze-
społu „Salsa”. Grupa znana na tym 
osiedlu rozbawiła wszystkich. Bawio-

no się do późnych godzin i jak zwykle 
na zakończenie życzono sobie: Do zo-
baczenia za rok.

Marek redlicki powiedział nam: 
Uczestniczę w festynach od samego 
ich początku. Nie wyobrażam sobie, 
by ich nie było.

 Piotr Sowisło

Bawiono się w Bańgowie
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os. „bańgów” os. „Centrum” os. „Chemik” os. „Michałkowice” os. „Młodych” os. im. J. tuwima os. „Węzłowiec”

Z i e l o n y  k o n k u r s  2 0 1 0
Co  prawda  lato  już  za  nami, 

  ale chce się podzielić z Pań-
stwem  zdjęciem  naszego  przyblo-
kowego ogródka przy ulicy Niepod-
ległości  61e,  od  strony  ogródków 
i  garaży  – napisała do nas Urszula 

Banduch, zaś Krystyna Płaczek z Mi-
chałkowic zawiadomiła krótko: Balkon 
do  zielonego  konkursu  przy  ulicy 
Stawowej 7.

Tyle nasi Czytelnicy. My do ich zdjęć 
dokładamy kolejne i już zapowiada-

my, że wkrótce rozstrzygniemy tego-
roczną edycję Zielonego konkursu, ja-
ki od kilkunastu lat przeprowadzamy 
od wczesnej wiosny do późnej jesieni. 
Niestety, słowa p. Urszuli w pełni od-

ul. Niepodległości 61e

ul. Władysława Reymonta 10

ul. Stawowa 7

ul. Ryszarda Gansińca 10

ciąg dalszy na str. 19


