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Płaczą dzieci, Nie daj się nabraćCzytaj 
w numerze:

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

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

Przed zimą… Wielki Konkurs
Wyraź swoją opinię!!!  Wyraź swoją opinię!!!

PEC narzuca warunki – my będziemy płacić!
Od połowy sierpnia toczy się utarczka z PEC Katowice – główny dostawca ciepła do budynków SSM i ca-

łych właściwie Siemianowic Śląskich – o pozostawienie dotychczasowych parametrów dostarczanego 
ciepła. Ich obniżenie negatywnie odbiłoby się na naszych płatnościach za zużywaną energię cieplną.

Na takie dictum nie chcą zgodzić się 
władze SSM i zarządcy innych budyn-
ków mieszkalnych w Siemianowicach 
Śląskich. Jakby tego było mało PEC nie 
kwapi się do uwzględnienia wniosku o 
zmniejszenie mocy zamówionej, a za 
tę moc naliczana jest całoroczna opła-

ta stała – im mniej zamówimy tym mniej 
płacimy. Batalia toczy się o duże pie-
niądze. Nie wnikając w szczegóły na ła-
mach, w kolejności chronologicznej, pu-
blikujemy cztery pisma – dwa ze stro-
ny PEC i dwa Spółdzielni, tak by każdy 
mógł się z nimi samodzielnie zapoznać. 

Pozostawiamy je bez komentarza i cze-
kamy na Państwa opinie e-mailowe, te-
lefoniczne na dyżurach redakcyjnych, 
bądź wysłane tradycyjną pocztą.

Uwaga: *oznaczyliśmy redakcyjne wy-
tłuszczenia w pismach do PEC, bo w ory-
ginałach ich nie ma.

Ognisko na festynie – tylko w Bańgowie.

Za kilkadziesiąt go-
dzin lokale wybor-

cze otworzą swoje podwo-
je. Wybierać będziemy 460 
posłów i 100 senatorów, czy-
li naszych przedstawicieli 
do najwyższej władzy usta-
wodawczej: Sejmu i Senatu 
Rzeczypospolitej. To od nas 
zależy kto zasiądzie w ławach 
na Wiejskiej w Warszawie. To 
od nas zależy kto będzie nas 
reprezentował.

Na kogo oddamy swój głos 
to indywidualna sprawa każ-
dego wyborcy. Ważnym jest 
byśmy poszli do urn. Wybory 

to przecież święto demokra-
cji. W nich materializuje się 
nasza odpowiedzialność nie 
tylko za dzisiaj, ale i za jutro: 
Nasze, Naszych Dzieci, Wnu-
ków – za Polskę.

Nie idąc oddajemy swój głos 
walkowerem, zdajemy się na 
innych i to oni zdecydują za 
nas. Możemy być zmęcze-
ni polityką i tym, co serwu-
ją nam jej główni uczestni-
cy. Możemy opowiadać, że 
nas polityka nie interesuje, 
ale ona interesuje się nami 
i podejmowane decyzje nas 
będą dotyczyć.

P a m i ę t a j m y :  9  p a ź d z i e r n i k a  l o k a l e  w y b o r c z e  c z y n n e  b ę d ą  o d  7 0 0  d o  2 1 0 0

9 X 2011 r.  
spełnij swój obowiązek

czytaj str. 6

Było co oglądać

Szkoda, że tak rzadko

czytaj  str. 16

czytaj  str. 19

VIII Święto Bytkowa
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Ileż to głupiej determinacji 
trzeba mieć, by wyżywać się 
na ławeczkach, huśtawkach, 
konikach i zniszczyć urzą-
dzenia zabawowe, do których 
dzieciaki garną się na potęgę.

Najmłodsi nie mogą zrozu-
mieć, że ktoś ot, dla hecy, 
wyżywał się na ich ukocha-
nych atrakcjach i przez jakiś 
czas nie mogą z nich korzy-
stać. Marudzą rodzicom i po-
chlipują, że nie mogą pójść 

się pobawić, a przecież przechodzą 
obok swojego placu zabaw. Dzie-
ci płaczą, a dorośli płacą, bo napra-
wić to trzeba, a to kosztuje. Jeże-
li zaś są koszty, to ich finansowanie 
jest z naszych kieszeni. Powtórzmy 
po raz n-ty: Każdy przedmiot znisz-
czony to wyrzucenie naszych pienię-
dzy w błoto.

A na osiedlach zanotowano:
 „CENTRUM”

- ul. Hutnicza 3-5, Jedności 1 
– upstrzono elewacje.

„MICHAŁKOWICE”
- ul. Przyjaźni 18 – zdewastowano 

huśtawkę, zjeżdżalnię, pomost między 
wagonikami na placu zabaw.

„WĘZŁOWIEC”
- ul. Władysława Jagiełły 29D 

– wymalowano bohomazy na ścianie 
szczytowej. – na znakach drogowych 
pojawiają się „rysunki” Nie tylko szpe-

cą ale i stanowią zagrożenie. Dlacze-
go? – pomyślmy.

Do czego służą niektórym tablice 
oznakowania ulicznego. 

„MŁODYCH”
- Al. Młodych 7 – połamano 

deski w siedzisku ławki;
- Al. Młodych 6, 12, 14, 

Jana N. Stęślickiego 6 
– markerem popisano ściany 
w klatkach schodowych.

- Plac Skrzeka i Wójcika 
5A – skradziono główki bez-
pieczników w tablicy elek-
trycznej;

ul. Walerego Wróblew-
skiego 2 – wybito szybkę 
w drzwiach wejściowych.

„TUWIMA”
- ul. Okrężna 3 – w tablicy ogłoszeń 

zdewastowano nowy zamek;
- ul. Hermana Wróbla 6D – wymalo-

wano graffiti na drzwiach piwnicznych.

Płaczą dzieci, płacą rodzice
I znowu jakieś pozbawione mózgu indywiduum przypomniało o sobie 

i pokazało światu, że jest i sił ma sporo. Po raz wtóry, bowiem na ce-
lownik wzięło sobie plac zabaw przy ul. Powstańców – Osiedle „Centrum”.
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

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

- członkowie Zarządu przyjmują P.T. Mieszkańców na  dyżurze.
Zamierzających przekazać swoje wnioski, uwagi lub złożyć skargę

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.



4 MOJA SPÓŁDZIELNIA 10/2011

Rada zajęła się min.:
- wynikami gospodarczo-finansowy-

mi SSM za 7 miesięcy 2011 r.
- przygotowaniem budynków SSM 

do zimy 2011-2012,
- stanem zaległości czynszowych 

w SSM za 7 miesięcy 2011 r.
- informacją Działu Członkowsko-

-Mieszkaniowego o zasobach SSM.
Mówiąc o realizacji zadań gospo-

darczych podkreślano, że są one wy-
konywane systematycznie, a w wie-
lu przypadkach wyprzedzają założo-
ne terminy. Odnosząc się do zadań in-
westycyjnych podkreślono, że budowa 
domu nr 2 przy ul. Hermana Wróbla 
przebiega zgodnie z planem podobnie 
jak wykonanie 10 garaży na os. Tuwi-
ma. Podjęto też decyzję – w związku 
z dużym zainteresowaniem – o rozpo-
częciu budowy 11 garaży przy ul. Wła-
dysława Jagiełły i kolejnego budyn-
ku wielorodzinnego nr 3 o 9 mieszka-
niach przy ul. Wróbla.

Zaległości czynszowe
Odnosząc się do tego punktu Zbi-

gniew Lekston, prezes Zarządu pod-
kreślił, że odnotowano spadek w sto-
sunku do naliczeń wskaźnik ten za 
8 miesięcy br. wynosi 2,79% (za ubie-
gły rok było 3,09 %) Taki wynik jest 
jednym z najlepszych w województwie 
a niewykluczone, że również w kraju. 
Prezes podkreślił, że jest to zasłu-
ga wyłącznie mieszkańców, którzy 
od lat są pod tym względem bar-
dzo zdyscyplinowani. Rada zapo-
znała się z analizą zaległości oraz try-
bem postępowania i sprawami sądo-
wymi wytoczonymi przez SSM wobec 
niepłacących. W dokumencie czyta-
my m.in.:

Analiza przedstawionych zaległo-
ści czynszowych wskazuje, że ich 
poziom w przypadku lokali mieszkal-
nych wg stanu na 31. 07. 2011 r. 
obniżył się w stosunku do stanu na  
31. 12. 2010 r. o około 19 tys. zł.  (...) 
W stosunku do osób - zalegających 
z opłatami - Zarząd SSM podejmu-
je różnego rodzaju działania mające 
na celu odzyskanie zaległych od użyt-
kowników lokali kwot. Do działań tych 
należy dostarczanie informacji przez 
służby księgowe o zaległościach czyn-
szowych w postaci „potwierdzenia sal-
da”, czy też poprzez korespondencję 
i rozmowy przeprowadzane przez pra-
cowników działu windykacji oraz kie-
rowanie spraw o zapłatę należności 
do sądu. Dużą rolę w odzyskiwaniu 
długów mają również rozmowy dys-
cyplinujące dłużników odbywane 
na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

Od 4. 01. 2011 do 31. 07. 2011 r. 
z powództwa SSM wytoczono zostało 
194 spraw sądowych o zapłatę należ-
ności czynszowych w lokalach miesz-
kalnych na ogólną kwotę 823.248,56 zł. 
Natomiast wpływy w 2011 r. z tytu-
łu wszystkich spraw sądowych wyto-
czonych do dnia 31. 07. 2011 r. wy-
niosły 597.285,42 zł. Dla porówna-
nia w 2010 r. wytoczono 220 spraw na 
kwotę 798.762,19 zł, natomiast uzy-
skane wpływy to 1.231.430,81 zł.

W przypadku lokali użytkowych wy-
toczono 10 spraw sądowych (w 2010 r. 
– 15) na kwotę 43.630 zł (w 2010 r. 
– 106.105,74 zł). Uzyskane wpły-
wy w 2011 r. to kwota 94.425,45 zł 
(w 2010 r. – 33.763,74 zł).

Kwota dotyczy lokali mieszkalnych 
i użytkowych. Wpływy na konto SSM 

z tytułu spraw sądowych są realizo-
wane poprzez windykację komorni-
czą, ale również poprzez indywidual-
ne wpłaty osób z zaległościami.

Po wyczerpaniu wszystkich sposo-
bów na odzyskanie zaległości czyn-
szowych, w sytuacji braku innych 
środków pozwalających na zaspoko-
jenie Spółdzielni, Zarząd SSM kieru-
je przeciwko uporczywemu dłużnikowi 
wniosek do sądu o eksmisję. Na dzień 
31. 07. 2011 r. 45 użytkowników loka-
li posiada prawomocne wyroki eksmi-
syjne. Do zadłużeń wrócimy w kolej-
nym wydaniu „MS”

Zima
Zarząd przedstawił obszerną infor-

mację o przygotowaniach do zimy. Jak 
mówiono, na wszystkich osiedlach za-
dania podzielono na grupy wyznacza-
jąc osoby odpowiedzialne oraz termi-
ny. Jako nieprzekraczalny wyzna-
czono 15 września, ale gdyby za-
szła potrzeba to zasoby były przy-
gotowane na podanie ciepła już od 
początku września.

W kolejnym punkcie RN SSM zapo-
znała się ze stanem zasobów z po-
działem oraz statystyką mieszkań 
wg praw do lokali – dokument przed-
stawimy w następnym numerze „MS”

Autobus linii 190
Na posiedzenie RN swoje przyby-

cie zapowiedziała grupa mieszkań-
ców – przyszły 4 osoby – zaintere-
sowana przedłużeniem trasy linii au-
tobusowej nr 190 w kierunku II etapu 
osiedla Węzłowiec. Rada wesprze te 
starania, bo takie rozwiązanie byłoby 
najbardziej optymalnym dla setek za-
mieszkałych.

Obrady prowadził Wiesław Jaźwiec 
- przewodniczący Rady Nadzorczej, 
a odnosząc się w trakcie obrad do po-
ruszanych kwestii podkreślał, że SSM 
ma bardzo dobre wyniki, co świadczy 
o dobrej pracy Zarządu i podległych 
mu służb.

 pes

Obradowała Rada Nadzorcza

Zasługa mieszkańców
Przeprowadzone 19 września br. posiedzenie Rady Nadzorczej Siemiano-

wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w porządku obrad miało osiem punk-
tów. Każdy o istotnym ciężarze gatunkowym i znaczeniu dla funkcjonowa-
nia Spółdzielni i mieszkańców.

Ważne dla mieszkańców budynków ul.  Przyjaźni 8,  10 i  Korfantego 1

W planie termomodernizacyjnym 
budynków na 2011 roku ujęto 

m.in. zabezpieczenie elewacji z płyt 
acekolowych budynków przy Przyjaź-
ni 8, 10 i Korfantego 1. Zadanie to de-
cyzją Zarządu odłożono ze względu na 
przygotowywany wniosek do WFOŚiGW 
w Katowicach na dofinansowanie likwi-
dacji tej elewacji i wykonanie docieple-
nia w technologii lekko-mokrej. Obecnie 
dokumentacja wniosku jest w znacznym 
stopniu zaawansowania, tj. opracowa-

no dokumentację techniczną i uzyskano 
pozwolenie budowlane. Brak środków 

w WFOŚIGW powoduje, że realizacja 
została przełożona na II kwartał 2012 r.

Mamy nadzieję, że przed tym termi-
nem sfinalizujemy umowę z Fundu-
szem, która zakłada dofinansowanie 
takich robót w wysokości 50%. Poda-

jąc do wiadomości decyzje o przesu-
nięciu zadania przepraszamy miesz-
kańców i liczymy na zrozumienie. Po-
nadto wszystkich zamieszkałych w po-
dobnych budynkach informujemy, że 
z chwilą pozyskiwania dalszych środ-
ków Zarząd zamierza wyeliminować 
w najbliższych latach acekole z ele-
wacji budynków. Należy mieć jednak 
świadomość, że na naszych domach 
jest położone ok. 65 tys. m2 płyt ace-
kolowych. Zarząd SSM

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

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

ZapoZnaj się Z terminem  Zachowaj harmonogram  ZapoZnaj się Z terminem

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

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

Zawiadamiamy, 
że odcZyty wykonywane będą tylko 

w godZinach popołudniowych,  
pocZątek ok. 1600,  

a w soboty od 1000.

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

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

JEDEN TERMIN ODCZYTU
PODSTAWOWY ORAZ
JEDEN DODATKOWY.

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

Termin Budynek, adres

11. 10.
wtorek

Grunwaldzka 2A-C

12. 10.
środa

Wyzwolenia 6A-B; 
Walerego Wróblewskiego 69 – m. 1-56;  
Powstańców 54A; Grunwaldzka 2D, 7

13. 10.
czwartek

Wyzwolenia 10A-B; 
Walerego Wróblewskiego 69 – m. 57-112; 
Powstańców 54B; Grunwaldzka 3A-B, 9

14. 10.
piątek

Wyzwolenia 8A-B; 
Walerego Wróblewskiego 69 – m. 113-154; 

Powstańców 54C; Grunwaldzka 3C-F

15. 10.
sobota

Wyzwolenia 8C; Stawowa 7; 
Powstańców Śl. 46A; 

Władysława Jagiełły 11A-C

17. 10.
poniedziałek

Emilii Plater 21A-B;  
Walerego Wróblewskiego 71 – m. 1-56;  

Komuny Paryskiej 1 – m. 1-55;  
Władysława Jagiełły 11D, 13C

18. 10.
wtorek

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

Komuny Paryskiej 1 – m. 56-110; 
Władysława Jagiełły 13A-B

19. 10.
środa

Stawowa 11, 11A;  
Walerego Wróblewskiego 71 – m. 113-154;  

Komuny Paryskiej 3 – m. 1-55; 
Władysława Jagiełły 7A-C

20. 10.
czwartek

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

Władysława Jagiełły 7D, 9C

21. 10.
piątek

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

Władysława Jagiełły 9A-B

22. 10.
sobota

Komuny Paryskiej 5 – m. 56-110; 
Władysława Jagiełły 3A-C

Termin Budynek, adres

24. 10.
poniedziałek

Walerego Wróblewskiego 73 – m. 113-154;  
Komuny Paryskiej 6B-C, 13A-B; 

Władysława Jagiełły 1A, 3D

25. 10.
wtorek

Władysława Jagiełły 1B-C

16.11.  
środa

Franciszka Zubrzyckiego 1- 3;  
Szarych Szeregów 1-2;  

Bohaterów Westerplatte 4-6;

17.11. 
czwartek

ZHP 10,11; Szarych Szeregów 3-4;  
Bohaterów Westerplatte 8-10;

18.11.  
piątek

Wojciecha Korfantego 1a-b;  
Jana N. Stęślickiego 1-3; 

Bohaterów Westerplatte 12; ZHP 9

19.11. 
sobota

Wojciecha Korfantego 1c, 4a;  
Al. Młodych 10-11; ZHP 7

21.11.
poniedziałek

Wojciecha Korfantego 2a,4b;  
Al. Młodych 12-13;  

Jana N. Stęślickiego 4; 5-6;

22.11. 
wtorek

Wojciecha Korfantego 2b-c; Al. Młodych 
1,2, 14-15; Ryszarda Gansińca 2-4

23.11. 
środa

Wojciecha Korfantego 9a;  
Al. Młodych 3-4, 8-9;  

Ryszarda Gansińca 6-7

24.11. 
czwartek

Wojciecha Korfantego 9b; ZHP 1-2; 
Al. Młodych 5-6; Ryszarda Gansińca 8-9

25.11. 
piątek

Wojciecha Korfantego 9c; ZHP 3-4;  
Al. Młodych 7; Ryszarda Gansińca 10-11;

