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POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - TEL. 228-57-78
DYŻURUJE: w dni robocze - od 15.00 do 22.00; w dni wolne - od 8.00 do 22.00

Podkreślono, że ich wykonanie za-
leży od zainteresowania przyszłych 
właścicieli oraz zdobycia przez nich 
środków na finansowanie inwestycji. 
Obecnie jest zapotrzebowanie na bu-
dowę 8 domków jednorodzinnych na 
os. „Węzłowiec”. - Żeby budować, mu-
simy mieć chętnych na nowe miesz-
kania. By nie narażać Spółdzielni na 
zadłużenie wykonaliśmy adaptację 
pomieszczeń po przedszkolu na 6 
lokali socjalnych na os. „Węzłowiec” 
oraz przystosowaliśmy wolne lokale 
użytkowe na 4 mieszkania – podkreślił 
Jacek Knitter, wiceprezes SSM ds. 
ekonomiczno-finansowych.

Pozostałe zadania finansowe są już 
zrealizowane w 70%. Najbardziej za-
awansowany w wykonaniu jest plan 
remontów, gdyż najwięcej tego typu 
prac wykonuje się w okresie letnim. 
Dodatni wynik odnotowuje się również 
na eksploatacji, ale wydatki muszą 
być tutaj szczególnie kontrolowane.

Przewodniczący Rady Nadzorczej 
SSM – Andrzej Kłos, prowadzący 
to posiedzenie, interesował się sta-
nem zaległości czynszowych. Zarząd 
Spółdzielni wyjaśnił, że od początku 
roku utrzymują się one na tym sa-
mym poziomie. Natomiast Członek RN 
– Zbigniew Popek pytał o realizację 
programu modernizacyjnego. Wyja-
śniono, że jest realizowany na bieżą-
co, zgodnie ze środkami finansowymi 
przeznaczonymi na ten cel. Po za-
kończeniu dyskusji Rada Nadzorcza 
przyjęła do wiadomości sprawozdanie 

Zarządu z wykonania zadań ekono-
miczno-finansowych za 8 miesięcy br.

Kolejnym ważnym punktem spo-
tkania było uchwalenie „Regulaminu 
przyjmowania Członków, ustanawia 
praw do lokali mieszkalnych, najmu 
i zamiany lokali mieszkalnych” oraz 
„Regulaminu rozliczeń finansowych 
Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Siemianowicach Śląskich 
z tytułu wkładów mieszkaniowych 
i budowlanych”. Wcześniej dokumen-
ty były przedmiotem obrad Komisji 
Organizacyjno-Samorządowej, która 
przedstawiła kilka uwag do przedło-
żonych projektów. Zarząd SSM, po 
ich analizie, przyjął je i przedstawił 
poprawione wersje na posiedzenie 
RN. Po krótkiej dyskusji Rada Nadzor-
cza Spółdzielni jednogłośnie podjęła 
uchwały, a dokumenty weszły w życie 
z dniem uchwalenia.

Następnie, omówiono informację 
o przygotowaniu do rozpoczętego 
niedawno nowego sezonu grzew-
czego i nadchodzącej zimy. Zebra-
ni zaznajomili się z zakresem prac, 
jakie wykonano w okresie letnim. 
Przygotowany na ten temat materiał 
to sprawozdanie z realizacji zadań, 
jakie były do wykonania w okresie 
przestoju. – O celowości tych działań 
świadczy rozruch, jaki miał miejsce 
25 września, kiedy to lokatorzy od-
czuli dopływ ciepła w ciągu zaledwie 
kilku godzin. Jak co roku mogą wystę-
pować drobne zakłócenia, najczęściej 

Obradowała RN SSM

Uchwalono nowe regulaminy
Posiedzenie Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-

wej, które odbyło się 4 października br., rozpoczęto od omówienia 
realizacji zadań finansowych SSM za osiem miesięcy 2004 r. W dyskusji 
nad tymi materiałami szczególną uwagę poświęcono inwestycjom, w tym 
realizacji nowych projektów budownictwa mieszkaniowego. 

ciąg dalszy na str. 4 
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z tytułu zapowietrzenia grzejników, 
ale usterki te osiedlowe administracje 
usuwają na bieżąco – podkreślił Zbi-
gniew Lekston, wiceprezes SSM ds. 
technicznych.

Zauważono, że SSM zdecydowała 
się na rozpoczęcie sezonu grzew-
czego nieco wcześniej niż inne Spół-
dzielnie. Nie była to łatwa decyzja, 
gdyż jeden dzień pracy sieci cieplnej 
kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych. 
Rada Nadzorcza pozytywnie jednak 
oceniła tę decyzję Zarządu, która była 
podyktowana zapewnieniem komfortu 
cieplnego mieszkańcom.

Spore zainteresowanie wzbudziła 
również informacja Zarządu o wymia-
nie podzielników kosztów ogrzewa-
nia z wyparkowych na elektroniczne. 
Działania te, zgodnie z sugestiami 
wielu lokatorów, rozpoczęto już na os. 
„Bańgów”. Obecnie Zarząd SSM przy-
gotowuje program wymiany starych 
podzielników na nowe. Program obej-
mie wszystkie spółdzielcze osiedla.

W sprawach wniesionych omówiono 
problem wycinki drzew, który szczegól-
nie uciążliwy jest na os. „Chemik”, gdzie 
w ostatnich tygodniach wielu mieszkań-
ców skarżyło się na pylenie topól. -Trze-
ba zrobić wycinkę, a nie pielęgnację 

koron, gdyż po wykonaniu tych prac, 
drzewa te jeszcze bardziej kwitną – mó-
wił Klaudiusz Kowolik, członek RN. 
Zarząd wyjaśnił, że podjęcie tych de-
cyzji należy do Rady Osiedla i admini-
stracji, bowiem dokumentacja jest przy-
gotowana i należy teraz zarezerwować 
środki finansowe na ten cel. Zwrócono 
uwagę, ze podobnych działań należy 
się domagać od Urzędu Miasta w Sie-
mianowicach Śląskich, gdyż część topól 
rośnie na terenie gminy.

W ostatniej części spotkania podsu-
mowano otwarcie Rynku Bytkowskie-
go. - W opinii wielu ludzi jest to trafne 
przedsięwzięcie, ale trzeba pilnować, 
aby nie uległo dewastacji. Jak wyko-
namy wszystkie prace, to rynek na-
bierze jeszcze ładniejszego wyglądu 
– stwierdził prezes SSM – Stanisław 
Kowarczyk. Zebrani podkreślali, że 
uroczystość była dobrze przygotowa-
na, przeprowadzona sprawnie i kon-
kretnie. Członek RN i przewodniczący 
RO „Chemik” – Jan Dudek podzięko-
wał w imieniu wszystkich mieszkań-
ców osiedla władzom SSM za wyko-
nanie projektu Rynku Bytkowskiego, 
który stał się dla wielu osób miejscem 
spotkań i rekreacji. 

Na kolejnym posiedzeniu Rady 
Nadzorczej, 18 października br., 
doszło do spotkania z osoba-
mi mającymi poważne zadłużenie 
czynszowe wobec Spółdzielni. Na 
spotkanie zaproszono 27 osób, z cze-
go przybyło 18 lokatorów. Podczas kil-
kugodzinnej debaty szczerze rozma-
wiano o szansach spłaty przez nich 
swojego zadłużenia i starano się zna-
leźć optymalne wyjście w rozwiąza-
niu tych indywidualnych problemów. 
Gdy wychodziło na jaw, że uregulo-
wanie należności wobec Spółdziel-
ni jest coraz mniej realne, zachęca-
no do jak najszybszego podjęcia trud-
nej decyzji, jaką jest zamiana miesz-
kania na lokal o niższym standardzie 
lub mniejszy, ale z o wiele mniejszym 
czynszem. 

W sumie wykreślono z grona Człon-
ków 18 osób, a 5 z tytułu współczłon-
kostwa. Natomiast 9 spółdzielców 
otrzymało szansę na spłatę swoje-
go zadłużenia w ratach w ciągu naj-
bliższych kilku miesięcy. Rada Nad-
zorcza SSM planuje w tym roku prze-
prowadzić jeszcze jedno posiedze-
nie poświęcone problemowi zadłu-
żeń czynszowych. mig

ciąg dalszy ze str. 9 Uchwalono nowe regulaminy

CENNE NAGRODY CZEKAJĄ  CENNE NAGRODY CZEKAJĄ  CENNE NAGRODY CZEKAJĄ

W i e l k i  K o n k u r s  2 0 0 4

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

Zdajemy sobie sprawę, że wiele rodzin 
przeżywa poważne problemy finanso-
we. Przeprowadzane przez spółdzielcze 
gremia rozmowy z osobami zadłużony-
mi wskazują, że mieszkańcy nie płacą 
czynszów z różnych powodów. Jedni po 
prostu ledwo wiążą koniec z końcem, 

drudzy świadomie nie regulują swoich 
należności. Utrata pracy, brak dochodów, 
poważna choroba jednego z członków 
rodziny powodują, 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 stano-
wiące realne zagrożenie prawidłowej 
eksploatacji, co przecież ugodzi w nas 
samych. 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 jej Członków.