26.11. 
sobota

Spokojna 1, 3a-c

28.11. 
poniedziałek

ZHP 5-6; Michałkowicka 17-23

Objaśnienie skrótu: m. – mieszkania.
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Siemianowice Śl., dnia 13.09.2011
Przedsiębiorstwo Energetyki

Cieplnej S.A.
 ul. Grażyńskiego 49

40-126 Katowice

W odpowiedzi na Państwa pismo 
nr RS/68/1815/11 z dnia 24.08.2011 r. 
informujemy, że:
1. zdecydowanie nie wyra-

żamy zgody na propono-
wane parametry jakościo-
we nowej tabeli grzania ni-
skoparametrowej 90/65°C 
oraz wysokoparametro-
wej (obecnie 135/70°C); 
nie przedstawiono stronie 
Odbiorcy żadnych korzy-
ści płynących z wprowa-
dzenia zmiany tabeli grza-
nia, a także możliwych za-
grożeń wynikających z ob-
niżenia krzywej grzania 
w zakresie temperatur  
[0-(-20)]°C.* W obecnej 
sytuacji uważamy, że zmia-
na taka jest niemożliwa, po-
nieważ spowoduje pogłę-
bienie występującego od 
kilku lat problemu niedo-
grzań mieszkań w najbar-
dziej zimnych okresach se-
zonu grzewczego. Stoimy 
na stanowisku, że poprzez 
zmianę tabeli (obniżenie 
temperatury zasilania przy niezmie-
nionym przepływie czynnika grzew-
czego) otrzymamy gorszy jakościo-

wo produkt przy tych samych opła-
tach. Nie możemy wyrazić zgody na 
tego typu działania, które w opinii 
naszych lokatorów mogą zostać ode-
brane jako daleko posunięta bezczyn-
ność w obronie interesów członków 
Spółdzielni i odbiorców komunal-
nych. Naszym zdaniem podjęta przez 
Wasze przedsiębiorstwo próba zmia-

ny parametrów grzewczych jest do-
wodem na to, iż podejmujecie Pań-
stwo nieuzasadnione działanie zmie-

rzające do zmuszenia odbiorcy do 
zwiększenia mocy zamówionej, a co 
za tym idzie zwiększenia opłat za 
ogrzewanie, które i tak systematycz-
nie rosną;

2. zwracamy Państwu uwagę na, 
co najmniej niestosowne sformu-
łowanie mające na celu zastra-
szyć odbiorców, iż w wypadku nie 

przyjęcia nowej tabeli grza-
nia zostanie rozwiązana 
umowa sprzedaży ciepła.* 
Nie widzimy podstaw, dla 
których oczekujecie Państwo 
przyjęcia warunków dostawy 
ciepła, które nie leżą w inte-
resie odbiorcy. Bezwzględne 
stanowisko Waszego przed-
siębiorstwa potwierdza po 
raz kolejny, że występuje-
cie Państwo z pozycji mono-
polisty zdając sobie dosko-
nale sprawę z braku kon-
kurencji na rynku. Przy-
kładem jest ponad 3-mie-
sięczny brak odpowiedzi 
w sprawie naszego wniosku 
o zmniejszenie mocy zamó-
wionej.* Zapewniamy Pań-
stwa, że gdyby pojawiła się 
możliwość zmiany dostawcy 
ciepła, chętnie i bez żadnych 
skrupułów skorzystalibyśmy 
z niej, mając nie najlepsze 
doświadczenia z Waszą fir-

mą, czego dowodem jest fakt wy-
toczenia naszej Spółdzielni sprawy 
sądowej o nieuzasadnione obciąże-

Katowice, dn. 24. 08. 2011 r.
Siemianowicka Spółdzielnia 

Mieszkaniowa
ul. Boh. Westerplatte 20
41-106 Siemianowice Śl.

Dotyczy: zmiany tabel regulacyjnych 
- umowa sprzedaży ciepła nr 68.
Niniejszym, na podstawie art. 5 ust. 5 usta-
wy z dnia z dnia 10 kwietnia i 997 r. Pra-
wo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 
Nr 89, poz. 625 ze zm.) uprzejmie infor-
mujemy, iż z dniem 15 września 2012 r. 
zmianie ulegną tabele regulacyjne, stano-
wiące załącznik do umowy sprzedaży cie-
pła, łączącej Państwa z naszą spółką.
W tym miejscu wyjaśniamy, iż tabele 
regulacyjne stanowią w myśl § 2 pkt 19 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemów ciepłowni-

czych z dnia 15 stycznia 2007 r. (Dz.U. 
Nr 16, poz. 92) przedstawioną w po-
staci tabeli lub na wykresie zależność 
temperatury nośnika ciepła od warun-
ków atmosferycznych. W związku z ko-
niecznością optymalizacji pracy sys-
temu cieplnego naszej spółki, dokona-
no ustalenia nowych parametrów tabel 
regulacyjnych, co wiąże się z koniecz-
nością zmian tabel obowiązujących do 
chwili obecnej w stosunkach z naszymi 
odbiorcami i w tej części niniejsze pi-
smo stanowi wypowiedzenie warunków 
umowy tym w zakresie, które w myśl 
§ 27 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Mini-
stra Gospodarki w sprawie szczegóło-
wych warunków funkcjonowania sys-
temów ciepłowniczych z dnia 15 stycz-
nia 2007 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 92) wejdą 
w życie z dniem 15 września 2012 roku.

W świetle powyższego w załączeniu do 
niniejszego zawiadomienia przesyłamy 
nową treść tabel regulacyjnych. W przy-
padku braku zgody z Państwa stro-
ny na ich wprowadzenie informujemy, 
że przysługuje Państwu prawo do wy-
powiedzenia umowy sprzedaży energii 
cieplnej, w terminie do dnia 15.10.2011  
z zachowaniem okresu wypowiedzenia 
określonego w w/w umowie.
Jednocześnie informujemy, iż odrębną 
korespondencją zostanie Państwu prze-
słany załącznik nr 1 do obowiązującej 
umowy sprzedaży ciepła, uwzględnia-
jący zmianę w/w tabel regulacyjnych 
w parametrach dostawy ciepła.

Główny Specjalista ds. Kluczowych 
Klientów

Kierownik Działu Sprzedaży
Marek Kempka

EB/43/2011
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

 ul. Grażyńskiego 49
40-126 Katowice

W odpowiedzi na Państwa pismo nr RS/68/1815/11 z dnia 24.08.2011 r. informujemy, że:
1. zdecydowanie nie wyrażamy zgody na proponowane parametry jakościowej nowej tabeli grzania nisko-

parametrowej 90/65°C oraz wysokoparametrowej (obecnie 135/70°C); nie przedstawiono stronie Odbior-
cy żadnych korzyści płynących z wprowadzenia zmiany tabeli grzania, a także możliwych zagrożeń wy-
nikających z obniżenia krzywej grzania w zakresie temperatur [0-(-20)]°C.* W obecnej sytuacji uważa-
my, że zmiana taka jest niemożliwa, ponieważ spowoduje pogłębienie występującego od kilku lat proble-
mu niedogrzań mieszkań w najbardziej zimnych okresach sezonu grzewczego. Stoimy na stanowisku, że 
poprzez zmianę tabeli (obniżenie temperatury zasilania przy niezmienionym przepływie czynnika grzew-
czego) otrzymamy gorszy jakościowo produkt przy tych samych opłatach. Nie możemy wyrazić zgody na 
tego typu działania, które w opinii naszych lokatorów mogą zostać odebrane jako daleko posunięta bez-
czynność w obronie interesów członków Spółdzielni i odbiorców komunalnych. Naszym zdaniem podję-
ta przez Wasze przedsiębiorstwo próba zmiany parametrów grzewczych jest dowodem na to, iż podejmu-
jecie Państwo nieuzasadnione działanie zmierzające do zmuszenia odbiorcy do zwiększenia mocy zamó-
wionej, a co za tym idzie zwiększenia opłat za ogrzewanie, które i tak systematycznie rosną;

2. zwracamy Państwu uwagę na, co najmniej niestosowne sformułowanie mające na celu zastraszyć odbior-
ców, iż w wypadku nie przyjęcia nowej tabeli grzania zostanie rozwiązana umowa sprzedaży ciepła.* Nie 
widzimy podstaw, dla których oczekujecie Państwo przyjęcia warunków dostawy ciepła, które nie leżą 
w interesie odbiorcy. Bezwzględne stanowisko Waszego przedsiębiorstwa potwierdza po raz kolejny, że 
występujecie Państwo z pozycji monopolisty zdając sobie doskonale sprawę z braku konkurencji na ryn-
ku. Przykładem jest ponad 3-miesięczny brak odpowiedzi w sprawie naszego wniosku o zmniejszenie 
mocy zamówionej.* Zapewniamy Państwa, że gdyby pojawiła się możliwość zmiany dostawcy ciepła, 
chętnie i bez żadnych skrupułów skorzystalibyśmy z niej, mając nie najlepsze doświadczenia z Waszą fir-
mą, czego dowodem jest fakt wytoczenia naszej Spółdzielni sprawy sądowej o nieuzasadnione obciążenie 
kosztami przekroczenia mocy zamówionej.

Oczekujemy zatem, że przedstawicie Państwo realne korzyści, zalety, a także i zagrożenia związane z wprowadze-
niem nowej tabeli grzania. Bez jasnych, czytelnych i konkretnych wyjaśnień w tej sprawie nie widzimy możliwości 
kontynuowania dyskusji na ten temat.

Pismo do PEC SA  z 13 września 2011 r.

Pismo PEC SA do SSM z 24 sierpnia 2011 r.

PEC narzuca warunki – my będziemy płacić!
ciąg dalszy 
ze str. 1



7MOJA SPÓŁDZIELNIA 10/2011

Katowice, dn. 14.09.2011
Siemianowicka Spółdzielnia 

Mieszkaniowa
ul. Boh. Westerplatte 20
41-106 Siemianowice Śl.

Dotyczy: zmniejszenia mocy 
zamówionej.
W odpowiedzi na Państwa pismo, znak 
EB/29/2011 w sprawie zmniejsze-
nia mocy zamówionej informujemy, 
iż w odniesieniu do obiektów przy ul. 
Grunwaldzkiej 6a-d oraz Jagiełły 13a-c 
akceptujemy Państwa wniosek o zwięk-
szenie mocy zamówionej. Natomiast 
w odniesieniu do pozostałych obiektów 
w chwili obecnej z przyczyn obiektyw-
nych nie jest możliwe sfinalizowanie 
Państwa wniosku.
I tak:
1. Dla obiektów przy ul. Gansińca 6; 

7; 8; 9; 10; 11; Komuny Paryskiej 
1; Wróblewskiego 43; 45; 47; 49; 
55; Okrężnej 8; 13; Polaczka 6a, b; 
8a-d; Przyjaźni 54; Niepodległości 
22,24; 26,28; 30,32; Skrzeka Wójci-
ka 5a, b; 6a, b; 7a, b; Wróblewskiego 

2,4; 6,8; 65,67; Wróbla 5a, b/Wróbla 
6a,b; 6c,d; 8a,b; 9a-c; Wyzwolenia 
6a, b w pierwszych miesiącach sezo-
nu grzewczego 2011/2012 dokonamy 
kontroli obejmującej m.in. wskazania 
zużycia ciepła celem zbadania tech-
nicznych możliwości zmniejszenia 
mocy cieplnej;

2. Dla obiektów przy ul. Wróblewskie-
go 39a-c; 57; Niepodległości 57c; 
59c; 64a-c; 66a-c; Grunwaldzkiej 4a-
d; Jagiełły 7a-d; 9a-c; 11a-d w pierw-
szych miesiącach sezonu grzewcze-
go 2011/2012 zostaną zamontowa-
ne nowe układy pomiarowo-rozli-
czeniowe. Z chwilą ich zamontowa-
nia przeprowadzimy kontrolę, o któ-
rej mowa w pkt 1;

Analiza tych danych pozwoli na roz-
patrzenie Państwa wniosku zgodnie 
z możliwościami technicznymi o czym 
zostaniecie Państwo powiadomie-
ni odrębną korespondencją w styczniu 
2012 roku.
Natomiast w odniesieniu do obiektów 
przy ul. E. Plater 21; Gansińca 2; 4; 

Grunwaldzkiej 2-ad; 5a-f; Jagiełły 1a-c; 
Komuny Paryskiej 3; 5; Niepodległości 
66g-i; Wróblewskiego 41 a-d; e-h; 59; 
Sikorskiego 2a-c; 4a-g; Wróbla 7a,b; 
c.d; Wyzwolenia 8a-c; 10a,b; Zgrzeb-
nioka 38,40; wnosimy o przedstawienie 
dokumentów uzasadniających Państwa 
wniosek. Dokumentem, który w sposób 
najbardziej rzetelny i obiektywny wska-
zuje na konieczność zmiany mocy za-
mówionej jest naszym zdaniem audyt 
energetyczny wykonany przez audyto-
ra posiadającego stosowne uprawnienia 
w tej dziedzinie.
W tej sytuacji sugerujemy wstrzymanie 
się z korektą mocy cieplnej aż do uzy-
skania stosownych wyników określo-
nych w poszczególnych audytach ener-
getycznych. Powyższa sugestia wyklu-
czy ponadto ewentualne ryzyko związa-
ne z możliwością utraty komfortu ciepl-
nego w budynku w przypadku wdroże-
nia zmiany mocy zamówionej bez wia-
rygodnych obliczeń audytorskich.

Dyrektor ds. Rynku i Ciepła
Grzegorz Bednarski

Siemianowice Śl., dnia 20/09/2011

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA
ul. Grażyńskiego 49

40-126 Katowice

W odpowiedzi na Państwa skan-
daliczną treść pisma nr RS/
KR/68/1204/2011 z dnia 14.09.2011 r. 
informujemy, co następuje*:
1. nie przyjmujemy do wiadomości 

żadnych opóźnień z Państwa stro-
ny związanych z wprowadzeniem 
korekt mocy zamówionej,* gdyż 
wniosek w tej sprawie został wysłany 
11.05.2011 r. Mieliście Państwo od-
powiednio dużo czasu na rozpatrze-
nie i nadesłanie zmienionego załącz-
nika nr 1 do umowy, zmieniającego 
moce zamówione, zgodnie z zawartą 
umową od 01.10.2011 r.;

2. nie przyjmujemy do wiadomo-
ści faktu, że z początkiem sezonu 
grzewczego będziecie Państwo do-
konywać wymiany liczników cie-
pła w budynkach objętych wnio-
skiem.* Jest skandaliczną sytuacją, 
że dopiero teraz podejmujecie Pań-

stwo takie decyzje, a świadczy to 
o niczym innym jak o lekceważącym 
stosunku do klienta; jeśli podejmiecie 
Państwo takie działania, będziemy 
dochodzić bonifikat z tytułu przerw 
w ogrzewaniu budynków;

3. nie przyjmujemy do wiadomo-
ści faktu, że uzależniacie Państwo 
wprowadzenie korekt mocy za-
mówionej od analiz obejmujących 
„wskazania zużycia ciepła celem 
zbadania technicznych możliwości 
zmniejszenia mocy cieplnej”.* Ani 
zawarta umowa sprzedaży ciepła ani 
obowiązujące prawo nie daje pod-
staw Państwu do takiego działania;

4. nie interesuje nas Państwa opinia 
na temat zasadności wykonywania 
audytów energetycznych dla celów 
zmniejszenia mocy zamówionej. 
Przypominamy, że taka weryfikacja 
została uchylona przez ustawodaw-
cę w Rozporządzeniu Ministra Go-
spodarki z 17.09.2011 r.* Nie jeste-
śmy zobowiązani do przedstawienia 
takich dokumentów również w świe-
tle obowiązującej umowy, a informa-

cję o zakresie robót dociepleniowych 
otrzymaliście Państwo we wniosku. 
Bardzo dziękujemy za okazaną „tro-
skę” o utratę komfortu cieplnego na-
szych mieszkańców, ale wolelibyśmy 
aby przejawiała się ona w lepszej ja-
kości dostarczanego ciepła.
Wobec takiego stanowiska Wa-

szego przedsiębiorstwa żądamy 
wprowadzenia wniosku EB/29/2011 
z 11.05.2011 r. w części dotyczącej 
zmniejszenia mocy zamówionej. Nie 
będziemy podejmowali jakichkol-
wiek negocjacji w tym zakresie. Jed-
nocześnie informujemy, że począwszy 
od 01.10.2011 r. będziemy regulowa-
li opłaty za moc zamówioną tylko do 
wysokości wynikającej z zamówienia 
mocy cieplnej, zgodnie z przedłożo-
nym wnioskiem.*

Podając powyższe informujemy, że 
w przypadku niespełnienia naszych żą-
dań w terminie do 30.09.2011 r. skieru-
jemy sprawę do rozpatrzenia przez Sąd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prezes Zarządu
Zbigniew Lekston

Pismo SSM do PEC SA  z 29 września 2011 r.

Pismo PEC SA do SSM z 14 września 2011 r.

nie kosztami przekroczenia mocy 
zamówionej.