W Wielkim Konkursie może uczest-
niczyć każdy Spółdzielca regularnie 
płacący czynsz, w tym należność za 
wodę. Jak dowodzą minione lata, na 
wiele osób działa on mobilizująco, a ko-
niec roku to właściwy moment na upo-
ranie się z zaległościami tak, by w no-
wy rok wejść bez zaszłości i z szansą 
na uczestnictwo w losowaniu cennych 
nagród rzeczowych oraz zwolnienia 
z czynszu w części eksploatacja.

Zasady Wielkiego Konkursu są nie-
zmienne od lat:

K A Ż D Y  C Z Ł O N E K  S S M ,  K T Ó R Y  N A  K O N I E C  G R U D N I A  2 0 0 4  R O K U
N I E  B Ę D Z I E  P O S I A D A Ł  Z A L E G Ł O Ś C I  C Z Y N S Z O W Y C H ,

U C Z E S T N I C Z Y  W  L O S O W A N I U  N A G R Ó D
O R A Z  Z W O L N I E Ń  Z  C Z Ę Ś C I  C Z Y N S Z U .

R o z s t r z y g n i ę c i e  k o n k u r s u  w  p o ł o w i e  l u t e g o  2 0 0 5  r o k u .
D O  W Y L O S O W A N I A  2 1  N A G R Ó D !

Jeżeli nie jesteśmy pewni stanu swojego konta, to możemy je sprawdzić w Dziale Czynszów SSM  
i wyjaśnić wszelkie ewentualne wątpliwości.

N I E  T R A Ć M Y  C Z A S U  –  N A G R O D Y  N I E  P O C Z E K A J Ą !

Nieubłaganie zbliżamy się do końca roku. Już wkrótce rozpoczniemy od-
liczanie dni dzielących nas od wejścia w 2005 rok. Tym samym przypo-

minamy, że władze SSM ogłosiły kolejną, XII już edycję WIELKIEGO KONKURSU 
SSM, Konkurs adresowany jest do wszystkich, którzy na koniec br. nie będą 
posiadać jakichkolwiek zaległości finansowych wobec Spółdzielni. 
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„Moja Spółdzielnia”: Niedawno 
Rada Nadzorcza SSM uchwaliła dwa 
nowe regulaminy. Do kogo są one 
adresowane?

Jacek Knitter: Podczas przeprowa-
dzonego 4 października br. posiedze-
nia Rady Nadzorczej uchwalono dwa 
bardzo ważne dla Członków regula-
miny. Pierwszy z nich to: „Regulamin 
przyjmowania Członków, ustanawiania 
praw do lokali mieszkalnych, najmu 
i ich zamiany”, a drugi to: „Regulamin 
rozliczeń finansowych Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemia-
nowicach Śląskich z tytułu wkładów 
mieszkaniowych i budowlanych”. Oby-
dwa dokumenty dotyczą grupy przy-
szłych i aktualnych Członków SSM, 
którzy planują nabycie lub uzyska-
nie w innej formie mieszkania w na-
szej Spółdzielni lub zamianę dotych-
czas posiadanego lokalu, jego sprze-
daż czy też przekazanie innej osobie 
w postaci darowizny lub spadku. Po-
nadto, chodzi też o tych spółdzielców, 
którzy planują zmianę statusu posia-
danego mieszkania poprzez jego prze-
kształcenie z lokatorskiego na własno-
ściowe lub ustanowienie odrębnej wła-
sności. Członków Spółdzielni, którzy 
nie mają takich planów, uchwalone re-
gulaminy nie dotyczą.

- W oparciu, o jakie uregulowania 
prawne zostały one opracowane?

- Postanowienia regulaminów opar-
te są głównie na treściach zawartych 
w tekście jednolitym ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych z dnia 19. 
kwietnia 2003 r., „Prawie Spółdziel-
czym”, orzeczeniach Trybunału Kon-
stytucyjnego dotyczących nieważno-
ści niektórych paragrafów w powyż-
szych uregulowaniach prawnych oraz 
nowego opublikowanego już na ła-
mach „Mojej Spółdzielni” Statutu SSM. 
Wszystkie kwestie związane z ustano-
wieniem praw do mieszkań i rozlicza-
niem wkładów były oczywiście wpro-
wadzane w życie i stosowane w naszej 
Spółdzielni już od momentu obowiązy-
wania konkretnych ustaw. Pewne ure-
gulowania wymagały jednak bardziej 
szczegółowych rozwiązań, uwzględ-
niających specyfikę Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Kwestia 
ta dotyczy w szczególności sposobu 
przekształcania mieszkań lokatorskich 
na własnościowe. W tym względzie 

ustawa o spółdzielniach mieszkanio-
wych daje szerokie możliwości w po-
szukiwaniu indywidualnych rozwiązań 
każdej spółdzielni. Tak więc uporząd-
kowanie wszystkich tych zagadnień 
znalazło swoje miejsce w uchwalo-
nych niedawno regulaminach.

- Jakie najważniejsze zmiany nio-
są nowe regulaminy?

- Zgodnie z postanowieniami usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych 
i Statutu SSM wprowadza się dwie no-
we formy prawa do mieszkania. Oprócz 
spółdzielczego prawa własnościowego 
i lokatorskiego można ustanowić pra-
wo najmu oraz odrębnej własności, 
o którym przy okazji omawiania usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych 
szeroko informowaliśmy. W Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jak 
do tej pory umowy najmu nie były sto-
sowane. Jednak obecnie lokatorskie 
wkłady mieszkaniowe nie wynoszą już 
tak jak dawniej, 10% kosztów budowy 
mieszkania, ale w zależności od roz-
liczenia inwestycji w konkretnym ro-
ku – od 50 do 73% jego wartości ryn-
kowej. W związku z tym część miesz-
kań przekazywana na rzecz Spółdziel-
ni przez opuszczających je spółdziel-
ców może nie znaleźć chętnych wśród 
Członków oczekujących, których licz-
ba systematycznie maleje. W takich 
przypadkach możliwe będzie zawar-
cie umowy najmu na określony okres. 
Sytuacja ta powoduje również to, że 
podobnie jak w innych spółdzielniach 
mieszkaniowych konieczne będzie or-
ganizowanie przetargów na mieszka-
nia lokatorskie lub własnościowe. Za-
sady te szczegółowo omawia pierwszy 
z zatwierdzonych regulaminów. 

- O czym jeszcze jest mowa we 
wspomnianych dokumentach?

- Nowością jest również zniknięcie 
pojęcia „przydział mieszkania”. Zosta-
ło ono zastąpione umowami o ustano-
wieniu prawa do: spółdzielczego loka-
torskiego prawa do lokalu mieszkal-
nego, spółdzielczego własnościowe-
go prawa do lokalu mieszkalnego, od-
rębnej własności lokalu i najmu. Oczy-
wiście dotychczas wystawione przy-
działy na mieszkania lokatorskie i wła-
snościowe zachowują swoją ważność 
i z mocy prawa otrzymują status umo-
wy. Nie będzie więc żadnej wymiany 
przydziałów.

- A co nowego w zakresie rozli-
czeń wkładów mieszkaniowych – lo-
katorskich i budowlanych – własno-
ściowych?

- Zgodnie z postanowieniami ustaw 
i Statutu, na których oparty jest ten 
drugi regulamin, podstawą wszel-
kich rozliczeń z tytułu zamiany, naby-
cia i przekształcenia mieszkania czy 
wniesienia lub wycofania wkładu jest 
jego aktualna wartość rynkowa usta-
lona przez rzeczoznawcę majątkowe-
go. Wartość księgowa wkładu, obli-
czana dotychczas na podstawie kosz-
tów budowy 1 m kw. mieszkania usta-
lana w każdej spółdzielni przez ra-
dy nadzorcze, ma już jedynie znacze-
nie statystyczne. Oczywiście ustale-
nie wysokości wkładu lokatorskiego 
odbywa się jedynie w momencie, kie-
dy mieszkanie ma być pozostawio-
ne do dyspozycji spółdzielni, zamie-
nione lub przekwalifikowane z lokator-
skiego na własnościowe. Ustalenie ta-
kie może być również zrealizowane 
na życzenie Członka Spółdzielni. Na-
tomiast koszt dokonywanej przez rze-
czoznawcę majątkowego wyceny ryn-
kowej wartości mieszkania ponosi za-
interesowany Członek Spółdzielni. Wy-
nosi on obecnie około 180 złotych. Tak 
więc wkład na mieszkanie własnościo-
we to jego pełna aktualna wartość ryn-
kowa. Z kolei wkład na mieszkanie lo-
katorskie stanowi różnicę między peł-
ną jego wartością rynkową a procento-
wym udziałem pomocy państwa w po-
staci umorzenia kredytu na jego bu-
dowę. W zależności od roku budowy 
umorzenia te wynosiły od 27 do 50% 
jej kosztów. Wynika z tego, że obecnie 
obliczany wkład mieszkaniowy będzie 
w zależności od roku budowy i poło-
żenia mieszkania oscylował od 50 do 
73% jego pełnej wartości rynkowej. 
Przy tej okazji chciałbym dodać, że 
umorzenia kredytu na nowszych osie-
dlach, tj. „Węzłowiec” i „Tuwima” – re-
jon ul. Korfantego i Wróbla wynosi-
ły około 50%, natomiast na starszych 
– „Chemik” czy „Centrum” – ok. 27%. 
Pełną treść omówionych regulaminów 
mogą państwo znaleźć na naszej stro-
nie internetowej. Natomiast osoby nie-
mające do niego dostępu mogą się 
z nimi zapoznać w Dziale Organizacyj-
no-Samorządowym SSM, pokój nr 27.

- Dziękujemy za rozmowę. mig

W a ż n e  z m i a n y  w  n o w y c h  r e g u l a m i n a c h
Rozmawiamy z Jackiem Knitterem, wiceprezesem Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

ds. ekonomiczno-finansowych.
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Czesław Guzy od lat pasjonuje się 
starą fotografią i zbieraniem materia-
łów archiwalnych dotyczących Bytko-
wa. Dwa lata temu ukazała się jego 
książka pt. „Wspomnienia z Bytkowa 
– o familokach, biedaszybach, szmu-
glowaniu i dawnym Bytkowie”. W kon-
kursie zorganizowanym w 1999 ro-
ku przez „Dom Współpracy Polsko – 
Niemieckiej” w Gliwicach, „Gaze-
tę Wyborczą” i Konsula General-
nego Niemiec we Wrocławiu „za 
dokładną ilustrację fotograficzną 
życia Górnoślązaków w XX wie-
ku” zdobył II nagrodę, a uzyska-
ne z tego tytułu środki finanso-
we przeznaczył na dalszy rozwój 
swoich zainteresowań i przygo-
towanie kolejnych wystaw.

Chociaż od najmłodszych lat in-
teresował się historią Polski i re-
gionu, to dopiero po przejściu 
na emeryturę, mógł oddać się do koń-
ca swojej pasji. Czesław Guzy uro-
dził się w Siemianowicach – Bytko-
wie w 1928 roku. Jego ojciec – Fran-
ciszek Guzy był przed II wojną świa-
tową przez 15 lat prezesem placów-
ki Związku Hallerczyków Bytków-Mi-
chałkowice i przyjacielem generała Jó-
zefa Hallera. To dzięki tej znajomości 
dwukrotnie w 1930 i 1938 roku jeden 
z ważniejszych dowódców sił zbroj-
nych przedwojennej Polski odwiedzał 
Siemianowice Śl., a na jego cześć or-
ganizowano parady wojskowe. Jedno 
ze wspomnień z okresu dzieciństwa 
pana Czesława dotyczy powstałych 
w latach trzydziestych biedaszybów na 
terenie Bytkowa. Tych, którzy tam pra-
cowali jego ojciec nazywał „elwrami”, 
czyli osobami, które z różnych powo-
dów unikają pracy. Później, gdy p. Cze-
sław miał okazję osobiście ich poznać 
okazało się, że są to prawi i wartościo-
wi ludzie, z różnych powodów zajmują-
cy się tą profesją. Jednak jakiś szcze-
gólny sentyment do biedaszybów po-
został, gdyż właśnie w swoich archi-
walnych zbiorach tego typu zdjęcia 
szczególnie sobie ceni i one budzą 
spore zainteresowanie na przygotowy-
wanych wystawach.

Kiedy wybuchła II wojna światowa, 
rodzina Guzy ukryła wszystkie rodzin-
ne pamiątki oraz zdjęcia i postanowiła 
uciec przed najeźdźcą. Niemcy zawró-
cili ich jednak spod Tarnowa. Pan Cze-
sław musiał przerwać swoją eduka-
cję, pracował w Siemianowicach Ślą-
skich w wojskowych zakładach „Fer-
rum Werke”, potem był też na robotach 

w Niemczech. Po wojnie nie było ła-
two znaleźć pracę i odnaleźć się w no-
wej rzeczywistości Polski Ludowej, po-
nieważ jego rodzina była znana z cha-
deckich poglądów. Dopiero pójście do 
wojska i służba w Samodzielnej Eska-
drze Lotniczej i Łączności w Warsza-
wie, stała się szansą na odkrycie je-
go talentu dziennikarskiego. Do dzi-
siaj pan Czesław przechowuje niektóre 
napisane przez siebie artykuły do żoł-
nierskiego pisma „Na Straży”. – Polubi-
łem pisanie do gazety. Okazało się, że 
mam talent. Pisałem o wydarzeniach 
zachodzących w jednostce, kontakto-
wałem się z wieloma żołnierzami. Po-
czułem, że odnalazłem się w społe-
czeństwie, a ten bakcyl do pisania po-
został do dzisiaj – wspomina.

Po powrocie z wojska przyszedł 
okres czynnej pracy zawodowej, gdzie 
początkowo był zatrudniony w handlu, 
później zajmował się branżą narzę-
dziową tzn. był ślusarzem i zaopatrze-
niowcem w tej dziedzinie. W swoim za-
wodzie osiągał dobre wyniki, szczegól-
nie w zakresie usprawnień technicz-
nych, za co otrzymał szereg nagród, 
w tym „Srebrną Odznakę Racjonali-
zatora Produkcji”. W 1979 roku nagła 
i niespodziewana choroba przerwała 

jego zawodową działalność. Aby nie 
poczuć się odtrąconym od życia za-
wodowego i społecznego, postanowił 
zmienić swoje zainteresowania, wyko-
rzystał swoje znajomości w środowisku 
i zaczął zbierać stare fotografie. Z ła-
twością zaczął nawiązywać kontak-
ty z ludźmi wieku emerytalnego, prze-
prowadzając z nimi rozmowy i opisu-
jąc ofiarowywane mu pamiątki. Tak 
stał się „gorliwym kolekcjonerem starej 
fotografii”, o której mówi: - Stara foto-
grafia jest wiernym zapisem dawnych 
dziejów oraz dokumentem rozwijającej 
się kultury w danym regionie. Przywo-
łuje dobre i złe wspomnienia, bo w róż-

nych okresach dziejowych była 
wykonywana. Ale historia jest na-
uką bezlitosną i domaga się tego, 
abyśmy ją sprawiedliwie oceniali 
i niezależnie od jej kaprysów no-
wymi i wiarygodnymi dokumenta-
mi wzbogacali.

Jego talent i dziennikarska pa-
sja zostały dostrzeżone i doce-
nione. Zdjęcia ze zbiorów pana 
Czesława od lat są przedstawia-
ne na różnych wystawach i pre-
zentowane w wielu albumach 

historycznych, również wydawanych 
w Niemczech. Dyrektor Muzeum Miej-
skiego w Siemianowicach Śląskich 
Krystian Hadasz zaproponował mu 
z okazji 700-lecia Bytkowa napisa-
nie książki o Bytkowie, która ukaza-
ła się w 2002 roku. Obecnie w dru-
ku jest już kolejna książka, składająca 
się ze wspomnień z okresu całego ży-
cia jego ojca, do której napisał wstęp. 
Zapamiętał on swojego ojca jako wy-
jątkowego człowieka, zaangażowane-
go w działalność polityczną i społecz-
ną na rzecz Polski.

– Jednym z wielkich wyróżnień, ja-
kie spotkało mojego ojca było to, że 
wyznaczono go do delegacji, która to-
warzyszyła transportowi relikwii Św. 
Andrzeja podczas sprowadzenia ich 
w 1938 roku do kraju z Włoch. By-
ło to ogromne wydarzenie w dziejach 
przedwojennej Polski” – dodaje.