Oczekujemy zatem, że przedstawicie Pań-
stwo realne korzyści, zalety, a także i za-
grożenia związane z wprowadzeniem no-
wej tabeli grzania. Bez jasnych, czytelnych 

i konkretnych wyjaśnień w tej sprawie nie 
widzimy możliwości kontynuowania dys-
kusji na ten temat.
W podpisie przedstawiciele Zarzą-
dów: Zbigniew Lekston, prezes Za-
rządu SSM; Grażyna Romaniuk, vice 

prezes Zarządu SM „MICHAŁ”; Zbi-
gniew Michalski, prezes Zarządu SM 
„FABUD”; Kazimierz Krawczyk, z-ca 
Dyrektora Zarządu MPGKiM sp. z o.o. 
Siemianowice Śląskie; Dariusz Ciosek, 
prezes Zarządu SM „SIEMION”
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Skac io rze  opanowal i  „Chemik”

Na inaugurację zawodów, kilka słów 
zebranym powiedział Henryk Brzo-
ska, siemianowiczanin, prezes Polskie-
go Związku Skata witając, dziękując 
za przybycie. Powodzenia oraz do-
brej karty życzyli z kolei To-
masz Tomczykiewicz, prze-
wodniczący klubu parlamen-
tarnego PO i poseł na Sejm 
RP oraz Zbigniew Lekston, 
prezes Zarządu Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
i jako że sam jest „skaciorzem” 
– amatorem, sam zasiadł do 
stołu, by za chwilę rozpocząć 
drużynową rywalizację. 

Przez kilka godzin na roz-
stawionych stołach, miała 
miejsce zacięta rozgrywka między za-
wodnikami o jak najlepszy wynik dla 
swoich drużyn. W przerwach między 
poszczególnymi partiami zachęciliśmy 
niektórych zawodników przybyłych 
z różnych miast naszego wojewódz-
twa do podzielenia się swoimi emocja-
mi i doświadczeniem:

- W skata  gram  już…(chwila  zasta-
nowienia) 37 rok. Nauczyli mnie w nie-
go grać koledzy, kiedy wspólnie cho-
dziliśmy  pasać  krowy.  Kiedyś  nie  by-

ło  Internetu,  tak  powszechnej  telewi-
zji, grało się więc często między inny-
mi w karty. Traktuję to jako hobby, do-
brą rozrywkę i jednocześnie odpoczy-
nek między pracą. To naprawdę potra-

fi wciągnąć. A żeby być w tym dobry, 
należy  dobrze  liczyć,  potrafić  przewi-
dywać  i mieć  najzwyczajniej  w świe-
cie  szczęście.  Duże  znaczenie  ma 
też  nabyte  przez  lata  doświadczenie 
– zwracał uwagę Stanisław Klenczar 
z Pszczyny. W międzyczasie dołączył 
do pana Stanisława kolega z druży-
ny, Piotr Placek, któremu w tym dniu 
wiodło się różnie – Nie  da  się  ukryć, 
są emocje – mówił jeszcze podekscy-
towany, po czym dodał po chwili: Two-

rzymy pewne środowisko, grupę ludzi, 
z którą chce się spotykać.

- Turniej Śląskich Miast  i Gmin  trak-
tuję  jako  przetarcie  przed  zbliżający-
mi się Mistrzostwami Europy we Fran-
cji.  Jak  tylko  mam  wolną  chwilę,  sta-
ram się oderwać od codzienności i za-
grać. W domu  dużo  grano  w skata. 
Brat mnie w to wkręcił. Znajomi do nas 
przychodzili,  myśmy  chodzili  do  nich. 
To  gra  towarzyska – stwierdził Mie-

czysław Tkocz reprezentują-
cy SK „Barbara Chorzów”.

Na dymka, „na sekundę”, 
wyszedł z kolei Piotr Sowa, 
który oznajmił: W skata  gram 
już  pół  wieku  i nadal  bardzo 
mnie to wciąga. 

- Kiedyś,  przechodząc  obok 
Ogrodu Jordanowskiego w Dą-
brówce  Małej,  podpatrywałem 
jak  starsi  dziadkowie  grywa-
li  w skata  groszowego,  czyli 
na drobne pieniądze. W końcu 

któregoś dnia z obserwatora stałem się 
zawodnikiem i tak już gram kilkadziesiąt 
lat. Dzisiaj na razie idzie mi bardzo do-
brze, ale nie zapeszajmy – mówił Grze-
gorz Zaic z „Amicusa Katowice”.

Nagrodą w zawodach były oczywi-
ście puchary, a te wręczał najlepszym 
na koniec, osobiście prezes Polskiego 
Związku Skata, Henryk Brzoska. Zwy-
cięzcami całego turnieju okazali się są-
siedzi z Piekar Śl. – drużyna „Piekary 
Śląskie Brzeziny” Rafał Grzywocz

Graczy było sporo.

W niedzielę, 11 września br. po raz pierwszy w naszym mieście, do-
kładnie w Domu Kultury „Chemik”, odbył się turniej o Puchar Ślą-

skich Miast i Gmin w skata. W zawodach wzięły udział 33 reprezentacje, 
a najlepsi nagrodzeni zostali między innymi okazałymi pucharami. Siemia-
nowice Śląskie reprezentowały 4 ekipy, a najlepiej spisała się drużyna Sie-
mianowice Przełajka zajmując dobre szóste miejsce. 

Nie daj się nabrać, oszukać, okraść
Pod koniec sierpnia i w pierwszych dniach września administracja Osiedla „Młodych” otrzymała kilka zgłoszeń 

od zaniepokojonych mieszkańców, którym pracownicy jakiejś firmy budowlanej oferowali usługi montażu, re-
gulacji stolarki okiennej w mieszkaniach po specjalnych zniżkach dla emerytów i rencistów.

„Spece” Powoływali się współpracę 
ich firmy z Siemianowicką Spółdzielnią 
Mieszkaniową i zapewniali, że usługa 
zostanie wykonana do (odległego) ter-
minu określonego w umowie, po czym 
pobierali od lokatorów zaliczkę w wy-
sokości 200 zł. W końcu po paru zgło-
szeniach wprowadzonych w błąd loka-
torów Administracja zawiadomiła Poli-
cję, której udało się zatrzymać pracow-
nika firmy w celu złożenia wyjaśnień. 
Jednemu z lokatorów pracownicy „po-
dejrzanej” firmy zwrócili całą zaliczkę.

W umowach zleceniach przedstawia-
nych do podpisu były zamieszczane 
klauzule, z których wynikało, że firma 
nie współpracuje z administracją do-
mów. Przeciwnie jednak było w rozmo-

wach telefonicznych, twierdzili lokatorzy, 
którym przedstawiciele firmy oświadcza-
li o współpracy ze Spółdzielnią.

Pamiętajmy: Zarząd Spółdzielni 
nie udziela żadnych upoważnień, 
by jakakolwiek firma oferująca piecy-
ki, drzwi, okna czy... w miejsce kropek 
wpisać dowolne urządzenie, działała 
w jego imieniu i za jego zgodą. Ape-
lujemy do mieszkańców, by w ra-
zie jakichkolwiek takich wątpliwo-
ści o niezwłoczny kontakt z władza-
mi Spółdzielni.

Amatorów łatwego zarobku nie bra-
kuje i każdy sposób na wyciągnięcie 
pieniędzy jest przez nich skwapliwie 
wykorzystany. Sprawcy powołują się 
na autorytety, wykorzystują ufność, 

otwartość, szczerość, a często i chęć 
pomagania innym.

Pamiętajmy: Zamierzający coś wy-
łudzić, ukraść wcielają się w: akwizy-
torów, przedstawicieli gazowni, wodo-
ciągów, energetyki, towarzystw ubez-
pieczeniowych, skrzywdzonych przez 
życie nieszczęśników, dystyngowa-
nych i dobrze ubranych przedstawi-
cieli świata „biznesu”, policjantów czy 
nawet księży – tak, tak, były przypad-
ki, gdy pod sutanną krył się zwyczajny 
złodziej. Często przedstawiają się, ja-
ko znajomi wnuków, którzy to są w po-
trzebie, a sami nie mogą przyjść.

Szczególnie na ich zakusy narażo-
ne są osoby starsze. Bądźmy przezor-
ni i nie dajmy się zwieść.

Jeżeli coś niemiłego się przytrafi to powiadommy policję. Najprościej na numer 997 lub 112.
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Historia Hermana Wróbla jest 
przykładem, jednym z wielu, 

smutnych, tragicznych losów lu-
dzi, którzy ośmieli się stawić opór 
w walce z hitlerowskim okupantem 
podczas II wojny światowej. Siemia-
nowiczanin wychowany na ideałach 
harcerskich, oddał swe życie, a ra-
czej odebrano mu je bez skrupułów, 
kiedy miał ledwie 20 lat…

O życiu Hermana Wróbla sprzed 
II wojny światowej wiemy niewiele. 
Pewnych jest kilka faktów. To, że uro-
dził się 26 maja 1922 roku w Siemia-
nowicach Śląskich, jako syn powstańca 
śląskiego, to że należał do harcerstwa 
i pracował w kopalni „Siemianowice”. 
Znacznie więcej wiadomo o jego pracy 
konspiracyjnej w czasie wojny i przyjaź-
ni z Emanuelem Waloszkiem, którego 
losy są niemniej tragiczne, niż samego 
Wróbla (Waloszek także posiada swo-
ją ulicę w naszym mieście). To właśnie 
dh Waloszek w 1940 roku wciągnął go 
do organizacji obok Józefa Schwest-
ki. Jak relacjonuje Schwestka, wszy-
scy znali się jeszcze przed wojną ze 
zbiórek harcerskich i wtedy już tworzyli 
zgraną „paczkę”, między innymi w wal-
ce z napastliwą młodzieżą nazistowską 
z BDJ. W tym samym czasie, w 1940 
roku dołączył do nich Józef Sołtysik, 
co dało już trzon organizacyjny pierw-
szej w Siemianowicach Śląskich kon-
spiracyjnej grupy, do której wkrótce do-
łączyły kolejne osoby. Herman Wró-
bel wraz z kolegami walkę z okupan-
tem zaczął od zwalczania hitlerowskiej 
propagandy w sprawie używania ojczy-
stego języka polskiego. Na rozsianych 
po całym mieście plakatach z hasłem: 
„Kto mówi po polsku, jest naszym wro-
giem” („Wer polnisch spricht, ist unser 
Feind”), zmieniali pisownię wyrazu „Fe-
ind” na „Freund”, co dawało: „Kto mó-
wi po polsku, jest naszym przyjacie-
lem”. Kolejnymi założeniami organiza-
cji było między innymi: zabezpiecze-
nie polskich książek przed konfiskatą 
i zniszczeniem, gromadzenie materia-
łów wybuchowych (z kopalni), zdejmo-
wanie flag ze swastyką i kolportaż ga-
zetek podziemnych. Jako że otrzymy-
wali ich niewielką ilość, nie dysponując 
maszyną do pisania, ręcznie je przepi-

sywali tak, by jak najwięcej osób mo-
gło się z ich treścią zapoznać. Organi-
zacja z czasem (prawdopodobnie w lu-

tym 1941 roku), nawiązała kontakt ze 
Związkiem Walki Zbrojnej, stając się 
jego komórką. Do jej zadań doszło też 
formowanie konspiracyjnych grup nie 
tylko na terenie Siemianowic Śląskich. 
Wszystko sprawnie dalej by funkcjo-
nowało, gdyby nie „wsypa”, mająca 

prawdopodobnie swe źródło w Lubliń-
cu i tworzącą się tam organizacją, z któ-
rą grupa Emanuela Waloszka miała 
utrzymywać łączność. Gestapo natrafi-
ło na ich ślad w maju 1941 roku. 

W czerwcu tego roku nastąpiły aresz-
towania członków grupy, w tym Her-
mana Wróbla (Waloszek uniknął jesz-
cze wtedy pojmania – ujęto go w ma-
ju 1942 roku i osadzono w krakow-
skim więzieniu Gestapo na Montelu-
pich. Zmarł w KL Auschwitz-Birkenau 
13 lutego 1943 roku) O pojmaniu, wię-
zieniu i procesie wiemy z relacji Józe-
fa Sołtysika. Jego, Józefa Schwest-
kę, Hermana Wróbla, a także innych 
członków grupy – Józefa Urbańczyka 
i braci Bartodziejów przewieziono naj-
pierw do siedziby katowickiego Gesta-
po, następnie do więzienia przy obec-
nej ulicy Mikołowskiej, a później do By-

tomia i Gliwic. Poddani zostali okrut-
nemu śledztwu. Bici, poniżani, mal-
tretowani psychiczne, mimo wszyst-
ko nie poddali się – nic z nich nie wy-
duszono, do niczego się nie przyzna-
li, choć Niemcy mieli w rękach do-
wody. W najgorszej sytuacji był Her-
man Wróbel, w domu którego Gesta-
po znalazło materiały wybuchowe. Pro-
ces siemianowiczan odbył się 4 mar-
ca 1942 roku w Berlinie przed tamtej-
szym Trybunałem Ludowym. Po cało-
dniowym procesie, wieczorem odczy-
tano wyrok: Oskarżony  Herman  Wró-
bel, górnik, urodzony 26 maja 1922 ro-
ku w Siemianowicach, za zdradzieckie 
sprzyjanie  wrogowi  w związku  z przy-
gotowywaniem zdrady stanu – zostaje 
skazany na karę śmierci  i pozbawiony 
praw  honorowych  i obywatelskich  na 
zawsze. Schwestka dostał 10 lat wię-
zienia, Sołtysik i Urbańczyk skazani zo-
stali na 3 lata, Jan Bartodziej na 4, zaś 
Stanisław Bartodziej na 1,5 roku po-
zbawienia wolności. 

Obrońca Hermana Wróbla, najstar-
szego w tej grupie, zapewniał go, że 
wystąpi do Ministerstwa Sprawiedli-
wości, aby zastosowano prawo łaski 
tłumacząc, iż był to jedynie „wybryk 
młodzieńczej głupoty, nie stanowią-
cy zagrożenia dla potęgi Rzeszy”. Nic 
jednak nie wskórał. 

W załączniku do wyroku – notat-
ce prasowej czytamy: (…)  Skazany 
4 marca 1942 roku (…) na karę śmier-
ci (…) Herman Wróbel z Siemianowic 
został  w dniu  dzisiejszym  (5 czerwca 
1942 roku – dop. red.) stracony. 

Skończyła się wojna i Herman Wró-
bel po kilkudziesięciu latach jako bo-
hater doczekał się ulicy swego imienia. 
Jego imieniem i nazwiskiem uhonoro-
wano jedną z ulic naszego miasta, kon-
kretnie na osiedlu im. Juliana Tuwima.

Niestety, w muzeach i archiwach 
brak jest jego zdjęć. Może ktoś w do-
mowych archiwach dysponuje tako-
wym. Jeżeli tak, to prosimy o kon-
takt z redakcją. Rafał Grzywocz

Materiał opracowano na podstawie książki Ta-

deusza Kura „Ćwiki z warowni Śląsk”, a także ar-

tykułu Wojciecha Kempy pt. „Wsypa”, opubliko-

wanego na łamach portalu „Puls Miasta”. Plakat 

pochodzi z publikacji T. Kura. 

Patroni naszych ulic Patroni naszych ulic Patroni naszych ulic
Chodzimy nimi co dnia. Nazewnictwo wielu z nich jest zrozumiałe, bądź dorozumiane automatycznie i nie stwarza pro-

blemu udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy wiesz kto jest patronem ulicy, przy której mieszkasz? W wielu przypadkach 
odpowiedź nie byłaby już tak szybka i prosta. Jest także wiele ulic, o których nazwie nie potrafilibyśmy powiedzieć nic. Wy-
starczy wykonać małą sondę i popytać wśród znajomych: Jak ma na imię patron tej ulicy i... już byłby problem, bo na co 
dzień posiłkujemy się wersją skróconą do nazwiska. Ba, na mapach wielu miast też nie znajdziemy pełnej nazwy. Do na-
szych dokumentów nazwy ulic też nie są wpisywane w pełnym brzmieniu. A przecież każdy człowiek ma imię i każdy tym 
imieniem się posługuje. „MS” od dobrych kilkudziesięciu miesięcy publikuje pełne nazwy ulic – niewiele tytułów tak czyni.

Zginął… 
za Polskę

Jeden z polskich plakatów 
rozwieszanych na Górnym Śląsku 

podczas hitlerowskiej okupacji.
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Ciekawi ludzie są wśród nas Ciekawi ludzie są wśród nas Ciekawi ludzie są wśród nas
Od kilku lat na łamach „MS” prezentujemy osoby zasługujące na przedstawienie szerszemu ogółowi ze względu na nie-

tuzinkowe zainteresowania i znaczące osiągnięcia. Są bardziej lub mniej znani, mają ciekawe życiorysy. Swoimi pasjami, 
zawodową pracą odbiegają od przeciętności. Są kreatywni, poszukujący, niestereotypowi. Mimo to – bywa – wiemy o nich 
niezbyt wiele, a szkoda bo są gotowymi wzorcami do naśladowania. Nie pozwólmy wspólnie, P.T. Czytelnicy, by ich doko-
nania znane były tylko wąskiemu gronu ludzi. Zapraszamy do współredagowania tej rubryki. Czekamy na Państwa propo-
zycje osób, które Waszym P.T. Czytelnicy zdaniem wszyscy spółdzielcy powinni lepiej poznać.

- Z planów na prZysZły rok wynika, 
że Śląski oddZiał narodowego Fun-
dusZu Zdrowia powinien dostać ponad 
320 milionów Złotych więcej niż w ro-
ku bieżącym. cZy ciesZy się pan?