Pan Czesław planuje napisać jesz-
cze jedną książkę. Zamierza opisać 
w niej własne losy od 1945 roku do 
czasów współczesnych. Książka jed-
nak powstaje z przerwami, gdyż jak 
podkreśla autor – o niektórych spra-
wach nie myślałem przez kilkadziesiąt 
lat, wraca się do nich nieoczekiwanie, 
niekiedy po długiej przerwie. mig

Ciekawi ludzie są wśród nas Laureat „Lauru Bytkowa”  Ciekawi ludzie są wśród nas

K o l e k c j o n e r  s t a r y c h  f o t o g r a f i i

Czesław Guzy odbiera „Laur Bytkowa”

- Wszyscy pytają mnie o początki mojej pasji. Odbywałem służbę wojskową 
w latach 1949 – 1952, gdy do naszej jednostki przyszedł redaktor pisma żoł-
nierskiego „Na straży” i zachęcał do pisania artykułów o jej życiu. Spróbowałem, 
okazało się, że mam talent – tak wspomina początki swojej dziennikarskiej dzia-
łalności Czesław Guzy, autor wystawy „Bytków w starej fotografii”, która z okazji 
święta tej dzielnicy i otwarcia Rynku Bytkowskiego została zorganizowana w Do-
mu Kultury „Chemik”.
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O perypetiach spółdzielczości, w tym spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce, pisaliśmy kilkanaście razy. 
Ruch ten, powstały w XIX wiecznej Europie jako swoisty protest przeciw wszechwładzy kapitału, zakładał 
samorganizowanie się jednostek we wspólnoty, dzięki którym „maluczcy” mogli wspólnie, dla swych celów 
tworzyć podmioty umożliwiające realizację wytyczonych zadań, prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu 
o gromadzone własne środki. W Polsce jednym z prekursorów ruchu spółdzielczego był działacz ludowy ksiądz Stanisław 
Stojałowski. Ta idea na naszym kontynencie przetrwała, a spółdzielczość cieszy się ogromnym uznaniem w każdym ze 
„starych” krajów Unii. Jest ona tam istotnym elementem życia gospodarczego. W Danii mleczarstwo, to w zasadzie domena 
spółdzielczości. Jak na tym tle prezentuje się Polska spółdzielczość i jakie wyzwania musi podjąć w jednoczącej się 
Europie? Nie od dziś wiadomo, że wśród spółdzielców, w związku z wszelkimi podejmowanymi przez naszego ustawodawcę 
działaniami, krąży hasło: nie przeszkadzać.

S p ó ł d z i e l c z o ś ć  w  E u r o p i e

Biała Księga
Dokument Unii Europejskiej 

o nazwie „Biała Księga 
o przedsiębiorstwach spół-
dzielczych” z jednej stro-
ny wskazuje na wkład, jaki 
spółdzielnie wnoszą i mogą 
wnieść do europejskiej go-
spodarki i europejskiej spo-
łeczności, a z drugiej - na 
trudności, wobec jakich sto-
ją spółdzielnie ze względu 
na swój specyficzny charak-
ter. Znaczenia spółdzielni nie 
można mierzyć jedynie wy-
sokością ich obrotów, bardzo 
istotny jest tu kapitał społecz-
ny wyrastający ze społecz-
nych interakcji i więzi gospo-
darczych. Spółdzielnie, jako 
stowarzyszenia ludzi oraz ja-
ko sprawiedliwe i demokra-
tyczne organizacje gospodar-
cze, zostały uznane za waż-
ny element mieszanej euro-
pejskiej gospodarki rynkowej. 
W związku z tym spółdzielnie 
wszystkich rodzajów muszą 
mieć możliwość swobodnego 
rozwijania swojej aktywności 
w celu zaspokojenia popytu 
rynkowego i potrzeb swoich 
członków.

Biała Księga piętnu-
je tworzenie niesprawie-
dliwych i zbędnych ba-
rier prawnych regulują-
cych działalność spół-
dzielni, zarówno na po-
ziomie Wspólnoty, jak 
i poszczególnych państw 
członkowskich. Zakłada 

się, że w UE podejmowa-
ne są i będą działania na 
rzecz wzmocnienia (a nie, 
jak sądzą niektórzy – osła-
bienia) wkładu spółdzielni 
w europejską konkuren-
cyjność i inne cele Unii.

Nową tendencją w ru-
chu spółdzielczym Unii 
jest rozwój spółdzielni wie-
lu udziałowców, wśród któ-
rych są pracownicy, wła-
dze lokalne i lokalne przed-
siębiorstwa. Ostatnio rozpo-
wszechnia się także forma 
organizacyjna - spółdzielnie 
drugiego stopnia tworzo-
ne przez spółdzielnie, czy-
li „spółdzielnie spółdzielni”. 
Podejmowane są też no-
watorskie sposoby radze-
nia sobie z ograniczeniami 
właściwymi ustrojowi spół-
dzielczemu bez utraty sta-
tusu prawnego spółdziel-
ni. Chodzi tu o zakładanie 
przez spółdzielnie spółek 
prawa handlowego ze stu-
procentowym udziałem wła-
snym.

W państwach człon-
kowskich UE ma miejsce 
ostatnio rozwój spółdziel-
ni w dziedzinach pozosta-
jących dotąd w sferze wpły-
wu publicznego, takich jak 
edukacja, lecznictwo, opie-
ka społeczna, w ramach 
której zaspokajane są także 
socjalne potrzeby mieszka-
niowe. Cenne jest stwarza-
nie możliwości wymiany do-

świadczeń i pomysłów mię-
dzy poszczególnymi kraja-
mi, zarówno członkowski-
mi, jak i kandydującymi do 
członkostwa.

Ustawodawstwo 
spółdzielcze w Unii 

Europejskiej
Z definicji spółdzielni przy-

jętej przez Międzynarodowy 
Związek Spółdzielczy (ICA) 
wynika, że spółdzielnia mo-
że przyjąć dowolną formę 
prawną, byle tylko posiada-
ła cechy składające się na 
definicję spółdzielni, a mia-
nowicie:
- możliwość swobodnego 

i dobrowolnego zrzesza-
nia się i występowania ze 
spółdzielni

- demokratyczna struktura, 
w której każdy członek ma 
je den głos, decyzje podej-
mowane są przez więk-
szość, a wybierane kie-
rownictwo jest odpowie-
dzialne przed członkami

- równy, uczciwy i sprawie-
dliwy podział wyników go-
spodarczych.
W Unii istnieje pogląd, że 

nie jest nawet konieczna 
specyficzna legislacja spół-
dzielcza, a charakter spół-
dzielni może wynikać z ak-
tów wewnętrznych, takich 
jak statut spółdzielni i re-
gulaminy. Jednak w więk-
szości państw członkow-
skich, tak jak w Polsce, ist-
nieją ustawy regulujące 
prawo spółdzielcze, two-
rzące normy prawne dla 
funkcjonowania spółdziel-
ni oraz chroniące prawa 
członków. Inaczej mówiąc, 
we wszystkich państwach 
członkowskich UE istnieją 
ramy prawne dla działalno-
ści spółdzielni, choć nie za-

wsze jest to specjalne pra-
wo spółdzielcze.

Z punktu widzenia prze-
pisów prawa spółdziel-
czego mamy trzy grupy 
państw członkowskich:

- kraje, w których funkcjo-
nuje jedna ogólna ustawa 
o spółdzielczości, tak jak 
to miało miejsce w Polsce 
do 2000 roku,
- kraje, w których prawo-
dawstwo spółdzielcze jest 
zróżnicowane w zależno-
ści od sektora i celów, na 
przykład do tyczące spół-
dzielni mieszkaniowych, 
tak jak obecnie w Polsce,
- kraje, w których brak prawa 
spółdzielczego, a funkcjono-
wanie spółdzielni reguluje je-
dynie umowa założycielska 
(statut lub regulamin).
W większości państw 

członkowskich spółdziel-
nie cieszą się specjalny-
mi przywilejami ustawo-
wymi, głównie w dziedzi-
nie opodatkowania.

Nową tendencją jest od-
chodzenie od zasady, że 
jedna osoba ma jeden głos, 
na rzecz zasady, że pra-
wo głosu jest proporcjonal-
ne do kwoty wniesionego 
wkładu, jednak z ograni-
czeniem liczby głosów, ja-
ką może dysponować jed-
na osoba.
Ponad połowa państw 

członkowskich dopuszcza 
przekształcenie spółdzielni 
w spółkę prawa handlowego.

Widać więc, że istnieją 
znaczne różnice w rozwią-
zaniach prawnych dotyczą-
cych spółdzielni, co ozna-
cza, że nie ma równych re-
guł gry dla spółdzielni w Unii 
Europejskiej.

W Unii Europejskiej istnieje około 132 000 spółdziel-
ni z 83,5 miliona członków. Spółdzielnie w krajach 

kandydujących mają ogółem 23 miliony członków, a to 
wraz z 83,5 miliona członków UE daje ponad 100 mi-
lionów członków spółdzielni. Dlatego Unia Europejska 
poświęciła tej problematyce specjalną Białą Księgę, 
w której została oficjalnie potwierdzona rola i znacze-
nie przedsiębiorstw spółdzielczych w gospodarczym, 
społecznym i kulturalnym życiu Unii Europejskiej.

ciąg dalszy na str. 8
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Statut spółdzielni  
europejskiej

W celu zlikwidowania ba-
rier prawnych i administra-
cyjnych działalności i współ-
pracy transgranicznej i trans-
narodowej spółdzielni w Unii 
podjęto prace nad statutem 
spółdzielni europejskiej.

Statut spółdzielni euro-
pejskiej ma zapewnić iden-
tyczne warunki konkuren-
cji ze spółką. Statut eu-
ropejski ustanawiający jed-
nolity zestaw zasad, struk-
tur i trybu rejestracji ułatwił-
by działania i zmobilizował-
by do współpracy spółdziel-
nie, zwłaszcza w rejonach 
przygranicznych.

Jakie są szansę ujednolice-
nia statutu spółdzielni euro-
pejskiej? Z uwagi na różno-
rodność narodowych regula-
cji spółdzielczych osiągnięcie 
jednolitego stanowiska w tej 
sprawie jest trudne. Pojawiła 
się tendencja do wprowadze-
nia wielu odsyłaczy do usta-
wodawstwa państw członkow-
skich, a to oznacza zróżnico-
wanie sytuacji prawnej spół-
dzielni w różnych państwach. 
Ponieważ taka sytuacja mo-
głaby spowodować poszuki-
wanie najkorzystniejszego 
systemu prawnego dla zare-
jestrowania się pod jego rzą-
dem, rozważa się ustanowie-
nie wspólnych zasad i ogra-
niczenie odsyłaczy do przepi-
sów narodowych.

Jakie problemy mogą po-
wstać w procesie rozsze-
rzenia Unii Europejskiej? 
W Białej Księdze zwraca się 
uwagę na dwa:

- przystosowanie spół-
dzielni do konkurencyjności 
w ramach UE

Najskuteczniejszym spo-
sobem przygotowania spół-
dzielni w krajach kandydu-
jących do zmodernizowania 
ich zarządzania są kontakty 
z podobnymi spółdzielczymi 
przedsiębiorstwami w UE,

- udzielenie pomocy wła-
dzom publicznym krajów 
kandydujących w rozwo-
ju regulacji dla spółdzielni 
i przyjęciu rozwiązań zawar-

tych w Europejskim Statucie 
Spółdzielczym.

Pomoc ta ma polegać na 
zaproszeniu urzędników pu-
blicznych krajów prac nad 
statutem spółdzielni euro-
pejskiej i jego wprowadze-
nia w życie po uchwale-
niu. Polska spółdzielczość, 
aby nie być pominiętą i za-
pewnić sobie kompetent-
ne reprezentowanie jej in-
teresów w tych pracach, po-
winna domagać się utwo-
rzenia w Polsce – na wzór 
państw członkowskich UE 
– Urzędu ds. Promowania 
Spółdzielczości.

Kraje były i są zachęcane 
do korzystania z pomocy na 
rzecz spółdzielni przewidzia-
nej w wieloletnim Programie 
dla Przedsiębiorstw i Przed-
siębiorczości (2001-2005). 
Należałoby ustalić, czy pol-
ska spółdzielczość uzyskała 
fundusze z tego źródła, a jeśli 
nie, to postulować niezwłocz-
ne powołanie pełnomocni-
ka spółdzielczości w Urzę-
dzie Mieszkalnictwa i Roz-
woju Miast lub Ministerstwie 
Infrastruktury, by polska spół-
dzielczość była w ww. progra-
mie reprezentowana.

Istnieje, bowiem uzasad-
niona obawa, że nie tylko 
nie zadbano o interesy pol-
skiej spółdzielczości, ale 
podejmowano działania dla 
jej ograniczenia lub likwida-
cji, o czym świadczy usta-
wa o spółdzielniach miesz-
kaniowych do czasu jej no-
welizacji obowiązującej od 
15 stycznia 2003 r.

Biała Księga wskazuje, 
że spółdzielnie polskie są 
niewidzialne w programach 
mogących udzielić wsparcia 
finansowego.

Poprawę sytuacji może za-
pewnić wprowadzenie, wzo-
rem państw członkowskich UE, 
ministerstwa odpowiedzialnego 
za sektor spółdzielczy.

Polska spółdzielczość 
wobec

wyzwań związanych
z Unią Europejską

W kręgach polskiej spół-
dzielczości, a szczególnie 

spółdzielczości mieszkanio-
wej, podlegającej w ostat-
nim okresie intensywnym 
pracom reformatorskim, ist-
nieje oczekiwanie, że ran-
ga i znaczenie spółdzielczo-
ści w Unii Europejskiej poło-
ży tamę tym zabiegom, któ-
re w istocie zmierzały do li-
kwidacji, a w każdym razie 
do ograniczenia roli spół-
dzielni w zaspokajaniu po-
trzeb mieszkaniowych.

Wiele podmiotów działają-
cych w obszarze spółdziel-
czości mieszkaniowej włą-
czyło się w przygotowa-
nie polskiej spółdzielczo-
ści do nowych zadań w Unii 
Europejskiej.

Na uwagę zasługuje tu ini-
cjatywa Unii Spółdzielców 
Mieszkaniowych, która 
w 2002 roku zorganizowa-
ła w Toruniu ogólnopolskie 
sympozjum, na którym spo-
tkali się zarządcy zasobów 
spółdzielczych, działacze sa-
morządowi, prawnicy, na-
ukowcy i eksperci, by debato-
wać o sytuacji, w jakiej znaj-
dą się spółdzielnie mieszka-
niowe po wstąpieniu Polski 
do Unii Europejskiej. Uznano, 
że spółdzielczość mieszka-
niową trzeba przygotować do 
nowych realiów i wymagań 
UE. Zmiany dotyczyć powin-
ny m.in. uregulowania prze-
pisów prawno-organizacyj-
nych spółdzielni i uporząd-
kowania spraw dotyczących 
gruntów. Przypomniano, że 
spółdzielczość w UE od daw-
na funkcjonuje w warunkach 
wolnorynkowych, gdzie sy-
tuacja mieszkaniowa obywa-
teli jest znacznie lepsza niże 
w Polsce. 

Polska spółdzielczość
Mieszkaniowa wobec

Unii Europejskiej
Problematykę spółdziel-

ni mieszkaniowych obecnie 
regulują dwie ustawy:

- Ustawa generalna Prawo 
spółdzielcze,

- Ustawa szczegółowa 
– o spółdzielniach miesz-
kaniowych, od uchwalenia 
w 2000 roku przez Sejm, 
nowelizowana kilkakrotnie. 

Majątek spółdzielni miesz-
kaniowych podlegający za-
rządzaniu obejmuje budyn-
ki mieszkalne stanowiące 
największy jednolity struktu-
ralnie zasób mieszkaniowy 
w Polsce.
Związki spółdzielni, będą-

ce wyrazem korporacyjnego 
charakteru spółdzielczości, 
tworzą kanały przepływu 
informacji oraz dają moż-
liwość standaryzacji norm 
prawnych i procedur formal-
nych. Tworzone w ramach 
transformacji systemowej 
nowe formy zarządzania za-
sobami mieszkaniowymi, 
jak wspólnoty mieszkanio-
we i towarzystwa budownic-
twa społecznego, wzorowa-
ne są praktycznie na for-
mach spółdzielczych – za-
sada działalności „non pro-
fit”, system zarządzania.

Obszarem popieranym 
przez Unię Europejską, a re-
alizowanym przez spółdziel-
nie mieszkaniowe jest dzia-
łalność na rzecz tzw. rozbu-
dowy – tworzenia systemu 
wizji lokalnych, np. w przy-
padku dużych spółdziel-
ni tworzenie systemu in-
formacji o tym, co się dzie-
je w spółdzielni – poprzez 
gazety, wydawnictwa we-
wnętrzne, telewizję kablową, 
Internet, działalność kultu-
ralno-oświatową, mające na 
celu integrację społeczności 
lokalnej i rozwój jej zaintere-
sowań. Taka organizacja jest 
w nomenklaturze UE organi-
zacją niekomercyjną i poza-
rządową, dla której Unia ma 
specjalne programy pomo-
cowe. Wiele w tej dziedzinie 
mogłaby wnieść współpraca 
polskich spółdzielni ze spół-
dzielniami krajów UE oraz in-
nych krajów kandydujących.

STRUKTURY
Spółdzielnie są dobrze 

reprezentowane na pozio-
mie europejskim. Osiem 
stowarzyszeń sektoro-
wych reprezentuje swe 
narodowe stowarzyszenie 
członkowskie w obrębie 
UE i większość zaofero-
wała członkostwo krajom 

S p ó ł d z i e l c z o ś ć  w  E u r o p i eciąg dalszy 
ze str. 7
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Przed miesiącem sporo pisaliśmy o zniszczeniach, jakie od pewnego czasu pojawiają się coraz częściej 
w budyneczkach – i ich otoczeniu – przy ul. J. Polaczka. To miniosiedle podległe administracyjnie pod „Wę-

złowiec”, w tym wydaniu, za sprawą kolejnych dewastacji, znowu gości na łamach „MS”. Wierzyć się nie chce, 
by tam wśród tak małej społeczności, gdzie na dobrą sprawę każdy o każdym wie wszystko, zniszczenia mogły 
powstać anonimowo. A jednak – tam także nikt nic nie słyszał i nie widział tyle tylko, że statystyki zniszczeń, jak 
każde podsumowania, są bezduszne i systematycznie przybywa w nich cyferek przekładających się na rosnące 
kwoty zmarnowanych bezpowrotnie pieniędzy.