Zygmunt KLOSA: Nie cieszyć się 
z tego powodu byłoby nienaturalne, 
lecz przyznam, że nie jest to pełna ra-
dość. Każda dodatkowa złotówka dla 
Śląska to dobra wiadomość. Te milio-
ny, przy budżecie 7 miliardów, niewąt-
pliwie będą przydatne. Skąd niedosyt? 
Na Śląsku mamy bardzo duże nasyce-
nie zakładów opieki zdrowotnej. Biorąc 
pod uwagę liczbę lekarzy, ilość szpi-
tali, przychodni, gabinetów, to dostęp-
ność do wielu z nich mamy na wyso-
kim światowym poziomie. Niemniej ze 
względu na potrzeby naszych pacjen-
tów, a także wielu osób spoza Śląska 
leczących się na naszym terenie, co-
rocznie odnotowujemy tak zwane nad-
wykonania. Oznacza to, że placów-
ki zdrowia wykonują więcej świadczeń 
aniżeli przewiduje umowa. W rozlicze-
niu rocznym, jeżeli pojawią się w sys-
temie dodatkowe pieniądze, zapłace-
nie uzasadnionych nadwykonań jest 
możliwe. Gorzej jest, gdy tych pienię-
dzy nie przybywa. I właśnie te moż-
liwości i potrzeby wskazują, że tych 
pieniędzy nadal na Śląsku jest za ma-
ło. Gdyby było ich jeszcze o kolejne 
300 milionów więcej, sądzę, że radość 
byłaby pełna.

- mówiąc o „Światowym poZiomie” od-
cZuwa się niedowierZanie, bo media cią-
gle inFormują o kolejkach, o braku 
dostępu do specjalistów, cZekaniu na 
Zabiegi itd.

- Rzeczywistość jest taka, że w służ-
bie zdrowia, szczególnie na Śląsku, 
dzieje się wiele dobrego, ale dobre 
wiadomości nie zawsze trafiają na 
pierwsze strony. Częściej się pokazu-
je, że coś nie działa, czegoś braku-
je, czy coś się nie udało. U nas mó-
wi się długich kolejkach do specjalisty, 
a nasi rodacy będący na emigracji, 
na przykład w Wielkiej Brytanii, mó-
wią o jeszcze dłuższym czasie oczeki-
wania i ograniczonej dostępności. Je-
żeli mają takie możliwości, wolą przy-
jechać na leczenie do Polski. Zresz-
tą nie istnieje na świecie taki system 

Dzieje się wiele dobrego
rozmawiamy z Zygmuntem Klosą – dyrektorem śląskiego oddziału 

Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zygmunt Klosa – lekarz i społecz-
nik. Specjalista w dziedzinie rehabilita-
cji medycznej oraz ortopedii i trauma-
tologii. Był radnym Rady Miasta Sie-
mianowice Śl. oraz Sejmiku Śląskiego 
I i II kadencji. Urodzony w 1953 roku 
w Piekarach Śląskich, gdzie spędził 
dzieciństwo i lata studiów. Tam na-

siąkał śląskimi wartościami: szacun-
kiem do pracy, wrażliwością na dobro 
drugiego człowieka, poszanowaniem 
zdrowia i kultury. Po latach powrócił do 
Piekar jako koordynator ds. rehabilita-
cji w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii 
Urazowej. Drugą część życia związał 
z Siemianowicami Śląskimi. Najpierw 
praca w przychodni KWK „Siemiano-
wice”, potem szpital miejski gdzie był 
dyrektorem i ordynatorem oddziału re-
habilitacji ruchowej. Obecnie Dyrek-
tor Śląskiego Oddziału Wojewódzkie-
go NFZ w Katowicach. Od kilkunastu 
dni – przy okazji gratulujemy – doktor  
nauk medycznych.

Poza działalnością zawodową i spo-
łeczną interesuje się sportem. Gra 
w tenisa, a pasję do piłki nożnej dzieli 
z wnukiem. Nieustannie pogłębia wie-
dzę o medycynie sportowej, którą się 
pasjonuje. Dzięki rodzinie ciągle pełen 
energii i zapału.

opieki zdrowotnej, w którym dostęp 
do leczenia jest natychmiastowy i nie-
ograniczony. Oczywiście wyjątek sta-
nowią procedury ratujące życie. Tu 
możemy śmiało powtórzyć, że są one 
na najwyższym światowym pozio-
mie. Zgadza się, że lokalnie występu-
ją dłuższe kolejki, czy zwykły brak le-
karza specjalisty, ale nie wynika to 
wprost z działania NFZ, lecz niejed-
nokrotnie w jakimś miejscu może kon-
kretnego specjalisty brakować. Fun-
dusz chciałby w takim miejscu zabez-
pieczyć dostęp do danego specjali-
sty, ale go po prostu fizycznie nie ma. 
Te dodatkowe pieniądze niewątpliwie 
poprawią sytuację, ale nie rozwiążą 
wszystkich problemów.

- jak ta sytuacja, według pana, prZed-
stawia się na terenie nasZego miasta?

- Siemianowice Śląskie są klasycz-
nym przykładem tego, o czym rozma-
wiamy. Zakontraktowanych jest 71 po-
radni specjalistycznych wraz z bada-
niami specjalistycznymi, między innymi 
takimi jak elektrokardiografia, kolono-

skopia czy Doppler Duplex. Tych ostat-
nich badań jest tu ponad dwukrotnie 
więcej niż średnio przypada na 10 ty-
sięcy mieszkańców w naszym woje-
wództwie. Oczywiście nie ma na tere-
nie miasta poradni we wszystkich spe-
cjalizacjach, ale ilość zakontraktowa-
nych usług w wielu przypadkach zna-
cząco przekracza średnią. Tak jest na 
przykład w przypadku poradni urolo-
gicznej, neurologicznej, ginekologicz-
no-położniczej, leczenia wad posta-
wy u dzieci, otolaryngologicznej, chi-
rurgii urazowo-ortopedycznej, lecze-
nia chorób naczyń czy dermatologicz-
nej. Poradnie otolaryngologiczne i reu-
matologiczne zapewniają tu najwyż-
szy dostęp w województwie. Wynika 
to z pewnej specyfiki koncentracji tych 
specjalistów, ale trzeba z drugiej stro-
ny powiedzieć, że ze względu na brak 
lekarzy w innych specjalizacjach nie-
których poradni nie ma w ogóle. Na ca-
łe szczęście nie ma rejonizacji i można 
w ościennych miejscowościach zna-
leźć każdego potrzebnego specjalistę.
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- służba Zdrowia w siemianowicach 
Śl. to nie tylko poradnie, to także 
sZpitale.

- Oczywiście. I należy dodać, że wy-
jątkowe. Słynna „oparzeniówka” zna-
na jest ze swoich możliwości w całym 
kraju. Niestety, środki dla pełnego wy-
korzystania potencjału Centrum Le-
czenia Oparzeń nie zawsze są w na-
szym zasięgu, a jego ponadregionalny 
charakter prosi się, aby było finanso-
wane nie tylko przez Śląski NFZ. Nie 
trzeba także nikogo przekonywać do 
jakości leczenia w Szpitalu Miejskim, 
należy podkreślić oddziały chirurgii 
urazowo-ortopedycznej czy neonato-

logii, tak szczególnie potrzebnej na 
Śląsku. Są także inne zakłady i to nie-
publiczne, które poszerzają dostęp do 
usług medycznych. Śląskie Centrum 
Medyczne to między innymi chirurgia 
naczyniowa, Lecznica „Remedium” 
– chirurgia dziecięca. Dostęp do diali-
zoterapii zapewniony jest przez Nefro-
lux. Nie będziemy wymieniać wszyst-
kich oddziałów, ale dostępność jest tu 
na przyzwoitym poziomie.

- a jak pan ocenia poZostałe sFery 
ŚwiadcZeń Zdrowotnych?

- W Siemianowicach Śl. mamy naj-
więcej w województwie usług w zakre-
sie poradni terapii uzależnienia i współ-

uzależnienia od alkoholu – to lecze-
nie to obszar wymagający nieustan-
nego rozwoju. Na wyższym, niż śred-
nia, poziomie jest dostęp do rehabilita-
cji. Siemianowice mają również bardzo 
dobry dostęp do gabinetów stomato-
logicznych. Jest także zakład opiekuń-
czo-leczniczy i rozwinięta opieka pie-
lęgniarska w tym zakresie. Biorąc pod 
uwagę podstawową opiekę lekarską 
i sprawność ratownictwa medyczne-
go, można pokusić się o refleksję, że 
mieszkańcy Siemianowic, dzięki dzia-
łającej tu służbie zdrowia, mieszkają 
w dobrym pod tym względem miejscu.

dZiękujemy Za roZmowę

Dziś, po przeszło dwóch latach, 
ma już ona swoich stałych sympaty-
ków a o rosnącej popularności „ku-
lek” świadczą dwa odrębne turnieje – 
w kategoriach juniorów i seniorów – 
rozegrane w 3-4 września br. i wpisa-
ne do kalendarza imprez towarzyszą-
cych VIII Święta Bytkowa.

Pierwszego dnia, w sobotę, do rywali-
zacji w boule stanęło szesnastu juniorów 
– przeważnie chłopaków, lecz dziewcząt 
też nie zabrakło – z chęcią wywalcze-
nia pucharu, jaki ufundował po-
seł na Sejm RP, Tomasz Tom-
czykiewicz i który miał być wrę-
czony popołudniu tego samego 
dnia, podczas małej ceremonii 
na scenie, przed uroczystością 
przyznania Laurów Bytkowa.

Jak mówił przed turniejem 
Jerzy Dinges, pomysłodaw-
ca utworzenia boiska do gry 
w boule: Pogoda  jest  znako-
mita. Teren przygotowano wła-
ściwie  i nic  nie  stoi  na  prze-
szkodzie, by rozegrać te zawo-
dy. Jak zwykle nie zawiedli też nasi sta-
li sponsorzy oraz grupka  ludzi aktywnie 
i chętnie wspierająca ideę gry i jednocze-
śnie dobrej zabawy na świeżym powie-
trzu, do której należą: Andrzej Waldera, 
Mirosław Adamczyk,  Ryszard Adam-
czyk, Rafał Haraf i Ewa Dinges. 

Juniorzy pokazali serce do gry, huś-
tawka emocji, jaka miała miejsce pod-
czas zawodów – od rąk wzniesionych 
w geście tryumfu do łez bezradności 
sprawiła, że garstce wiernym kibicom 
– przyjaciołom grających, ale i przy-
padkowym przechodniom, gra mogła 
się rzeczywiście podobać. 

- Podoba mi się taka forma spędza-
nia  czasu.  Dodatkowo  poznałem  tu 

nowych  kolegów,  z którymi  rywalizu-
ję w grze. A gra się prosto: Rzuca się 
kulkami  do  tak  zwanej  „świnki”  i ten 
którego kula będzie bliżej „świnki” zdo-
bywa punkt – opisywał 10-letni Paweł 
Iwan z osiedla „Chemik”.

- Ja już tu długo przychodzę. Często 
w soboty rozgrywane są turnieje, więc 
jest kiedy porywalizować. Gdy w domu 
jest nudno i nie ma co robić, to też za-
wsze  jak  jest  pogoda, można przyjść 
na  boisko,  pożyczyć  kule  i zagrać. 
W turniejach nigdy  jeszcze nie byłem 
w „trójce”. Chyba brakuje mi szczęścia 
– zastanawiał się 13-letni Kamil Filip-
czak z os. „Węzłowiec”. 

O boule chętnie wypowiadali się też 
inni rywalizujący tego dnia zawodnicy 
i zawodniczki:

Przyjemna to zabawa. Znam już 
praktycznie wszystkich. Udało mi się 

kilka razy wygrać. Liczę, że i tym ra-
zem też mi się uda – mówiła 8-letnia 
Weronika Mucha, która ostatecznie 
odpadła przed finałem, jednak po do-
brej grze, w niczym nie ustępując star-
szym chłopakom. 

Trzy pierwsze miejsca rzeczywiście 
przypadły chłopakom. Najlepszym oka-
zał się 12-letni Kamil Świetlik z osiedla 
„Chemik”, zdecydowanie pokonując w fi-
nale Bartka Wronowskiego 13:4 i to 
on późnym popołudniem mógł wznieść 
okazały puchar. A oto co powiedział: 
Szedłem kiedyś z mamą i spotkałem 
pana Jerzego, który namówił mnie bym 
spróbował i tak gram już chyba dwa lata. 

Mam dużo szczęścia. Potrafię 
w trudnym, decydującym mo-
mencie rzucić „asa” i pokonać 
rywala. Dziś to mój największy 
sukces – stwierdził Kamil, któ-
rego wyróżniały na tle innych 
takie cechy, jak „stoicki” spokój 
i wielkie skupienie przed każ-
dą próbą. 

O trzecie miejsce natomiast 
zacięcie rywalizowali Patryk 
Bukowiec z Mikołajem Lat-
ko. Lepszy w tej potyczce 
był ten pierwszy, wygrywa-

jąc różnicą 5 oczek. Późnym popołu-
dniem trzech najlepszych zawodników 
odebrało z rąk Tomasza Tomczykie-
wicza gratulacje i nagrody. 

Niemniej emocji przyniósł drugi dzień 
zawodów, gdy na boisku przy Rynku 
Bytkowskim pojawili się zawodnicy ry-
walizujący w kategorii seniorów. Tutaj 
znów, na nieszczęście kobiet, podium 
zawładnęli mężczyźni. W finale Miro-
sław Adamczyk pokonał Henryka La-
zara, zaś trzecie miejsce ugrał Andrzej 
Waldera. Nagrodą główną, był puchar 
ufundowany przez Prezydenta Miasta, 
Jacka Guzego. Rafał Grzywocz

Kula coraz 
więcej 

Kiedy w połowie 2009 roku powstawało pierwsze na terenie Siemianowic  
 Śląskich, profesjonalne boisko do gry w boule, jednym z celów, jakie so-

bie wówczas stawiano, było zachęcenie jak największej liczby siemianowiczan 
do spróbowania mało znanej gry towarzyskiej, której korzenie sięgają Francji.

Czasami liczą się milimetry.
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Ceny nieubłaganie rosną, kłopo-
ty finansowe są tym samym bolącz-
ką znaczącej ilości rodzin i osób 
mieszkających samotnie. Gdy do 
tego dołożymy nieprzewidziane lo-
sowe zdarzenia np. choroba to czę-
sto stajemy przed dylematem: czy 
płacić  za  czynsz,  czy  przeznaczyć 
pieniądze  na  podstawowe  utrzyma-
nie,  zakup  lekarstw. W takiej sytuacji 
musimy jak najszybciej podjąć stara-
nia o pomoc finansową państwa, tak 
by na bieżąco pokrywać płatności za 
mieszkanie.

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

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

Wpadający w jakieś tarapaty finan-
sowe sądzą, że wkrótce uregulują na-
leżności, bo ich problemy się skończą. 
Dobrze, jeżeli tak się dzieje, gorzej, 
gdy sytuacja nie zmienia się, zaległo-
ści narastają i niewielki dług z miesią-
ca na miesiąc staje się coraz większy. 
Problemy jednak nie znikają jak za do-
tknięciem czarodziejskiej różdżki i sta-
rajmy się najszybciej jak to możliwe 
pomóc sobie, występując na przykład 
o przysługujący nam dodatek miesz-
kaniowy.

Dodatek mieszkaniowy 
przysługuje:

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

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

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

- najemcy oraz podnajemcy loka-
li mieszkalnych (dot. lokali komunal-
nych, mieszkań zakładowych, miesz-
kań w domu prywatnym czynszowym, 
mieszkań wynajmowanych na wolnym 
rynku),

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

- osoby mieszkające w lokalach 

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

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

Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. 
nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31 
ust. 1 określa dochód, który daje pod-
stawę przyznania dodatku mieszka-
niowego. Dodatek przysługuje oso-
bom, których średni miesięczny DO-
CHÓD BRUTTO (z podatkiem) na jed-
nego członka gospodarstwa domowe-
go w okresie 3 miesięcy poprzedzają-
cych datę złożenia wniosku o przyzna-
nie świadczenia nie przekracza 175% 
kwoty najniższej emerytury (od  
1. 03. 2010 r. – 728,18 zł) i wynosi:

- 1.274,32 zł w gosp. jednoosobo-
wym,

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

Dochód będący podstawą do przy-
znania dodatku mieszkaniowego obli-
cza się z ostatnich 3 miesięcy sprzed 
daty złożenia wniosku. Dochód gospo-
darstwa domowego oblicza się, do-
dając wszystkie DOCHODY BRUT-
TO (Z PODATKIEM) osób, które sta-
le zamieszkują razem w tym gospo-
darstwie.
Przypominamy, że kwota brutto to 

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

tywną powierzchnię wynoszącą: - 35 m2 

dla 1 osoby, - 40 m2 dla 2 osób, - 45 m2 

dla 3 osób, - 55 m2 dla 4 osób, - 65 m2 

dla 5 osób, - 70 m2 dla 6 i więcej osób.
Do podstawy obliczenia dodatku 

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

- czynsz,
- opłaty za świadczenia związane 

z eksploatacją lokalu mieszkalnego,
- opłaty eksploatacyjne w spółdzielni 

mieszkaniowej.
Kryteriów określających szczegó-

łowe warunki uzyskania dodatku 
jest więcej i każdą sprawę rozpatru-
je się indywidualnie.

Odpowiedzialni za rozpatrywa-
nie wniosków o przyznanie dodat-

ków mieszkaniowych mogą w uzasad-
nionych przypadkach lub w razie ja-
kichś zastrzeżeń przeprowadzić wy-
wiad środowiskowy i na jego pod-
stawie podjąć stosowną decyzję nie 
zawsze korzystną dla ubiegającego 
się o to świadczenie mimo spełniania 
ustawowych kryteriów.

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

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

PAMIĘTAJMY, ŻE dodatek przyznawa-
ny jest od 1. dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym 
złożyliśmy wniosek, tj. jeżeli wniosek 
złożymy np. do końca października, to 
po jego rozpatrzeniu przyznany doda-
tek otrzymamy od 1 listopada.