Miniony miesiąc, co pokazuje wy-
kaz, zdominowały powybijane szyby 
w drzwiach wejściowych. Co one komu 

winne? – nie wie nikt. Wiadomym jed-
nak jest, że zimą, gdy spadną tempera-
tury takie wyczyny, oprócz poniesienia 
kosztów na usunięcie zniszczeń, wpły-
ną ujemnie na bilans cieplny danego 
budynku – pomyślmy o tym już teraz. 
Jednak to nie szyby stanowią najpoważ-
niejszą pozycję w zestawieniu. Otóż na 
osiedlu „Chemik” „zniknęło” 15 kratek 
ze studzienek. W chwili zamknięcia ga-
zety nie znaliśmy kosztu usunięcia tej 
kradzieży. Można jednak być pewnym, 
że liczyć się on będzie w kilku tysią-
cach złotych. Ta kwota, to jednak tylko 
jedna strona medalu, bo drugą jest 
wprowadzenie istotnego zagrożenia 
dla zdrowia, a może i życia. Niedawno 
wszyscy byliśmy wstrząśnięci tragedią, 
jaka przytrafiła się w Rybniku, gdzie do 
studzienki wpadła 5 letnia dziewczynka 

i mimo ogromnych wysiłków dziadka 
chcącego jej pomóc, a z którym spa-
cerowała, poniosła śmierć. Nie trud-
no sobie wyobrazić, jakich uszkodzeń 
ciała można doznać, gdy nieopatrznie 
wpadnie się w odsłonięty otwór ka-
nalizacyjny. Toż tam „otchłań” często 
wynosi kilka metrów. Złamana noga, 
czy wybite zęby to drobiazg – ale czy 
rzeczywiście drobiazg? Tak więc skoro 
nie potrafimy przeciwdziałać takim kra-
dzieżom – patrzmy przynajmniej pod 
nogi, bo licho nie śpi.

A na osiedlach:
„BAŃGÓW” – ul. M. Skłodow-

skiej-Curie 17 – 19 wybito szyby 
w drzwiach wejściowych (koszt 200,- 
zł) i szybę na klatce schodowej (strata 
80,- zł); ul. Wł. St. Reymonta znisz-
czono drzwi (koszt 400,- zł).

„CHEMIK” – ulica Niepodległo-
ści 63 – zniszczono 3 czujniki zmierz-
chowe, a przy Niepodległości 57 – 59 

upstrzono elewację; przy ul. W. Wró-
blewskiego 61 – 63 zniszczono od-
nowione przejście. Na osiedlu skra-
dziono 15 kratek ze studzienek kana-
lizacyjnych.

„MICHAŁKOWICE” – ul. Stawowa 11 
wybito szyby i skradziono 3 klamki 
z drzwi wejściowych. Koszt 250,- zł.

„MŁODYCH” – ul. J. N. Stęślic-
kiego wyrwano 7 sztuk krat z okien 
a przy Al. Młodych 15 – skradziono 
metalową barierkę koło kwietnika. 

„WĘZŁOWIEC” – ul. J. Polaczka 
2A wybito szybę w drzwiach wejścio-
wych; a pod 2B skradziono 8 sztuk 
aluminiowych kształtek z okien; ul. Wł. 
Jagiełły 7B ukradziono 2 kratki zabez-
pieczające okna piwniczne; przy gara-
żach zniszczono lampę na ścianie.

Piotr Sowisło

Wybite zęby 
- to drobiazg?

W październiku tłuczono szyby – na zdjęciu drzwi przy ul. J. Polaczka 2B.

kandydującym. Stowarzy-
szenia sektorowe koordynu-
ją reprezentację wspólnych 
interesów poprzez Komi-
tet Koordynacyjny Europej-
skich Stowarzyszeń Spół-
dzielczych (C.C.A.C.E.), 
która także obejmuje wśród 
swych członków pewne na-
rodowe multisektorowe sto-
warzyszenia spółdzielcze. 
Komisja ma częsty kontakt 
z poszczególnymi stowarzy-
szeniami sektorowymi i C.
C.A.C.E. odnośnie spraw 
spółdzielczych. Kilka stowa-

rzyszeń uzyskało znaczne 
europejskie finansowanie za 
swe projekty i działania.

Międzynarodowy Związek 
Spółdzielczy (ICA) z siedzibą 
w Genewie przyjął regionalną 
strukturę w 1994 roku i obec-
nie ma wiceprezydenta i dy-
rektora do spraw Europy.

W 1998 roku Komisja sta-
rała się wspierać polepsze-
nie koordynacji organiza-
cji przedstawicielskich spół-
dzielni, towarzystw ubezpie-
czeń wzajemnych, stowa-
rzyszeń i fundacji (CMAFS) 

poprzez utworzenie i finan-
sowanie Konsultatywne-
go Komitetu CMAF. Reor-
ganizacja Komisji i nacjo-
nalizacja struktur komitetu 
oraz założenie Grupy Poli-
tyki Przedsiębiorczości, do-
prowadziło do rozwiązania 
Komitetu Konsultatywnego. 
Członkowie komitetu usta-
nowili w zamian bardziej au-
tonomiczną strukturę koor-
dynującą – Stałą Konferen-
cję Europejską CMAF.

Ruch spółdzielczy odgrywa 
ważną rolę w orientacji dzia-

łań Dyrektoriatu Generalnego 
ds. Przedsiębiorstw poprzez 
Profesjonalną Izbę Grupy 
Polityki Przedsiębiorczości 
(EPG), w której dwa miejsca 
zajmują przedstawiciele or-
ganizacji spółdzielczych.

Opracowano za „Admini-
strator”: K. Krzekotowska: 
Spółdzielczość w Unii Euro-
pejskiej a polska spółdziel-
czość mieszkaniowa - II Kra-
jowe Sympozjum Spółdziel-
czości Mieszkaniowej, Wro-
cław 11-12 września 2003 r. 
i strona spółdzielczość.

S p ó ł d z i e l c z o ś ć  w  E u r o p i e
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Z biegiem czasu, nasz rozmówca, 
zaczął coraz bardziej interesować pro-
blematyką spółdzielczości 
mieszkaniowej i sprawami 
swojego osiedla. Zdecydo-
wał się na zaangażowanie 
w prace samorządu osiedlo-
wego, w którym działa już 
czwartą kadencję. Zdoby-
te w ten sposób doświad-
czenie zamierza wykorzy-
stać piastując po raz pierw-
szy funkcję przewodniczą-
cego RO. – Z mojego punk-
tu widzenia praca społecz-
na samorządowca nie jest 
łatwym kawałkiem chleba, 
trzeba to po prostu lubić. Niektórzy 
nie potrafią docenić wysiłku, jaki wkła-
damy w tę pracę, zdarzają się nawet 
posądzenia o czerpanie jakiś korzy-
ści finansowych z tego tytułu, co jest 
oczywiście nieprawdą – podkreśla Ry-
szard Osyra.

Aby mieć dobry kontakt z mieszkań-
cami, członkowie RO w każdy ponie-
działek pełnią dyżury od godz. 16.00 
do 17.00 w pomieszczeniach ADM 
przy ul. Korfantego 9c. Lokatorzy chęt-
nie korzystają z możliwości porozma-
wiania ze swoimi przedstawicielami 
w tym spółdzielczym organie i zgła-
szają się z różnymi wnioskami. Część 
osób traktuje to gremium jako pierw-
szą i ostateczną instancję do rozwią-
zania sąsiedzkich sporów i konfliktów. 
Rada Osiedla, o ile to tylko możliwe, 
stara się wszystkie wnioski zgłasza-
ne przez mieszkańców rozpatrywać 
pozytywnie. 

Warto podkreślić, że praca RO „Tu-
wima”, nie ogranicza się jedynie do 
rozpatrywania indywidualnych proble-
mów, ale głównie skupia się na po-
dejmowaniu trudnych decyzji dotyczą-
cych polityki remontowej i kontrolo-
waniu wykonywanych prac. Zdaniem 
przewodniczącego jednym z prioryte-
tów na osiedlu jest utrzymanie tempa 
robót dociepleniowych. Chociaż prace 
te wykonano już na wielu budynkach, 
to w kolejce czekają następne m.in. 
przy ul. Okrężnej 2, 4, 6, 7, 8, 13, 15 

oraz Korfantego 3, 6, 7. Nie można też 
zapomnieć o tym, że domy docieplone 

płytą acekolową wymagają systema-
tycznego zabezpieczenia i prac kon-
serwacyjnych. Wykonano już je przy 
ul. Wróbla 1 i 2, a w kolejce czekają 
następne w tej części osiedla.

Drugim ważnym problem na „Tu-
wimie” jest fatalny stan nawierzchni 
chodników i dróg w rejonie ul. Okręż-
nej i Leśnej oraz brak miejsc parkin-
gowych. Część tych terenów należy 
do gminy i to do władz miasta nale-
ży podjęcie wiążących decyzji w tej 
sprawie. W związku z tym niedaw-
no doszło do spotkania z udziałem 
przedstawicieli RO „Tuwima”, Zarzą-
du SSM, pracowników Urzędu Miasta 
oraz radnych Rady Miasta, na którym 
zastanawiano się nad rozwiązaniem 
tego problemu. Jednym z efektów te-
go spotkania będzie opracowanie pro-
jektu remontu tej części osiedla, który 
obejmie również wycinkę niektórych 
drzew. – Na pewno sprawy tej tak ła-
two nie odpuścimy. Muszą się w koń-
cu rozpocząć jakieś remonty ze stro-
ny miasta w tej części osiedla. Spół-
dzielcy płacą przecież podatki w mie-
ście i mają prawo oczekiwać od gmi-
ny remontów, na terenie, który do niej 
należy. Uważam, że zrobiliśmy już 
pierwszy krok w tym kierunku – twier-
dzi przewodniczący. 

Innym ważnym problemem do roz-
wiązania jest zjawisko dewastacji spół-
dzielczego mienia i towarzysząca znie-
czulica ze strony części mieszkańców. 

Lokatorzy muszą coś wiedzieć o tym, 
gdy młodzież wybija szyby dopiero co 
wprawione przez ADM w drzwiach wej-
ściowych do budynku, a mimo to nie 
reagują, chociaż mają świadomość, że 
za naprawę trzeba będzie zapłacić ze 
wspólnego budżetu. Pomimo zdarzają-
cych się aktów wandalizmu RO stoi na 
stanowisku, że należy dalej kontynu-

ować wymianę drzwi na alu-
miniowe.

- Członkowie Rady Osie-
dla, z którymi od lat współ-
pracuję, są autentyczny-
mi działaczami i chcą zro-
bić wiele dobrego dla swo-
jego osiedla. Sami przecież 
na nim mieszkają. Mam też 
bardzo dobry zespół pra-
cowników w osiedlowej ad-
ministracji, bardzo zaanga-
żowanych w swoją pracę – 
twierdzi Ryszard Osyra. 

Przewodniczący z zado-
woleniem podkreśla też udział Rady 
Osiedla w obchodach Święta Bytko-
wa. Wiele imprez towarzyszących or-
ganizowali sami samorządowcy, a na-
grodą za włożony trud był uśmiech 
i podziękowanie ze strony dzieci. Wraz 
z osiedlową administracją RO prze-
prowadziła turniej koszykówki, zorga-
nizowano występ dzieci z Przedszko-
la nr 20, turniej tenisa stołowego i kon-
kurs plastyczny dla uczniów z Gim-
nazjum nr 3. Najładniejsze prace tra-
fiły potem na wystawę do DK „Che-
mik”. Młodzież zawarła w tych pra-
cach swoją wizję centralnego miejsca 
na osiedlu. Najczęściej malowano fon-
tanny, ławki, zagospodarowanie tere-
nów zielonych, a nawet rzeczkę pły-
nącą przez centrum osiedla.

Rada Osiedla im. „J. Tuwima” 
liczy 11 Członków, którzy działają 
w dwóch Komisjach: Remontowej 
i Społeczno-Wychowawczej. Pierw-
sza z nich zajmuje się m.in. odbio-
rem robót remontowych oraz przeglą-
dem okien, a druga rozstrzyga spra-
wy związane z nieprzestrzeganiem 
przez lokatorów Regulaminu Porząd-
ku Domowego. Prezydium Rady Osie-
dla tworzą oprócz przewodniczące-
go: Bogdan Urbański – z-ca prze-
wodniczącego i Bronisław Breguła 
– sekretarz. Natomiast przewodniczą-
cym Komisji Remontowej jest Bro-
nisław Breguła, a Społeczno-Wycho-
wawczej – Mirosław Golicki. mig

Ryszard Osyra – w środku – w trakcie jednego z ZPCz.

Przedstawiamy szefów Rad Osiedli  Przedstawiamy szefów Rad Osiedli

C z e k a  n a s  j e s z c z e  w i e l e  r e m o n t ó w
Kilka miesięcy temu Ryszard Osyra został wybrany nowym przewodni-

czącym Rady Osiedla im. Juliana Tuwima. Był on jednym z pierwszych 
mieszkańców, którzy wprowadzili się do nowo oddanych budynków przy 
ul. Korfantego w 1981 roku. – Mam dużo wspomnień z tamtego okresu, 
bardzo podobał mi się rozmach, z jakim Spółdzielnia wznosiła nowe bloki 
mieszkalne i ta atmosfera radości, gdy ludzie dostawali klucze do swoich 
nowych mieszkań” – wspomina przewodniczący.
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Zdajemy sobie sprawę, że po publi-
kacji odezwą się głosy, zarzucające 
nam jednostronne przekazywanie in-
formacji. No cóż pamiętać tylko musi-
my, że problem z wentylacją i grzyba-
mi domowymi wcześniej był marginal-
ny, bo nie było superszczelnej stolarki 
okiennej i drzwiowej, które umożliwia-
jąc minimalizowanie strat ciepła jedno-
cześnie uniemożliwiają samoczynną 
wentylację mieszkań. Tak to już jest, 
że: w naturze zawsze jest coś za coś.

Brak dobrej wentylacji... to początek sze-
regu negatywnych konsekwencji dla nas 
samych, jak i mieszkania, budynku. Ogra-
niczenie dopływu powietrza i jego swo-
bodnego odpływu prowadzi do:

- zawilgocenia pomieszczeń,
- pojawienia się i rozwoju grzyba do-

mowego,
- większych strat ciepła – czytaj niżej,
- złego samopoczucia związanego ze 

spadkiem zawartości tlenu w powietrzu,
- szeregu chorób, z których najbłah-

sze to podrażnienia i stany zapalne 
błony śluzowej nosa i gardła.

Jak przeciwdziałać wzrostowi wilgo-
ci w mieszkaniu? Odpowiedź jest pro-
sta: zadbać o wentylację. Zagadnienie to 
stało się tak ważkie, że konstruktorzy zo-
stali zmuszeni do rozwiązania problemu 
i wprowadzenia rozwiązań umożliwiają-
cych przepływ powietrza. Produkowana 

obecnie stolarka wyposażona jest w kon-
strukcyjnie wprowadzone rozszczelnie-
nia, na całym obwodzie lub w części 
skrzydła okiennego. Rozszczelnienia te 
mają zapewnić stały niewielki dopływ po-
wietrza do pomieszczeń. Ale to od nas 
zależy, czy klamkę – w niej jest zamon-
towany mechanizm umożliwiający roz-
szczelnienie – ustawimy w odpowied-
niej pozycji, czy też będzie zamknięta 
na amen, a tym samym nasze superok-
no stanie się przeszkodą nie do pokona-
nia dla powietrza. To my musimy o pa-
miętać, by urządzenie zabudowane 
w konkretnym celu było do tego celu 
wykorzystane. Pojawiły się nawiewni-
ki higrosterowane dozujące ilość powie-
trza w zależności od wilgotności w po-
mieszczeniu. Ostatnio zaleca się wycina-
nie kawałka uszczelki, ba fabrycznie pro-
dukuje takie okna. Napływ powietrza, to 
jedna strona medalu, drugą jest wypływ, 
który jest także zależny od nas, bo często 
w trosce o zmniejszenie ucieczki ciepła 
zasłaniamy otwory wentylacji wywiewnej 
i kratek wentylacyjnych w drzwiach ła-
zienkowych, co odbija się na prawidłowej 
cyrkulacji i usunięciu nadmiaru wilgoci.

Nawiew i wywiew
Prawidłowo funkcjonująca wentylacja 

to dwa elementy: nawiew i wywiew. Ja-
kiekolwiek przeszkody, które pojawią się 
na drodze dostępu powietrza to począ-

tek problemów. Można ich uniknąć, ale: 
nawiew + wywiew = wentylacja, a to 
dopiero równa się prawidłowej wymianie 
i jakości powietrza w mieszkaniu.

Człowiek jest nieodłączną częścią 
przyrody i powinien działać zgodnie 

z jej siłami. Nie lekceważmy praw 
fizyki. Ona się na żartach nie zna 

i w najmniej odpowiednim momen-
cie brutalnie i bezpardonowo o so-

bie przypomni.
Skoro przy fizyce jesteśmy to pamiętaj-

my, że wilgoć w powietrzu to wzrost za-
potrzebowania na ciepło, bo... musimy 
ogrzać wodę, a ta jest bardzo, ale to bar-
dzo złym przewodnikiem ciepła. Każdy 
z nas wie jak długo musimy dostarczać 
ciepło – czytaj zużywać sporo energii – by 
woda stała się na tyle gorąca, że nas po-
parzy. Z kolei wszyscy też wiemy, że pło-
mień zapałki palącej się w powietrzu opa-
rzy nas błyskawicznie. Ten przykład od-
nieśmy do ogrzewania mieszkania i za-
stanówmy się, jak potężne ilości ener-
gii zużywamy do ogrzania wilgotnego 
powietrza wypełniającego nasze po-
mieszczenia. Energii, za którą płacimy. 