UWAGA!!! O świadczenie można 
ubiegać się mimo zadłużenia pod wa-
runkiem, że nie dochodzi do kolizji 
z następującą przesłanką:

- jeżeli osoba, której przyzna-
no dodatek nie opłaca na bieżą-
co czynszu za lokal, to administra-
cja musi (jest ustawowo zobowią-
zana) zgłosić ten fakt w urzędzie 
gminy (miasta) i wypłacanie dodat-
ku zostaje zawieszone do czasu 
wyrównania zaległości - w terminie 
nie dłuższym niż 3 miesiące. Decyzja 
o przyznaniu dodatku wygasa, jeże-
li zaległości nie zostaną uregulowane 
w tym czasie. O ponowne przyzna-
nie dodatku mieszkaniowego moż-
na wystąpić wyłącznie po uregulo-
waniu tych zaległości.

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

Szczegółowe informacje o wszel-
kich kryteriach przyznawania dodat-
ku, związane z indywidualnymi sy-
tuacjami życiowymi, zainteresowa-
ni uzyskają w:

Referacie Dodatków 
Mieszkaniowych UM 

w Siemianowicach Śl.,  
ul. Michałkowicka 105.

Tam także składamy wypełnione 
wnioski.

1.274,32 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 910,23 zł w gospodarstwie wieloosobowym

Postaraj się o dodatek mieszkaniowy
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Osiedle „Chemik”
W osiedlu „Chemik” trwają roboty 

dociepleniowe budynków przy ul. Wa-
lerego Wróblewskiego 55 
i 55A. Z ważniejszych prac na 
uwagę zasługują odbywają-
ce się stopniowo prace zwią-
zane z montażem czujników 
ruchu na kolejnych klatkach 
osiedla. Prowadzone aktual-
nie roboty obejmują 12 klatek 
schodowych przy ul. W. Wró-
blewskiego 51-53. Oprócz 
tego, po zakończonych pra-
cach dociepleniowych budyn-
ku przy ul. Niepodległości 
64-66 wykonano ostatnio no-
we oświetlenie przed klatka-
mi schodowymi i pomalowa-
no wszystkie ławki w tym re-
jonie, a także na Rynku Byt-
kowskim. 

Na bieżąco trwają roboty 
mające na celu przygotowa-
nie osiedla do okresu zimo-
wego – uzupełniane są szy-
by w okienkach piwnicznych, 
gdzie pojawia się taka potrze-
ba, czyszczone są gajgery, 
uzupełniane ubytki w drogach 
i chodnikach, tak jak na przy-
kład przy Alei Szkolnej, ulicy Alfonsa 
Zgrzebnioka 47 przy wjeździe do ga-
raży, jak również Walerego Wróblew-
skiego 67. Przy ul. Alfonsa Zgrzeb-
nioka 40 wymieniona została uszko-
dzona rura spustowa, zaś trwa jesz-
cze montaż kabli grzewczych w ryn-
nach i rurach spustowych budynku 
przy ulicy Niepodległości 60.

Osiedle „Centrum”
W osiedlu „Centrum”, przy ulicy Ko-

muny Paryskiej 3 dokończono docie-

plenie mieszczącego się przy tym ad-
resie budynku. Wkrótce rozpocznie 
się tu między innymi estetyzacja wej-
ścia do klatki schodowej. Także przy 
ul. Komuny Paryskiej, tyle że pod nu-
merem 4B, czyli w rejonie PKO, do-
konano naprawy chodnika i fragmen-
tu przy wejściu do banku. Jeśli cho-
dzi o inne naprawy, to podjęto tako-
we między innymi przy ul. Powstań-
ców 54C, gdzie naprawiono instalację 
elektryczną. 

Przed zimą, w planach, jest jeszcze 
między innymi montaż kabli grzew-
czych w rurach spustowych budynków 
przy ul. Ryszarda Gansińca 2 i 4.

Osiedle „Młodych”
Na osiedlu „Młodych”, od połowy 

września, na niewykorzystanym do-
tychczas terenie przy ul. Szarych Sze-
regów, powstaje nowy parking na kil-

kadziesiąt samochodów. Na 
pewno usprawni on komuni-
kację osiedlową w tym rejo-
nie, bo wcześniej, by dostać 
się do domu, trzeba było nie-
raz mijać (wężykiem) jak tycz-
ki w slalomie stojące wąsko 
samochody.

Na budynku przy ul. Nie-
podległości 28 w dalszym 
ciągu prowadzony jest re-
mont balkonów.

Osiedle „Michałkowice”
W Michałkowicach rozpo-

częło się we wrześniu malo-
wanie klatki schodowej przy 
ulicy Pocztowej 13, a poza 
tym dokonano montażu na-
sad na kominach, według za-
leceń kominiarskich na bu-
dynku przy ul. Pocztowej 10. 
Bez przerwy trwają również 
roboty związane z docieple-
niem budynku przy ul. Przy-
jaźni 24-26.
Osiedle im. Juliana Tuwima

Na tym osiedlu warto odno-
tować: zakończenie remontu 

instalacji kanalizacyjnej w lokalu użyt-
kowym przy ul. Hermana Wróbla 12, 
wybrukowanie terenu przed budyn-
kiem, obok zjazdu dla wózków, przy 
ulicy Okrężnej , wymianę kolejnych 
pionów, tj. przy adresach: Wojciecha 
Korfantego 3A, Hermana Wróbla 
2B, 6D oraz Okrężnej 4, zakończone 
przygotowania do wymiany zaworów 
podpionowych  w budynkach przy ul. 
Okrężnej 6, 7, 8 i Leśnej 13, 15, które 

Nowa pergola nad śmietnikiem  
przy ul. Wojciecha Korfantego 10. Przy Hermana Wróbla 12 wymieniano kanalizację.

Rusztowania przy Przyjaźni 26,  
gdzie trwa docieplenie budynku.

Przed zimą…

Wiele prac trwających w ostatnich tygodniach na osiedlach związanych 
było z przygotowaniami do zimy. Oprócz nich kontynuowano szereg 

prac przewidzianych w Planie Remontów na ten kwartał. Do największych 
robót zaliczają się docieplenia budynków, remonty dachów, jak również 
prace związane z budową nowego parkingu na osiedlu „Młodych” przy uli-
cy Szarych Szeregów.

ciąg dalszy na str. 14
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to roboty wkrótce mają się rozpocząć 
i trwać do końca roku, a także mon-

taż pergoli wokół śmietników znajdu-
jących się przy ulicach: W.Korfantego 
10, ks. Jana Kapicy 5 oraz Okrężnej 
4, mających zapewnić w przyszłym ro-
ku, gdy wyrosną posadzone tam rośli-
ny, estetyczny ich wygląd. 

W najbliższym czasie przeprowa-
dzony zostanie, poza tegorocznym 
planem remontów, kompleksowa re-

nowacja dachu przy ulicy Wojciecha 
Korfantego 17BC. Powodem decyzji 
jest zły stan techniczny poszycia.

Osiedle „Bańgów”
W osiedlu „Bańgów” wymieniono ko-

lejne piony ciepłej i zimnej wody oraz 
cyrkulacji w niektórych budynkach przy 
ul. Władysława Reymonta. Poza tym 
dokonano też uszczelnienia złącz płyt 

według potrzeb na całym osiedlu, wy-
konano pomiary instalacji odgromo-
wej w budynkach przy ulicy Marii Skło-

dowskiej-Curie 17-53, a także prze-
prowadzono remont instalacji domofo-
nowej w niektórych klatkach schodo-
wych budynków przy ul. Marii Skło-
dowskiej-Curie. Z drobnych spraw 
można wspomnieć też o wymianie 
uszkodzonego elementu na placu za-
baw przy ul. Marii Skłodowskiej-Cu-
rie 77, tj. belki łączącej ścianę wspi-

Przed zimą…

Powstaje nowy parking przy ul. Szarych Szeregów.

Nowy klomb przy ul. Władysława 
Reymonta 22.

By nie było żadnych złudzeń. Dodano znak T26.

Między budynkami Grunwaldzka 16 i 18  
wytyczono miejsce na śmietnik.

Nowe, estetyczne, energooszczędne i jaśniejsze  
– lampy na Węzłowcu.

ciąg dalszy ze str. 13
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naczkową z drabinkami, wszak bezpie-
czeństwo najmłodszych jest tu spra-
wą pierwszorzędną, a także wykona-
no nowy klomb z bylinami przy budyn-
ku Władysława Reymonta 22, celem 
poprawy estetyki tego zakątku osiedla. 

W minionym miesiącu doszło też 
do niebezpiecznej sytuacji. Do dy-
latacji między budynkami przy ulicy  
Wł. Reymonta 38-40, gdzie znajdują 
się m. in. instalacje elektryczne i gazo-
we, ktoś przez nieuwagę, bądź świa-
domie wrzucił prawdopodobnie nie-
dopałek i wzniecił tym pożar. Szybka 
akcja straży pożarnej sprawiła, że nie 
doszło do jakiegoś większego zagro-
żenia. Obecnie miejsce to jest już za-
bezpieczone. 

Osiedle „Węzłowiec”
Wykonano kolejne remonty komi-

nów. Tym razem na budynkach przy 
ulicach Władysława Jagiełły 25A, B, 
C, 27A, 29A, B, C, 31D, 33A, B, C, 
35A, B, 37A, B, C, 39D, E. Oprócz 
tego, po przeglądzie stwierdzono, że 

naprawy wymagają klapy wyłazowe  
na dachy domów przy ul. Władysława 
Jagiełły 27B, 31D, 37B, co jest w trak-
cie realizacji.

Aktualnie na osiedlu prowadzone są 
bądź zakończone między innymi re-
monty schodów zewnętrznych między 
budynkami przy ul. Grunwaldzkiej 
3-5, Grunwaldzkiej 2B, a 2C oraz 
na wysokości budynku o numerze 1A 
przy tejże ulicy. We wrześniu były też 
wykonywane prace na elewacjach bu-
dynków przy ulicy Władysława Ło-
kietka 18-24 – uzupełniane były płyt-
ki klinkierowe na cokołach i schodach 
wejściowych do budynków. Z kolei bu-
dynek przy Wł. Łokietka 16 „wzboga-
cił się” o nowy tynk na ścianie szczyto-
wej oraz dokonano tam naprawy ele-
wacji ściany balkonowej. Oprócz te-
go przed garażami przy ulicy Włady-
sława Jagiełły 15, przed którymi zi-
mą po znacznych opadach deszczu 
„stały” kałuże wody, wykonano od-
wodnienie. Na osiedlu na nowe wy-

mieniono również kolejne lampy. Sta-
re betonowe słupy oświetlenia parko-
wego zastępuje się nowymi ocynko-
wanymi z oprawami typu SGS dają-
cymi mocny snop światła w dół. Prace 
te prowadzą konserwatorzy-elektry-
cy. Nowe lampy pojawiły się przy ulicy  
Wł. Jagiełły 2D i C. Pomiędzy budyn-
kami przy ul. Grunwaldzkiej 16 i Grun-
waldzkiej 18 powstało nowe stanowi-
sko pod 2 kubły na śmieci.

Nowe oznakowanie
We wrześniu na drzwiach wszyst-

kich komór zsypowych budynków te-
go osiedla, pod znakami informujący-
mi o zakazie zatrzymywania się, na-
klejone zostały emblematy znaku T26, 
wskazujące, że zakazu postoju lub za-
trzymania dotyczy strony zewnętrznej.
Takie posunięcie daje więc możliwość 
prostszego egzekwowania mandatów 
przez Straż Miejską. Nie będzie też 
już teraz wątpliwości, co do znaczenia 
wymienionego oznakowania.

Rafał Grzywocz

CENNE NAGRODY CZEKAJĄ CENNE NAGRODY CZEKAJĄ CENNE NAGRODY CZEKAJĄ

Wielki konkurs 2011
Aniśmy się obejrzeli, a rok 2011 

 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 2012 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!

Remontując  min imal i zu j  ha łas. Pamięta j ! ! !  
Obok Ciebie mieszkają inni.

Remont  s ię  skończy… niesnask i  pozostaną.
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Ci, którzy co roku bywają na Święcie Bytkowa wiedzą, że pogoda potrafi tego dnia spłatać niezłego figla – 

tak było poprzednim razem, kiedy parasol czy peleryna były nieodzownymi elementami wyposażenia pra-
wie każdego uczestnika. Tym razem rekwizyty te absolutnie nie były potrzebne. Aura dopisała, a to przełożyło się 
na świetny klimat panujący podczas imprezy na Rynku Bytkowskim do ostatniego fajerwerku wystrzelonego pod-
czas kończącego to wydarzenie pokazu sztucznych ogni.

Jak zwykle punktem kul-
minacyjnym święta było 
wręczenie Laurów Bytko-
wa. Do grona wyróżnionych 
dołączyli w tym roku obec-
ny Marszałek Wojewódz-

twa Śląskiego – Adam Ma-
tusiewicz oraz wieloletni 
działacz sportowy i peda-
gog – Ryszard Seręga.

Nim jednak doszło do uro-
czystości, na Rynku Bytkow-
skim, zarówno na scenie, jak 
i pod nią notowaliśmy atrak-
cję za atrakcją. Najpierw pi-
rat wziął w obroty dzieci: - 
No,  trochę  nas  wymęczył, 
ale  bawiłam  się  świetnie – 
mówiła jeszcze zdyszana 
9-letnia Natalka z osiedla 
im. J. Tuwima. Później po-
jawili się nie po raz pierwszy 
tego lata na tej właśnie sce-
nie uczniowie Zespołu Szkół 
Integracyjnych, bawiąc wy-
stępem kabaretowym i mu-
zycznym coraz liczniej po-
jawiającą się z godziny na 
godzinę bytkowską i nie tyl-
ko publiczność. – Tworzy-
my  fajną,  zgraną  grupę.  Po 
prostu robimy, to co  lubimy. 
A przy  okazji  chcemy  do-
brze  reprezentować  naszą 
szkołę na zewnątrz – powie-
działa wyraźnie zadowolo-
na i uśmiechnięta Klaudia 
Krawczyk. Z zadowoleniem 
o występie młodzieży z ZSI 

wypowiadała się też p. Elż-
bieta z osiedla Węzłowiec, 
wyraźnie obeznana w sie-
mianowickim światku kultu-
ralnym. Zwracała uwagę też, 
że podczas takich dni, jak 

ten, szkoda siedzieć w do-
mu: - Jest  ciepło  więc  war-
to  spędzić  czas  pod  gołym 
niebem  i po  prostu  się  ba-
wić.  Z niecierpliwością  cze-
kam na występ młodej i uta-
lentowanej Oli Wieczorek – 
mówiła nam na kilkanaście 
minut przed jej koncertem. 
Zanim to nastąpiło na sce-
nie zrobiło się bardzo… folk-
lorystycznie. A to za sprawą 
seniorów z Klubu „Wesoła 
Jesień”, działającego nie-
przerwanie w naszym mie-
ście już od przeszło 30 lat. 

Około 15.30 na scenę 
wkroczyli wspomniana już 
Aleksandra Wieczorek, 
a także Martyna Kubec-
ka i Roger Maluga z „prze-
bojami świata”. – Wybie-
ramy zawsze taki repertu-
ar, by zawierał w sobie pio-
senki ponadczasowe, am-
bitne. W tym czujemy się 
najlepiej – stwierdziła Mar-
tyna Kubecka. – Cieszy 
nas, że przyszło sporo lu-
dzi, jest fajna atmosfera. 
Lubimy tu występować – 
mówili między występami 
Martyna i Roger. 

O fajnej atmosferze pod-
czas Święta wypowiadała 
się też Urszula Szczygieł, 
mieszkanka osiedla „Che-
mik”: Imprezy  takie  jak  ta 
są odskocznią od życia co-

dziennego.  Człowiek  ni-
gdzie  dalej  się  nie  rusza, 
czasem więc dobrze  tu bli-
sko przyjść na  jakiś  festyn, 
posłuchać piosenek. Niekie-
dy  nawet  po  cichu  sobie 
zanucić. – Jo  czekom  na 
„Masztalskich”.  To  pewne, 
że  zaś  bydzie  śmiysznie – 
zapewniał po ślonsku An-
drzej Klarz z osiedla „Cen-
trum”. 

Do występu kabare-
tu „Masztalscy” brakowa-
ła godzina. Na te około 60 
minut złożył się krótki, acz-
kolwiek gorący taniec no-
woczesny zaprezentowa-
ny przez dziewczyny z ze-
społu „Molten Lawa”, wy-
stęp, który wzbudził dotych-
czas chyba największe za-
interesowanie i aplauz pu-
bliczności, a więc pokaz ca-
poeiry, a także koncert gru-
py instrumentalno-wokalnej 
„Romantic”. 

Na „Masztalskich” trudno 
było już o miejsce siedzące 
na rozstawionych pod sceną 
ławkach. Dobrze znany i lu-
biany śląski kabaret rozbawił 
publiczność, sypiąc co chwi-

la dowcipami i przeróżnymi 
anegdotami, co obecni kwi-
towali salwami śmiechu. Ecik 
i Masztalski na scenie Ryn-
ku Bytkowskiego czuli się 
jak u siebie i nic w tym dziw-

nego, bo gościli tu nie pierw-
szy raz.

Tuż po nich, a na krót-
ko przed wręczaniem Lau-
rów Bytkowa, na estradzie 
zagościli młodziutcy gra-
cze w boule, grający kil-
ka godzin wcześniej o Pu-
char ufundowany przez po-
sła Tomasza Tomczykie-
wicza. Puchar za zajęcie 
I miejsca i inne nagrody 
wręczał fundator.

Laury Bytkowa
Bez opóźnienia, czyli oko-

ło 18.15, Danuta Białas 
oraz Krystian Stasiczek – 
para prowadzących zapo-
wiedziała ceremonię wrę-
czenia Laurów Bytkowa. 
Liczna widownia zebrana 
pod sceną godnie, solid-
nymi oklaskami przywita-
ła członków kapituły m.in.: 
Stanisława Kowarczy-
ka – wieloletniego preze-
sa SSM, ks. Konrada Zu-
bla – emerytowanego pro-
boszcza parafii św. Ducha, 
Jacka Guzego – aktualne-
go Prezydenta Siemiano-
wic Śląskich, Piotr Madeję, 

Dobrze bawili się starsi i młodsi.Poseł Tomasz Tomczykiewicz wręcza puchar.

ciąg dalszy na str. 21
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„Abba Stars”

Od lewej: Ola Wieczorek, Roger Maluga, Martyna 
Kubecka podczas swojego występu.

Capoeira

Andrzej Gościniak czyta laudacje.  
Z prawej Leszek Piechota – senator RP,  

odbierający Laur w imieniu Adama Matusiewicza.

Gra i śpiewa „Gang Marcela”

Podczas święta można było coś przekąsić.

Publiczność bawił między innymi kabaret „Masztalscy”.

Ryszard Seręga, w środku,  
wychowawca tysięcy młodych ludzi  

i legenda trenerów siemianowickiego sportu.

VIII Święto Bytkowa VIII Święto Bytkowa VIII Święto Bytkowa

B y ł o  c o  o g l ą d a ć
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Zabawa rozpoczęła się występami 
młodych artystek – uczennic tutej-
szej Szkoły Podstawowej nr 16. Nie-
co później zgromadzonej publiczności 
zaprezentowały się zespoły z Domu 
Kultury „Chemik”, a także między in-
nymi grupa taneczna „Molten Lawa” 
i grupy „Fresco” oraz „Strings”. 

W międzyczasie, gdy się już ciemni-
ło i wieczorny chłód dawał się powo-

li we znaki, rozpalono ognisko. Każdy 
kto miał ochotę, mógł sobie upiec kieł-
baskę, a wielu z obecnych na festynie 
podchodziło do niego tylko po to, by 
się nieco ogrzać. 

- Przyniosłyśmy  z domu  kiełbasy 
i właśnie  je  sobie  pieczemy.  Jesteśmy 
z „Bańgowa”  i strasznie  nam  się  podo-
bają  takie  festyny,  bo  można  na  nich 
spotkać  wielu  znajomych,  posłuchać 
muzyki.  Może  czasem  ktoś  zafałszuje, 
ale przynajmniej jest śmiesznie. Na pew-
no tu do końca zostaniemy – zapewniały 
Natalia Wicik i Julia Wnorowska.

Z kolei o tym, co skłoniło do przyj-
ścia na piknik powiedziały nam Zofia 
Chojnacka z osiedla „Bańgów” i za-
proszona przez nią na festyn kole-
żanka, Zofia Ferenc: Ciekawość i od-
poczynek na świeżym powietrzu przy 
muzyce,  tym  samym  okazja  do  ode-
rwania  się  od  telewizora.  Szkoda,  że 
tak  rzadko  odbywają  się  takie  festy-
ny, bo można na nich naprawdę fajnie 
spędzić  czas.  Spotkać  się  i pogadać 
– na co dzień zazwyczaj nie ma takiej 
okazji, bo człowiek ciągle zabiegany.

O tym, że Siemianowice Śląskie i tak 
nieźle wypadają na tle innych okolicz-
nych miast oceniali państwo Danuta 
i Krystian z osiedla „Centrum”: Znajo-
mi nas zapraszają na  festyny w swo-

ich  miastach,  my  ich  znów  ściągamy 
tutaj.  Spółdzielnie  starają  się  serwo-
wać takie rozrywki mieszkańcom, naj-

więcej wydaje się, że organizuje tutej-
sza,  siemianowicka  spółdzielnia,  bo 
są  imprezy w Bytkowie  i teraz  ta  tutaj 

– w „Bańgowie”. Chciałoby się, by  ta-
kich festynów było jeszcze więcej.

Muzyczną gwiazdą wieczoru była „Ab-
ba Stars”, wykonująca piosenki sławnej 
w altach siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku szwedzkiej grupy „Abba”.

Na koniec festynu odbyła się dys-
koteka, nad której prawidłowym prze-
biegiem czuwała para prowadzących: 
Danuta Białas i Krystian Stasiczek. 

Dziękują sponsorom:
Impreza nie byłaby tak udana, gdy-

by nie dobra współpraca administra-
cji i Rady Osiedla „Bańgów” przy jej 
organizacji, a także udziału licznych 
sponsorów, wśród których byli:

- Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa,

- MPGKiM sp. z o.o.,
- Roboty Alpinistyczne „Tomet”,
- Zakład Instalacyjny Bronisław 

Laube,
- „SukcesNet”,
- Przedsiębiorstwo Usługowe  

„Daxbor”,
- Zakład Zieleni „Arcon”,
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„Przyszłość”,
- Zakład Ekspertyz Antoniego Ku-

kuczki,
- Przychodnia „Familia”,
- Przedsiębiorstwo Handlowe 

„Maxi-Tech”,
- „Aqua-Sprint” sp. z o.o.,

- Zakład Ogólnobudowlany Teodor 
Janoszka,

- „Impuls”,
- Usługi Sprzątania „Skorpion”,
- „Belfer” sp. z o.o.,
- Usługi Sprzątania „Matul”,
- Telefonia T-Mobile,
- Marek Redlicki.
Im wszystkim, za naszym pośrednic-

twem, Rada Osiedla w imieniu miesz-
kańców osiedla „Bańgów” bardzo go-
rąco i serdecznie dziękuje.

Pożegnanie lata udało się i na długo 
zostanie w pamięci uczestników, gdyż 
wielu wychodząc z kręgu taneczne-
go żegnało się słowami: Do zobacze-
nia za rok.

Rafał Grzywocz

Szkoda,  
że tak rzadko

Piknik w „Bańgowie” od początku, od kiedy jest organizowany, cieszy 
się wielkim zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Nie inaczej było 

i tym razem, kiedy wspólnie żegnano lato, ledwie dzień po przyjściu kalen-
darzowej jesieni. Festyn ma już swoją, można rzec, markę, nie trzeba więc 
było specjalnie zachęcać ludzi do przybycia właśnie tutaj. Jako że pogoda 
dopisała to i bawiono się wspaniale.

Zespół „Strings” Były zabawy dla dzieci.

Pod parasolami przez cały czas było pełno.
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byłego prezydenta Siemianowic Śl., 
prof. Zdzisława Janeczka, Zbignie-
wa Lekstona – prezesa SSM.

Andrzej Gościniak, przewodniczą-

cy Stowarzyszenia Przyjaciół Bytkowa, 
otwierając uroczystość krótko scharak-
teryzował ideę Laurów a przedstawia-
jąc Ryszarda Seręgę w laudacji na je-
go cześć stwierdził: Kapituła przyzna-

ła Laur dyplomowanemu nauczycielo-
wi  wychowania  fizycznego,  znakomi-
temu wychowawcy młodzieży Bytkowa 
i naszego Miasta, byłemu zastępcy dy-
rektora II LO im. Jana Matejki, wielolet-
niemu działaczowi Towarzystwa Krze-
wienia  Kultury  Fizycznej,  od  szczebla 
miejskiego, po Zarząd Główny, autoro-
wi opracowań metodyki wychowania fi-
zycznego. Wielokrotnie wyróżnionego, 
w tym Kawalerskim i Oficerskim Orde-
rem  Odrodzenia  Polski  i wieloma  od-
znaczeniami resortowymi. Twórcy roz-
licznych  inicjatyw  i form  wychowania 
poprzez sport oraz organizatorowi wie-
lu imprez sportowych na terenie Bytko-
wa i całego Miasta, w tym „Crossu Sie-
miona” – w ogromnym uznaniu wielo-
letnich osiągnięć.

Drugim tegorocznym laureatem był 
Marszałek Województwa Śląskie-
go Adam Matusiewicz. Niestety, nie 
mógł pojawić się osobiście na wrę-
czeniu Lauru z powodu służbowe-
go wyjazdu. W jego imieniu wyróż-
nienie odebrał senator RP, Leszek 
Piechota. W uzasadnieniu podkreślo-
no, że przyznano go: mieszkańco-
wi  Bytkowa,  mieszka  na  Węzłowcu, 
Marszałkowi  Województwa  Śląskie-
go,  w uznaniu  wybitnych  osiągnięć 
i cechujących  Górnoślązaków  trady-
cyjnych, godnych naśladowania, zalet. 
Za to także, że, Swą osobą daje zna-
komity  przykład,  szczególnie  młodym 
Górnoślązakom,  osiągania  sukcesów 
i zdobywania coraz wyższej, prestiżo-
wej  pozycji,  w naszym  Regionie.  Te 
Jego  osiągnięcia  i sukcesy  sprawia-
ją  nam  wszystkim  ogromną  satysfak-
cję i jesteśmy z nich niezwykle dumni. 

Po oficjalnej części przyszedł czas 
na kolejną dawkę muzyki. Oto zadba-
ła, najpierw grupa „Abba Stars”, wyko-
nująca piosenki legendarnej szwedzkiej 
formacji „Abba”, a w końcu „Gang Mar-
cela”, dając dobry, koncert. Ten ostatni 
zespół zgromadził ogromna rzeszę słu-
chaczy, którzy żywiołowo reagowali na 
śpiewane przez artystów piosenki.

Na koniec, co jest tradycją, nad Ryn-
kiem Bytkowskim, rozbłysły sztuczne 
ognie. 

W ramach VIII Święta Bytkowa od-
była się impreza towarzysząca, jaką 
była podzielona na dwa dni, rozgryw-
ka w boule. O tym jednak czytaj w in-
nym miejscu.

Rafał Grzywocz

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Bytkowa

Uchwałą Kapituły z dnia 9 czerwca 2011  roku został przyznany   
Szanownemu Panu 

Ryszardowi  SERĘDZE


LAUR BYTKOWA
dyplomowanemu nauczycielowi wychowania fizycznego, znakomitemu wychowawcy młodzieży 

Bytkowa i naszego Miasta, byłemu zastępcy dyrektora II LO im. J. Matejki,  wieloletniemu 

działaczowi Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, od szczebla miejskiego, po Zarząd 

Główny, autorowi opracowań metodyki wychowania fizycznego. Wielokrotnie  wyróżnianego, w tym 

Kawalerskim i Oficerskim Orderem Odrodzenia Polski i wieloma odznaczeniami resortowymi. Twórcy 

rozlicznych inicjatyw i form wychowania poprzez sport oraz organizatorowi wielu imprez sportowych 

na terenie Bytkowa i całego Miasta, w tym „Crossu Siemiona ”- w ogromnym uznaniu wieloletnich 

osiągnięć.

Za Kapitułę Lauru Bytkowa i Stowarzyszenie

 Zastępca Prezesa Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie Prezes

 Zbigniew Lekston Jacek Guzy Andrzej Gościniak

Bytków, dnia 3 września 2011 roku.

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Bytkowa

Uchwałą Kapituły z dnia 9 czerwca 2011  roku został przyznany   
Szanownemu Panu 

Adamowi  MATUSIEWICZOWI


LAUR BYTKOWA
mieszkańcowi Bytkowa, Marszałkowi Województwa Śląskiego, w uznaniu wybitnych osiągnięć 

i cechujących Górnoślązaków tradycyjnych, godnych naśladowania, zalet. Za to także że, Swą osobą 

daje znakomity przykład, szczególnie młodym Górnoślązakom, osiągania sukcesów i zdobywania 

coraz wyższej, prestiżowej pozycji, w naszym Regionie. Te Jego osiągnięcia i sukcesy sprawiają nam 

wszystkim ogromną satysfakcję i jesteśmy z nich niezwykle dumni.

Za Kapitułę Lauru Bytkowa i Stowarzyszenie

 Zastępca Prezesa Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie Prezes

 Zbigniew Lekston Jacek Guzy Andrzej Gościniak

Bytków, dnia 3 września 2011 roku.

VIII Święto Bytkowa VIII Święto Bytkowa VIII Święto Bytkowa

B y ł o  c o  o g l ą d a ć
ciąg dalszy ze str. 16
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Trzeba mieć wiele sił i zdrowia, aby się le-
czyć… To jedna z opinii, wyrażana z sarka-
zmem przez chorych w zatłoczonych przy-
chodniach lub czekających miesiącami na 
wizytę u specjalisty. Zapewne nie jeden raz 
słyszała pani tego rodzaju wypowiedzi?

- Tak, pacjenci są często bardzo rozgoryczeni 
i w różny sposób dają temu wyraz. Pracu-
jąc w szpitalu (jako technik elektroradiologii  
- inspektor ochrony radiologicznej), mam 
z nimi codzienny kontakt, dobrze znam ich 
problemy i oczekiwania. Ja na miarę swych 
możliwości staram się pomagać ludziom 
potrzebującym wsparcia, słowa otuchy bądź 
życzliwej rady. Wiem jednak, że ISTOTNA 
POPRAWA SYTUACJI W SŁUŻBIE ZDROWIA 
ZALEŻY OD DECYZJI WŁADZ PAŃSTWO-
WYCH. Niestety. Rządzącej w ostatnich la-
tach prawicy zabrakło wyobraźni lub dobrej 
woli, a może jednego i drugiego? Przeforso-
wana niedawno w parlamencie ustawa nie 
poprawi istniejącego stanu rzeczy. Wręcz 
przeciwnie – niesie z sobą nowe zagrożenia.

A twórcy wspomnianej ustawy mówią co 
innego. Twierdzą, że zapoczątkuje ona pro-
ces pozytywnych zmian w lecznictwie…

- To nieprawda. PAŃSTWO NASZE - jak głosi 
konstytucja - JEST WSPÓLNYM DOBREM 
WSZYSTKICH OBYWATELI. Tymczasem au-
torzy ustawy najwidoczniej o tym zapomnieli. 
Nie pamiętają też zapewne, iż medycynę 
tworzyli ludzie, troszcząc się o innych ludzi. 
Odpowiedzialność państwa za zdrowie oby-
wateli spycha się teraz na samorządy lub 
różne podmioty gospodarcze, a te nasta-
wione są jak wiadomo przede wszystkim na 
osiągnięcie maksymalnych zysków. 

  Wprowadzana w życie ustawa nie prze-
widuje żadnych ograniczeń w likwidowaniu 
nierentownych oddziałów szpitalnych, a na-
wet całych szpitali. Nierentowne placówki 
lecznicze można więc obecnie likwidować 
w majestacie prawa! Taki los spotkać może    

 niektóre oddziały 
chorób 

wewnętrznych, neurologii, laryngologii czy re-
habilitacji. Sprzeciw budzą także bezdusznie 
wprowadzane limity świadczeń medycznych.

  Dramatyczna w skutkach jest prowadzo-
na ostatnio polityka lekowa. Chorzy zmusza-
ni są często do rezygnacji z zakupu lekarstw, 
na które brakuje im po prostu pieniędzy. 
Mniej zamożne grupy społeczne pozbawia 
się zatem możliwości ratowania zdrowia. 
A przecież i tutaj można znaleźć jakieś racjo-
nalne rozwiązanie. Na przykład wprowadze-
nie maksymalnego limitu wydatków na leki, 
po przekroczeniu którego PACJENT MIAŁBY 
PRAWO UBIEGANIA SIĘ O ZWROT PIENIĘ-
DZY, WYDANYCH NA ZAKUP NIEZBĘDNYCH 
DLA NIEGO LEKARSTW.

Jak się domyślam, Pani zdaniem wiele pro-
blemów służby zdrowia można by skutecz-
niej niż dotąd rozwiązywać. W jaki sposób? 

- Chociażby przez USPRAWNIENIE ZARZĄ-
DZANIA I ORGANIZACJI PRACY W PU-
BLICZNYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDRO-
WOTNEJ. Niestety, nie jest to możliwe pod 
rządami neoliberałów, traktujących zdrowie 
jak towar, zapatrzonych ślepo w dogmat 
o zbawiennej jakoby roli „niewidzialnej ręki 
rynku”. A ja uważam, że nasze państwo nie 
może „umywać rąk” od odpowiedzialności 
za zdrowie swych obywateli. 

I twierdzi Pani, że to właśnie państwo ma 
obowiązek zadbać o jak najlepszą, dostępną 
dla wszystkich, publiczną służbę zdrowia?

- Jestem przekonana, że tak być powinno 
i W TYM KIERUNKU PRAGNĘ DZIAŁAĆ, jeśli 
zostanę wybrana do Senatu Rzeczypospolitej. 
Chciałabym przedkładać tam KONKRETNE 
PROPOZYCJE PROSPOŁECZNYCH ROZWIĄ-
ZAŃ USTAWOWYCH. Mam dogłębną wiedzę 
o wielu problemach współobywateli nie tyl-
ko jako osoba pracująca w służbie zdrowia 
i mająca stały kontakt z ludźmi. Także dzięki 
ukończonym studiom na Wydziale Nauk Spo-
łecznych Uniwersytetu Śląskiego, gdzie komu-
nikacja społeczna jest kierunkiem mojej spe-
cjalizacji i przedmiotem moich zainteresowań.

 Wiele jest absurdów, które musimy 
czym prędzej usunąć - nie tylko z naszego, 
skostniałego systemu lecznictwa. Zdumie-
wa niekiedy dotychczasowa bezczynność 
i bezradność rządzących. Trzeba skończyć 
z tym marazmem. „Z SERCEM DO LUDZI!” 
- takie jest moje hasło wyborze. Z sercem, 
czyli z empatią i życzliwością. CHCĘ BRONIĆ 
WSZYSTKICH TYCH, KTÓRYM DZIEJE SIĘ 
KRZYWDA, którzy pod obecnymi rządami 
stają się obywatelami II kategorii, spychani 
są w sferę ubóstwa i społecznego wyklucze-
nia. JESTEM ZDECYDOWANA STANOWCZO 
TYM ZJAWISKOM PRZECIWDZIAŁAĆ. Będę 
miała po temu znacznie większe możliwości, 
jeśli Wyborcy obdarzą mnie zaufaniem i wy-
biorą do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziękuję za rozmowę.

Zdrowie TO NIE TOWAR
Rozmowa  
z Aleksandrą Stanusz 
- kandydatką na senatora RP z okręgu wyborczego nr 74 
obejmującego swym zasięgiem miasta na prawach powiatu: Chorzów, 
Piekary Śląskie, Rudę Śląską, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice.
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Z sercem
do ludzi!

StanuszAleksandra

5 NA LIŚCIE DO SENATU RP

Zapraszam do odwiedzenia mojej strony:  aleksandrastanusz.pl
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Osiedle Młodych bogatsze o parking
28 września br. oddano do użytku mieszkańców nowy, pojemny parking na osiedlu „Młodych”. Parking zlo-

kalizowano przy ulicy Szarych Szeregów. Nowych miejsc postojowych jest ponad trzydzieści, powinno to 
więc, ku uciesze kierowców, w dużym stopniu udrożnić komunikację osiedlową w tym rejonie. 

W ostatnią środę września, dokona-
no oficjalnego otwarcia parkingu po-
przez symboliczne podniesienie pa-
chołka. W tej mini uroczystości wzię-

li udział między innymi Zbi-
gniew Lekston – prezes Za-
rządu Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, Jerzy 
Kurzawa – przewodniczący 
Rady Osiedla „Młodych”, Ma-
rek Greiner – pełnomocnik 
Zarządu SSM ds. technicz-
nych, Maria Tadra – kierow-
nik administracji osiedla „Mło-
dych”, a także przedstawicie-
le siemianowickiej Straży Po-
żarnej oraz Straży Miejskiej 
w osobach młodszego bryga-
diera Rafała Świerczka – zastępcy 
komendanta SP i Mirosława Knabela 
– kierownika referatu patrolowo-inter-
wencyjnego SM.

W ramach zagospodarowania tere-
nu, wyłożono także kostką brukową 
wjazd na parking od strony Alei Mło-
dych. Co ważne, ruch odbywa się 

w jednym kierunku, o czym informują 
znaki drogowe. Wyjazd zlokalizowa-
ny jest od strony ulicy Szarych Sze-
regów. Dodatkowo rozwiązany został 

jeszcze jeden problem, a mianowicie 
droga pożarowa.

- Teraz nie powinno być już kłopotów 
ze skuteczną akcją strażaków – uwa-
ża Rajmund Zauermann, mieszka-
niec osiedla „Młodych”. Oprócz tego, 
przy ulicy Szarych Szeregów, przy-
gotowano dodatkowe miejsce parkin-

gowe przeznaczone dla osób niepeł-
nosprawnych. 

Z zadowoleniem o rozwiązanym pro-
blemie miejsc parkingowych dla samo-

chodów osobowych w tym re-
jonie wypowiadają się miesz-
kańcy okolicznych budynków, 
nie tylko z ulicy Szarych Sze-
regów:

- Z radością  obserwowa-
łem,  jak  buduje  się  ten  par-
king. Rzeczywiście był tu spo-
ry  problem  z parkowaniem. 
Teraz  z pewnością  sytuacja 
się poprawi – stwierdził Fran-
ciszek Magdziorz.

- Dobrą lokalizację wybrano 
dla  parkingu.  Dobrze  że  po-

myślano też, aby była tu droga jedno-
kierunkowa.  Jest  elegancko  – stwier-
dzili jednogłośnie Jacek Wujak i Ka-
zimierz Bednarek. 

Długo nie trzeba było czekać, by no-
we miejsca parkingowe oblegli kierow-
cy wracający z pracy, już popołudniu 
w dniu otwarcia. Rafał Grzywocz

Pachołek w górę i można wjeżdżać.

ul. Jana Pawła II 17

Pierwszy samochód wjechał.

ul. Niepodległości 58D

Popołudniu kierowcy bez problemów  
parkowali już swoje auta.

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

Zielony konkurs 2011 - czas na finał
czytaj  obok
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W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

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

„Wesołe miasteczko” 
przy Wróbla

Wszystkim /pt./ osobom odpowie-
dzialnym za coroczne lokowanie „we-
sołego miasteczka” na parkingach 
przy ul. Wróbla, chciałabym serdecz-
nie pogratulować pomysłu i podzięko-
wać za kolejny tydzień upiornych po-
południ spędzonych na wysłuchiwa-
niu łomotu urządzeń, wrzasków dzie-
ciarni i jazgotu muzyki – niekoniecz-

nie w guście lokatorów. Tak się skła-
da, że wszystkie okna mojego miesz-
kania usytuowane są od strony par-

kingu i ucieczki przed tymi „atrakcja-
mi” nie mam. Zdumiewa mnie fakt 
wydawania corocznej zgody na pro-

wadzenie tego typu działalności wła-
śnie w tym miejscu - przed oknami se-
tek mieszkańców będących w różnym 
wieku i różnej kondycji zdrowotnej. 
Serdecznie zachęcam wszystkich de-
cydentów w tej sprawie do osobistego 
doświadczania opisanych wyżej „do-
brodziejstw”, poprzez ustawienie ca-
łej koszmarnej instalacji pod własny-
mi oknami!

Słowo wróblem...
Szanowni P.T. Czytelnicy

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

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

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

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

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

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

To cieszy. Informujemy jednak, że zdjęcia te nie zawsze, 
ze względu na ich techniczną jakość, nadają się do publi-
kacji. Wymagania druku są bezwzględne i zdjęcie musi 
być prawidłowo naświetlone, nieporuszone i ostre. Do-
datkowo musi być wykonane w odpowiedniej rozdzielczości. 
Większość fotografujących nie zwraca uwagi na rozdziel-
czość lub świadomie wybiera najmniejszą, bo takie zdjęcie 
zajmuje najmniej miejsca na karcie pamięci. Tym samym ta-
ka fotografia, by była dobrej jakości w druku, często miała-
by wymiar znaczka pocztowego. Prosimy mieć te uwagi na 
względzie i ustawić odpowiednie parametry w swoim apara-
cie lub nie liczyć na publikację. Redakcja „MS”

ciąg dalszy na str. 28

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

Chociaż lato, jako pora roku, bez-
powrotnie odeszło do przeszło-

ści, to póki co aura nie daje nam te-
go odczuć. Wrześniowe temperatu-
ry, a i z pierwszych dni październi-
ka też, wcale, a wcale nie wskazu-
ją, że lato się skończyło. Jedynie no-
ce są nieco chłodniejsze i od czasu 
do czasu da o sobie znać zimny po-
wiew wiatru.

Piękna złota polska jesień za okna-
mi w pełnej krasie i widać rozpoczy-
nający się karnawał żółci i czerwieni, 
bo te kolory zaczynają dominować na 
drzewach, krzewach czyli w otaczają-
cym nas krajobrazie. Jesień jest pięk-
na kolorystycznie i tylko szkoda, że po 
niej mamy zimę, która amatorów bia-

łego szaleństwo ucieszy, ale innych to 
już nie za bardzo.

Póki co cieszmy się jeszcze letnim 
wystrojem naszych balkonów i przy-
domowych ogródków i spacerując 
alejkami popatrzmy, jak wiele ukwie-
conych balkonów to perełki na ma-
pach osiedli. Ich twórcy zasługują na 
szczególne uznanie, gdyż z ich tru-
du, jaki wkładają w realizację swojej 
pasji, mogą cieszyć się wszyscy, któ-
rzy kochają kwiaty i przyrodę. Ukwie-
cone balkony i ogródki przydomowe 
potwierdzają, że piękno można odna-
leźć nie tylko w wakacyjnych krajobra-
zach. Jest ono wokół nas. Od nas też 
zależy, czy stworzymy je wokół siebie.

Dobiegło końca lato i tym samym do-

biega końca nasza tegoroczna edycja 
Zielonego Konkursu, jaki od kilkuna-
stu lat towarzyszy nam wiosenno-letnią 
porą. Finalistów, z Waszą pomocą P.T. 
Czytelnicy, mamy już wybranych – za-
wiadomienia wysłane, nagrody przy-
gotowane – w tym dodatkowe niespo-
dzianki ufundowane przez siemiano-
wicki NOMI. Teraz czeka nas spotkanie 
z nimi, by z udziałem władz Spółdziel-
ni przy kawie, ciastku porozmawiać 
o kwiatach, zieleni i innych sprawach. 

My, póki co, dziękujemy wszyst-
kim dbającym własnym sumptem 
o zieleń. Wasze starania upiększa-
ją domy, dodają im smaczku i słowu 
dom nadają właściwą treść.

Piotr Sowisło
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Potrzebujesz  super  szybki  Internet ?  
   Duży wybór kanałów, cyfrową jakość HD ? 

  Ta oferta jest dla Ciebie !!! 

 Szybki symetryczny Internet 30 Mbitów, 
100 Mbitów do Silesiaczat 

  Telewizja Jambox – ponad 80 kanałów w tym HD, 
dekoder z nagrywarką  

 Telefon stacjonarny –  
możliwość przeniesienia numerów !!! 

A całość w nieprzyzwoitej cenie  89 zł z gwarancją ceny 

Zadzwoń: 326666000, lub sprawdź: www.e-siemianowice.pl 
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REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 30

ciąg dalszy ze str. 25
Sprawę corocznej dewastacji parkin-

gów pomijam – nie jestem właścicielką 
samochodu, spodziewam się jednak 
protestów również i w tym aspekcie.

Mieszkanka ul. Wróbla 7a
– dane tylko do wiadomości redakcji.
Zarząd SSM: Zgodę na zlokalizo-

wanie „wesołego miasteczka” Za-
rząd SSM wydał na podstawie pozy-
tywnej opinii Rady Osiedla im. Ju-
liana Tuwima, która z kolei oparła 
swoją decyzję po rozmowach z ro-
dzicami małych dzieci, dla których 
takie urządzenia są atrakcją i któ-
re bardzo chętnie z nich korzysta-
ją. Rozumiemy w pełni Pani zastrze-
żenia i przekażemy je Radzie Osie-
dla w celu rozważenia ich przy po-
dejmowaniu takich decyzji w latach 
następnych. 

Co to za sprzątanie?
Witam

Piszę do Państwa z prośbą o in-
terwencję Administracji w związku ze 
sposobem sprzątania w piwnicach 
przy ul. Władysława Jagiełły 29c. Otóż 
osoba sprzątająca piwnicę zamiata 
cały brud z ogólnej powierzchni piwni-
cy do poszczególnych boksów miesz-
kańców. Nie jest to pierwsza tego ty-
pu sytuacja, zanieczyszczanie bok-
sów powtarza się notorycznie podczas 
sprzątania piwnicy. Nie na tym polega 
sprzątanie tych powierzchni i nie po to 
utrzymuję porządek w swojej piwnicy, 
aby wynosząc ten brud wyręczać oso-
bę sprzątającą.

W załączniku zdjęcie wnętrza piwni-
cy, gdzie dokładnie widać, iż brud zo-
stał pod drzwiami zamieciony do bok-
su.

Pozdrawiam – Czytelniczka
(dane tylko do wiadomości redakcji)
Zarząd SSM: Pani uwagi przekaza-

no i mamy nadzieję, że sytuacje ta-
kie już się nie powtórzą.

O strefach ruchu i...
Szanowna Redakcjo!

Czy wyznaczenie stref ruchu na na-
szych osiedlach było słuszne? Mo-
im zdaniem tak, ale pod pewnymi wa-
runkami, a warunki te określa ustawa 
o ruchu drogowym.

Większość mieszkańców, a co naj-
gorsze administracja nie wie, że:

- każdy samochód parkujący na te-
renie naszych osiedli stoi tam nie-

zgodnie z prawem. Większość parkin-
gów osiedlowych poza miejscami dla 
inwalidów nie ma oznaczenia parking 
a więc, miejsce jest nawet nieźle urzą-
dzone, ale bez tego znaku i sposobu 

parkowania nie jest parkingiem.
- zmieniły się zasady ruchu w sto-

sunku do tych ze strefy zamieszkania 
i obowiązują takie jak na drogach pu-
blicznych a to:

- prędkość 50 km/h,
- zapięte pasy,
- zakaz używania telefonów,
- przejścia tylko w miejscach ozna-

kowanych,
- zakaz zabawy na jezdni,
- opieka nad dziećmi tak jak na dro-

gach publicznych itd., itp.
W konsekwencji na naszych osie-

dlach musi pojawić się wiele zna-
ków drogowych, tak jak na drogach 
publicznych. Może wystarczyło obok 
znaku Strefa zamieszkania D-40 
art. 58 ustawy o R D. (Dz. U. 108 poz. 
968) lub pod nim umieścić znak Stre-
fa ruchu D52. Prawo tego nie zabrania 
i nie likwiduje znaku D-40.

Zgodnie z przepisami w strefie za-
mieszkania obowiązują następujące 
zasady:

Szczególne zasady ruchu drogowe-
go, o których mowa w definicji „Strefy 
zamieszkania”, to m.in.: 
•  prawo pieszego do korzystania 

z całej szerokości drogi i pierw-
szeństwo przed pojazdami, 

•  możliwość korzystania z drogi przez 
dziecko w wieku do 7 lat, bez opie-
ki osoby starszej, 

•  prędkość dopuszczalna pojazdu 
lub zespołu pojazdów w strefie za-
mieszkania wynosi 20 km/h, 

•  zakaz postoju w strefie zamieszka-
nia w innym miejscu niż wyznaczo-
ne w tym celu.

Z poważaniem Michał G.
– dane adresowe i e-mailowe

do dyspozycji redakcji.
Zarząd SSM: Długo oczekiwa-

ny przez zarządców nieruchomości 
znak „Strefa ruchu” umożliwiający 
„ucywilizowanie” ruchu drogowe-
go na osiedlach, a przede wszyst-
kim pozwalający służbom odpowie-
dzialnym za bezpieczeństwo prze-
prowadzanie interwencji w stosun-

ku do osób naruszających przepi-
sy ruchu drogowego został usta-
wiony na osiedlach SSM po prze-
prowadzeniu wizji lokalnej i uzgod-
nieniach z funkcjonariuszami policji 
i straży miejskiej. Z ustawienia tego 
znaku wynikają określone zasady, 
które Pan przytacza.

Ewentualne niedociągnięcia za-
uważone w trakcie obowiązywa-
nia znaku na danym terenie, osie-
dlowe administracje będą na bie-
żąco usuwać poprzez ustawianie 
dodatkowych znaków. Pana suge-
stię o dwóch znakach rozważymy 
i skonsultujemy, ale proszę zauwa-
żyć, że zawarte w nich dyspozycje 
kolidują ze sobą.

Psa można zgubić
Witam

Chciałbym napisać do waszej re-
dakcji o egipskich ciemnościach na 
Osiedlu Gansińca. Na osiedlu Gansiń-
ca mamy zainstalowane latarnie, któ-
re pamiętają budowę tego osiedla – 
świecą jak latarnie gazowe w średnio-
wieczu. Po zmroku strach wyjść na 
spacer, ciężko trafić w chodnik, a tyle 
się mówiło o bezpiecznych osiedlach. 
Zapraszam na osiedle – ciemności. 
Na około osiedla najlepiej są oświetlo-
ne miejsca parkingowe, a już centrum 
osiedla to zgroza - nawet psa można 
zgubić. Najlepszym miejscem scha-
dzek żuli i miejscowych pijaczków jest 
rozdzielnia prądu naprzeciw Gansińca 
7 – za murem cmentarza. Tam, gdy 
jest ciemno a wieczór jest ciepły, co-
dziennie słychać, bo nie widać, impre-
zy alkoholowe, które trwają prawie do 
rana. Czy naprawdę nie stać spółdziel-
ni na zmianę oświetlenia na Gansiń-
ca? Załączam zdjęcia, które robiłem 
o godzinie 22.30, dnia 22. 08. Zdjęcia 
robione bez lampy a przy bloku nr 6 
z lampą do porównania.

A. A. – dane do wiad. red.
Zarząd SSM: Administracja osie-

dla „Centrum” zgadza się z uwaga-
mi o „niedoskonałości” zainstalo-
wanego na miniosiedlu Gansińca 
oświetlenia ulicznego. Jest to efekt 
jego znacznego zużycia. Problem 
ten pogłębił się w związku z dwo-
ma awariami, jakie ostatnio tam wy-
stąpiły. W celu poprawy sytuacji 
ADM wykona konserwację wspo-
mnianych punktów najdalej do koń-
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Potrzebujesz  super  szybki  Internet ?  
 Podstawowy pakiet kanałów TV, cyfrową jakość HD ? 

  Ta oferta jest dla Ciebie !!! 

 Szybki symetryczny Internet 30 Mbitów, 
100 Mbitów do Silesiaczat 

  Telewizja bez karty – ponad 30 kanałów w tym HD, 
dekoder z nagrywarką  

Telefon stacjonarny –  
możliwość przeniesienia numerów !!! 

A całość w nieprzyzwoitej cenie  59 zł z gwarancją ceny 

Zadzwoń: 326666000, lub sprawdź: www.e-siemianowice.pl 
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ciąg dalszy ze str. 28

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

ca października br. Natomiast kom-
pleksową modernizację rozpocznie 
w 2012 roku.

Od redakcji: W celu zwiększenia 
ekspresji wypowiedzi chyba Pan prze-
dobrzył z tym średniowieczem. W tam-
tych czasach oświetlenie gazowe nie 
było znane. Pojawiło się ono dopiero 
na początku XIX wieku. Wyjaśnienie 
podajemy, by czytające nas dzieci nie 
przyswoiły sobie wiedzy o gazowym 
oświetleniu w średniowieczu.

Odpowietrzanie 
kaloryferów

Chciałbym poruszyć temat ostatnie-
go odpowietrzania grzejników. Otóż, 
na drzwiach wejściowych do klatki 
zostały rozklejone kartki, aby w dniu 
21. 09. 2011 r. odkręcić „danfos-y” na 
maksimum, aby nie zapowietrzyły się 
kaloryfery. Tylko dlaczego do kaloryfe-
rów została wpuszczona gorąca woda 
a nie zimna. W tym dniu w nocy było 
15 stopni Celsjusza a za dnia było 20 
stopni. Przez parę godzin mojej nie-
obecności kaloryfery były ciepłe a po-
dzielniki naliczały swoje. Po przyjściu 
musiałem otworzyć okna a zawory za-
raz pozakręcałem. Dlaczego i od kiedy 
stosuje się takie praktyki? To przynosi 
odwrotny skutek.

Darek – ul. Korfantego 14a
Zarząd SSM: Jak co roku decy-

zję o rozpoczęciu sezonu grzewcze-
go Zarząd podejmuje na podstawie 
prognoz opracowywanych przez 
Instytut Meteorologii i Gospodar-
ki Wodnej i interwencji mieszkań-
ców. Ze względu na znaczne róż-
nice temperatur występujące po-
między nocą a środkiem dnia decy-
zja ta wydaje się być w pełni uza-
sadniona przede wszystkim dlate-
go, by nie dopuścić do znaczne-
go ochłodzenia ścian budynków, 
a tym samym obniżenia temperatu-
ry w mieszkaniach.

W chwili rozruchu sieci i instalacji 
centralnego ogrzewania zawory na 
grzejnikach winny być otwarte na 
maksimum w celu wyeliminowania 
miejsc powstawania zapowietrzeń, 
mimo iż instalacja c.o. przez cały 
sezon letni była napełniona wodą, 
co ma przede wszystkim przeciw-
działać błyskawicznie rozwijającej 

się korozji. Mając na uwadze wypo-
sażenie techniczne sieci i instala-
cji c.o. w okresach przejściowych, 
po rozpoczęciu sezonu grzewcze-
go, wyłączniki pogodowe przy tem-
peraturze powyżej 15 stopni Cel-

sjusza wyłączają podawanie ciepła 
automatycznie. Także użytkowni-
cy mieszkań mają możliwość samo-
dzielnie decydować czy chcą pobie-
rać ciepło, czy nie używając do te-
go zaworów.

Mieszkanka Sikorskiego 2B
Poruszony przez Panią problem 

przekazano do spółki „Aqua Sprint”

Odpowiedź MPGKiM
Segregujemy – a i tak 

wszystko na jedną pakę
W „MS” 9/2011 pod takim tytułem 

zamieściliśmy uwagi Czytelnika do-
tyczące wywozu posegregowanych 
śmieci. Na adres redakcji wpłynął od-
noszący się do tej kwestii list z MPG-
KiM sp. z o.o.

Czytamy w nim:
W nawiązaniu do przedmiotowej no-

tatki czujemy się w obowiązku przed-
stawić mieszkańcom Siemianowic Śl. 
informacje na temat zbiórki surowców 
wtórnych z terenu miasta. Mając na 
uwadze rodzaj zabudowy, oferujemy 
mieszkańcom możliwość zbiórki su-
rowców wtórnych przy pomocy:
1.  dużych zbiorczych pojemników 

o objętości od 1,5 - 2,5 m3 ustawio-
nych na terenach osiedli mieszka-
niowych i dużych skupisk ludzkich,

2.  plastikowych pojemników o objęto-
ści 240 - 360 litrów ustawionych na 
zamkniętych podwórkach małych 
wspólnot mieszkaniowych,

3.  kolorowych worków plastikowych 
o objętości 100 litrów przekazy-
wanych nieodpłatnie właścicielom 
domków jednorodzinnych

Stosujemy także odbiór surowców 
wtórnych luzem (plastik i papier) od 
właścicieli sklepów, przy których nie 
ma możliwości ustawienia pojemni-
ków, bądź istnieje obawa, że pojemni-
ki zostaną zdewastowane przez chu-

liganów.
Wszystkim zainteresowanym (klien-

tom naszej firmy) przekazujemy, co 
roku informacje o terminach odbioru 
surowców wtórnych oraz jakie rodzaje 
surowców należy zbierać (w załącze-
niu ulotka). A teraz kilka słów, w jaki 
sposób surowce wtórne są odbierane 
i gdzie kierowane. Wszystkie surowce 
wtórne są dostarczane na naszą bazę 
przy ul. Obwodowej.

Duże pojemniki na surowce wtórne 
o objętości 1,5 - 2,5 m3 są opróżniane 
po ich całkowitym zapełnieniu, a infor-
macje takie otrzymujemy od pracow-
ników administracji domów bądź na-
szych pracowników codziennie obsłu-
gujących te pojemniki.

Do ich obsługi służą nam 2 samo-
chody skrzyniowe z dźwignikami typu 
HDS. Należy w tym miejscu podkre-
ślić, że samochody zabierają tylko 1 
rodzaj surowca luzem. Natomiast su-
rowce wtórne składowane w małych 
pojemnikach o objętości 240 litrów 
oraz w plastikowych workach o obję-
tości 100 litrów odbierane są typowy-
mi śmieciarkami bądź samochodami 
skrzyniowymi. Worki z plastikiem i pa-
pierem ładowane są razem, ponieważ 
łatwo je rozdzielić w miejscu ich se-
gregacji. Natomiast szkło zabierane 
jest osobno w celu uniknięcia ewentu-
alnego jego potłuczenia bądź wypad-
ku przy pracy.

Należy w tym miejscu podkreślić, że 
wszystkie surowce wtórne trafiają na 
linię do segregacji i nigdy nie zdarzyło 
się, aby surowce były mieszane z od-
padami komunalnymi. Mamy nadzie-
ję, że omówione powyżej sposoby od-
bioru surowców wtórnych pozwolą wy-
jaśnić pewne wątpliwości, co do trybu 
postępowania z nimi, rozwiewając mi-
ty jakoby surowce wtórne trafiały z od-
padami na wysypisko. Nie stać nas 
bowiem na marnotrawienie cennych 
surowców oraz utratę zaufania miesz-
kańców.

Wszystkich zainteresowanych 
oraz niedowiarków zapraszamy do 
odwiedzenia nas, aby naocznie za-
poznać się ze sposobami odzy-
sku surowców wtórnych w naszym 
mieście.

Z poważaniem
Dyrektor Zarządu

mgr inż. Andrzej Prochota
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Potrzebujesz  tylko super  szybki  Internet ?  
Potrzebujesz tylko Podstawowy pakiet kanałów TV? 

Potrzebujesz tylko telefon ? 
  Ta oferta jest dla Ciebie !!! 

 Szybki symetryczny Internet 10 Mbitów, 
100 Mbitów do Silesiaczat już za za 49 zł 
  Telewizja bez karty – ponad 30 kanałów w tym HD, 

dekoder z nagrywarką już za 29 zł 
 Telefon stacjonarny – możliwość przeniesienia numerów 

60 minut gra�s, już za 19 zł 

Zadzwoń: 326666000, lub sprawdź: www.e-siemianowice.pl 
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Co jakiś czas w handlu zna-
leźć można mało ciekawie 

wyglądający grzyb. Jest nim bocz-
niak. Grzyb jest hodowany, jak pie-
czarka, i w naturze występuje stosun-
kowo rzadko. Polecamy go wszystkim, 
gdyż można z niego przyrządzić bar-
dzo apetyczne potrawy. W owocnikach 
boczniaka jest działający przeciwno-
wotworowo B-D-glukanol i enzymy ob-
niżające poziom cholesterolu we krwi. 
Badania wykazują, że spożywanie pro-

duktów z kwasem foliowym i witaminą 
B6 obniża ryzyko chorób układu krąże-
nia nawet o połowę.

Sałatka 1 – 1/2 kg grzybów, 2-3 ja-
ja, 2 ogórki kiszone, 0,5 puszki kuku-
rydzy, majonez, sól, pieprz, zielenina. 
Grzyby umyć, obgotować 10 min, od-
cedzić, pokroić. Dodać pokrojone jajka, 
ogórki, kukurydzę i zieleninę. Przypra-
wić do smaku i dodać majonez. Można 
podać w połówkach brzoskwiń.

A’la schabowy – 5-8 kapeluszy bocz-
niaka, 2 jaja, tarta bułka, sól, pieprz, 
tłuszcz, mąka. Kapelusze umyć, poso-
lić, posypać pieprzem. Po 10 min obto-
czyć w mące, jajku i bułce. Smażyć na 
gorącym tłuszczu na rumiane.

Sałatka 2 – 6 boczniaków, Vegeta, 
10 dag tartego sera mozzarella, 6 pomi-
dorów (bez skóry i pestek), 4 łyżki tartej 
bułki, oliwa. Pomidory pokroić w ósem-
ki, koperek i cebulkę ze szczypiorem 
posiekać. Vegetę wymieszać z oliwą. 
Składniki polać sosem i wymieszać.

Flaczki – 1/2 kg boczniaka, włosz-
czyzna, 1 cebula, przyprawa do zup, 
pieprz, imbir, ziele angielskie, gałka 
muszkatołowa, majeranek, liść lauro-
wy i mąka. Włoszczyznę ugotować. 
Grzyby pokroić w paseczki w poprzek 
blaszek i wsypać do wywaru. Gotować 
15-20 min, dodać przypraw. Zrobić za-
smażkę i wlać do flaczków, zagoto-
wać. Zamiast wywaru można użyć sło-
ik flaków wołowych na 1 kg grzybów.

Gulasz – 1/2 kg boczniaka, 2-3 ce-
bule, papryka, mąka, przecier pomido-
rowy, śmietana, sól i pieprz. Pokrojone 
grzyby podsmażyć na tłuszczu, dodać 
cebulę, paprykę i posypać mąką. Gdy 
składniki będą miękkie, dodać przecier 
pomidorowy i śmietanę. Doprawić solą 
i pieprzem. Dusić kilka minut.

Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Bara-
na najodpowiedniej-
szą partnerką będzie 
dla Ciebie dziewczyna 

spod znaku Lwa. Baran i Lwica posiada-
ją dużo radości życia, są optymistami, 
mają podobne temperamenty. Udany 
związek stworzy Baran również z Wagą.

Harmonijną parę 
stworzą ludzie uro-
dzeni pod tym sa-
mym znakiem, czy-

li Bykiem. Domatorzy, zrównoważe-
ni, rozsądnie korzystający z przyjem-
ności życia. Niezbyt udany natomiast 
może być związek Byka i Wagi, cho-
ciaż łączyć ich będzie udany seks.

Niezbyt trwały mo-
że okazać się zwią-
zek pana Bliźniaka 
z panną Baran, która 

dla takiego męża może okazać się tro-
chę za despotyczna. Również ludzie 
urodzeni pod tym samym znakiem nie 
są dla siebie przeznaczeni. Bliźniak 
i Waga są dla siebie przeznaczeni.

Najbardziej od-
powiednią partner-
ką dla Raka będzie 
panna Byk. Razem 

łatwiej osiągną zamierzone cele, bę-
dą sobie wierni i oddani. Psycholodzy 
przyznają im najwyższe z możliwych 
5 punktów. Niezbyt dobrze wróży po-
łączenie Raka z Wagą.

Bardzo dobrą pa-
rę mają szansę stwo-
rzyć pan Lew z Bara-
nem. Łączyć ich bę-

dzie ugodowość, dążenie do zgody, 
umiejętność osiągania wspólnie wyty-
czonych celów. Trudno natomiast do-
brze wróżyć związkowi Lwa z kobietą 
spod znaku Bliźniąt.

Udany może oka-
zać się związek męż-
czyzny spod znaku 
Panny z kobietą uro-

dzoną pod znakiem Byka. Oboje są 
pracowici, oszczędni, pogodni. Łączyć 
ich będzie dbałość o dom i rodzinę. 
Niedobry związek z panią Strzelec.

Odpowiednią part-
nerką dla pana Wa-
gi okaże się kobie-
ta spod znaku Bara-

na, chociaż oboje trochę lekkomyślnie 
podchodzą do problemów, jakie przy-
nosi życie. Dobrą żoną dla pana Wagi 
będzie również panna Lew.

Chociaż to typy zu-
pełnie odmienne, uda-
ne będzie małżeń-
stwo pana Skorpiona 

z panną Rybą. Skorpion będzie cenił 
w partnerce jej kobiecość i subtelność. 
Ona jego pracowitość i dbałość o dom. 
Nieudany związek to Skorpion i Wodnik.

Jeśli Strzelec szu-
ka partnerki na ca-
łe życie powinien za-
interesować się pa-

nią spod znaku Bliźniąt. Połączą ich 
wspólne upodobania i hobby, jak np. 
podróże. Chociaż czasem się po-
sprzeczają, czy nawet pokłócą.

Pan Koziorożec 
i pani Panna oto 
prawie idealna para. 
Wzajemnie będą się 

uzupełniać, ona zawsze pomoże mu 
w osiągnięciu wytyczonego celu. Nie 
będzie to gorące uczucie, ale związek 
oparty na trwałych podstawach.

Pan Ryba dobrze 
zrobi, jeśli poślu-
bi pannę Byk, z któ-
rą tak, jak oczekuje, 

wieść będzie spokojne i ustabilizowane 
życie. Dodatkowo połączy ich fakt, że 
oboje lubią dzieci. Niezbyt dobrze wró-
żą gwiazdy związkowi Ryby z Wagą.

Pan Wodnik praw-
dopodobnie znajdzie 
szczęście w ramio-
nach panny Strzelec. 

Łączyć ich będzie wzajemne zrozu-
mienie i umiejętność wybaczania so-
bie drobnych przewinień. Także uda-
ny będzie związek Wodnika z Wagą.

Z kim mi  
do pary?

S p r ó b u j m y 
b o c z n i a k a
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Odgłosy spod młot-

ka; 8. Bawiliśmy się na nim w Bańgo-
wie 24 września; 9. Dawniej grunt rol-
ny; 10. Zrewitalizowany staw w Sie-
mianowicach Śląskich; 11. Potrawa 
węgierska; 12. Jest pełniony w każ-
dy poniedziałek przez dziennika-
rza „MS” w siedzibie SSM; 13. Stróż 
z nieba; 14. Zdanie relacji; 16. Zwie-
rzę z rodziny żyraf; 19. Państwo, oj-
czyzna; 20. III Siemianowickie, ob-
chodzone we wrześniu; 21. Pożywka 
bakterii; 22. Stan pogody; 23. Eskor-
ta; 28. Ostry wierzchołek; 31. Oplatają 
drzewa w dżungli; 32. 12.500 egzem-
plarzy jednego wydania „Mojej Spół-
dzielni”; 33. Były wręczane na uroczy-
stości VIII Święta Bytkowa; 34. Lęk 
przed czymś; 35. Tekturowe pudeł-
ko; 36. Ptak brodzący; 37. Kwitnie tyl-
ko raz. 

PIONOWO: 1. Miara czasu; 2. Ro-
dzaj zaliczki; 3. Dobry duszek; 4. Po 
klapsie; 5. Uchwyt ślusarski; 6. Kaba-
larka; 7. Chodzą po plecach; 14. Ta-
nia i skuteczna zamieszczana w każ-
dym wydaniu „Mojej Spółdzielni”; 
15. Rosną przed ratuszem w Siemia-
nowicach Śląskich; 17. Sztukmistrz; 
18. Prezenty; 24. Grzyb lub mocna ka-
wa; 25. Liściaste warzywo; 26. Żona 
Konrada Wallenroda z poematu Mic-
kiewicza; 27. Gra; 28. Część wyrazu; 
29. Nakrycie głowy biskupa; 30. Opła-
ta za mieszkanie.

   Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 12 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do dnia 19. X 2011 r. - na adres 
SSM, ul. Bohaterów Westerplatte 20 
z dopiskiem Redakcja „Moja Spół-
dzielnia” - krzyżówka nr 10/2011. 
Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę nr 
9/2011 z hasłem – Przemijanie la-
ta, otrzymują: Alicja RADZIWONKA, 
ul. Komuny Paryskiej 1; 

Gertruda URBAŃCZYK, ul. Okręż-
na 15; Urszula TARABURA, ul. Nie-
podległości 60C.

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

Na przerwie. Podchodzi Jasiu do na-
uczyciela i mówi:

- Ja nie chcę Pana straszyć, ale 
moj tata powiedział, że jeśli dalej bę-
dę przynosił jedynki w dzienniczku, to 
ktoś dostanie w skórę.

J K L

Blondynka szuka pracy. Razem z ko-
leżanką przeglądają ogłoszenia w ga-
zecie.

- O, tutaj piszą, że potrzebują sekre-

tarki: ładnej blondynki z 3-letnim sta-
żem pracy.

- Od razu się tam zgłoś - radzi kole-
żanka.

- E… nie nadaję się. Ja mam 5-letni...

J K L

- Jasiu, znasz liczby?
- Znam, tato mnie nauczył!
- To powiedz, co jest po sześciu?
- Siedem.
- Świetnie, a po siedmiu?
- Osiem.
- Brawo, nieźle cię tato nauczył, a po 

dziesięciu?
- Walet!

J K L

Przyszła koleżanka do Jasia i pyta:
- Pobawimy się w szkołę?
- Tak - odpowiada Jaś. - Tylko ja bę-

dę nieobecny.
J K L.

Nauczycielka do Jasia:
- Byłby z ciebie świetny złodziej.
- Dlaczego?
- Bo… w zeszycie nie pozostawiasz 

żadnych śladów działalności.
J K L

Ciocia mówi do Jasia:
- Ale jesteś do mnie podobny!
- Mamo, ciocia mnie straszy!
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