Te przypomnienia na razie mogą 
wydawać się zbędne, bo październik 
był wyjątkowo łaskawy i ciepły, więc 
i ogrzewanie mieszkań na dobre się 
jeszcze nie zaczęło. Za kilka dni tem-
peratury obniżą się i wtedy w naszych 
domach rozpocznie się oszczędza-
nie, uszczelnianie, zamykanie okien 
na cztery spusty. To zrozumiałe, bo 
będziemy dążyć do minimalizowania 
strat ciepła. Tu jednak uwaga: staraj-
my się nie przedobrzyć, bo efekt bę-
dzie odwrotny od zamierzonego i za-
miast zyskać możemy tracić. pes

Wszystkie osoby posiadające tytuł 
prawny do lokalu spółdzielczego loka-
torskiego, spółdzielczego własnościo-
wego lub umowę najmu lokalu mogą 
ubiegać się o dodatek mieszkaniowy.

Ustawa z 21. 06. 2001 r. przewidu-
je, że w latach 2003 i 2004 dodatek 
mieszkaniowy przysługuje osobom, je-
żeli średni miesięczny dochód brut-
to na jednego członka gosp. domowe-
go w okresie 3. miesięcy poprzedzają-
cych datę złożenia wniosku nie prze-
kracza 160% kwoty najniższej emery-
tury (od 1 marca br. 562,58 zł) i wyno-
si w związku z tym 900,13 zł w gosp. 
jednoosobowym lub 110% tej kwoty, tj. 
618,84 zł w gosp. wieloosobowym.

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-

puszcza się przekroczenie normatywu do 
30%. Do podstawy jego obliczenia przyj-

muje się 90% wydatków ponoszonych 
w związku z korzystaniem z mieszkania.

Dodatek przyznawany jest na 
wniosek Członka Spółdzielni przez 
Prezydenta Miasta Siemianowice Śl. 
w drodze decyzji administracyjnej, 
a wypłacany wyłącznie Spółdzielni.

Uwaga!!! Jeżeli osoba, której przy-
znano dodatek nie opłaca na bieżąco 
czynszu za lokal, to administracja mu-
si (jest ustawowo zobowiązana) zgło-
sić ten fakt w urzędzie gminy (miasta) 
i wypłacanie dodatku zostaje zawie-
szone do czasu wyrównania (w termi-
nie nie dłuższym niż 3 miesiące) zaległo-
ści. Decyzja o przyznaniu dodatku wyga-
sa, jeżeli zaległości nie zostaną pokry-
te w tym czasie. O ponowne przyzna-

nie dodatku można wystąpić wyłącz-
nie po uregulowaniu zaległości, bo nie 
ma dodatku dla dłużników.

Ważne!!! Jeżeli okaże się, że doda-
tek przyznano na podstawie niepraw-
dziwych danych, to osoba pobierają-
ca będzie musiała zwrócić pobrane 
kwoty w podwójnej wysokości.

Przypominamy, że nawet te podsta-
wowe podawane przez nas ustawowe 
zapisy podlegają weryfikacji m.in. pod-
czas dokonywanego wywiadu środo-
wiskowego i stąd nie zawsze ubiega-
jący się o tę pomoc musi ją otrzymać. 
Zawsze jednak może odwołać się od 
decyzji Prezydenta Miasta.

Szczegółowe informacje o zasa-
dach przyznawania dodatku uzyskać 
można w Referacie Dodatków Miesz-
kaniowych UM w Siemianowicach 
Śl., ul. Michałkowicka 105. Tam tak-
że składamy wypełnione wnioski.

P o m ó ż  s o b i e

Nawiew + wywiew = wentylacja
25 września rozpoczął się kolejny sezon grzewczy w SSM. Rozpoczęcie grza-

nia to zarazem początek oszczędzania energii cieplnej. W nowy sezon grzewczy 
„kilkaset mieszkań wchodzi” z wymienioną w tym roku stolarką okienną, któ-
ra jest coraz szczelniejsza dzięki coraz lepszym technologiom wytwarzania. Te 
elementy poskładane razem skłaniają nas do przypomnienia wszystkim o ko-
nieczności zapewnienia prawidłowego wentylowania pomieszczeń.
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Wiele z wykonanych prac miało na ce-
lu ograniczenie do minimum strat cie-
pła w poszczególnych budynkach. I tak 
m.in. dokonano wymiany zaworów na 
kulowe przy ul. Szarych Szeregów 4 
(126 sztuk) i automatycznych zaworów 
odpowietrzających w budynkach przy ul. 
Westerplatte 4, 8, 12, Al. Młodych 2, 
10, 11, 12 i ZHP 7. Niezależnie od tych 
czynności szczegółowo skontrolowano 

wszystkie głowice termostatyczne na 
klatkach schodowych i w pomieszcze-
niach gospodarczych, a w razie potrze-
by wymieniono zniszczone.

Decyzja Zarządu SSM o rozpoczę-
ciu sezonu grzewczego 25 września 
spotkała się z pozytywną oceną wie-
lu mieszkańców. Podjęto ją mając na 
uwadze fakt, że wszystkie węzły ciepl-
ne w naszej Spółdzielni wyposażo-
ne są w regulatory pogodowe umożli-
wiające zmniejszenie dopływu energii 
cieplnej w sprzyjających zewnętrznych 
warunkach atmosferycznych.

W tym roku wcześniej postanowiono 
wyposażyć dozorców oraz konserwato-
rów w niezbędny sprzęt oraz odzież zi-
mową i uzupełnić piasek do posypywa-
nia dróg oraz chodników. Tylko na osie-
dlu „Młodych” zwieziono już 20 ton pia-
sku, który gospodarze domów mają do 
dyspozycji, podobnie jak na innych osie-
dlach, w pomieszczeniach zsypów. Od 
kilku lat jesteśmy świadkami występo-
wania różnych anomalii pogodowych, 
więc Zarząd Spółdzielni zdecydował, 
aby przygotowanie do zimy rozpocząć 

wcześniej niż zwykle. Po prostu lepiej 
chuchać na zimne niż później obser-
wować, jak pogoda nas zaskakuje. Na 
wszystkich osiedlach mieszkaniowych 
zobowiązano konserwatorów do napra-
wy uszkodzonych zamków w drzwiach 
wejściowych oraz uszczelnienia okien 
na klatkach schodowych. Natomiast do-
zorcy dokonywali przeglądów pomiesz-
czeń piwnicznych i zgłaszali w admini-

stracjach konieczność uzupełnienia bra-
kujących szyb w okienkach. Na ukoń-
czeniu są również roboty związane 
z przeglądem i zabezpieczeniem od-
krytych odcinków instalacji centralnego 
ogrzewania i zimnej wody w piwnicach 
– uzupełniona została izolacja i wykona-
no malowania antykorozyjne. Kontrolo-
wane są wszystkie studzienki deszczo-
we, by prawidłowo funkcjonowały przez 
cały okres jesienno-zimowy i zgodnie 
ze swym przeznaczeniem maksymal-
nie odprowadzały wodę. Pamiętano też 
o przeglądzie osiedlowego oświetlenia, 
gdyż naprawiono i uzupełniono braku-
jące oprawy w lampach ulicznych oraz 
o niezbędnych naprawach nawierzchni 
dojść do budynków, jak np. przy ul. Wł. 
Jagiełły 31C, Grunwaldzkiej 5D, Wł. 
Jagiełły 3, 7, 9, 11 i 13.

Na osiedlach opracowano harmono-
gramy odśnieżania dla firm, które na 
zlecenie SSM wykonywać będą prace 
z utrzymaniem przejezdności i szcze-
gółowo poinstruowano gospodarzy do-
mów o kolejności wykonywania od-
śnieżania terenów im podległych.

Przecięcie wstęgi – foto str. 1 – i sym-
boliczne wykopanie pierwszych ło-

pat ziemi z udziałem przedstawicieli 
władz Spółdzielni i głównego wyko-
nawcy rozpoczęło 21 października br. 
budowę nowych domków, realizowa-
nych ze środków własnych przyszłych 
użytkowników, na osiedlu „Węzło-
wiec”. Tym samym SSM przystąpiła do 

inwestycji, która zakończy zagospodaro-
wanie kolejnej części tego osiedla. Dom-
ki położone są, pod względem lokaliza-
cyjnym, praktycznie w idealnym miejscu, 
bo w centrum śląskiej aglomeracji, a mi-
mo to na uboczu w otoczeniu ogromnych 
terenów zielonych z pobliskim WPKiW 
na czele. Usytuowanie to ma bardzo do-
bre połączenia komunikacyjne, które już 
wkrótce, po zakończeniu przebudowy 
Ronda, jeszcze się poprawi.

Na dzień dobry SSM rozpoczyna 
realizację 8 budynków jednorodzin-
nych w zabudowie bliźniaczej. Do-
celowo powstanie ich 48.

Projekt zakłada, że będą to budyn-
ki jednokondygnacyjne z użytkowym 
poddaszem, niepodpiwniczone z do-
budowanym pomieszczeniem gospo-
darczym z możliwości garażowania 
wykonane w systemie tradycyjnym, 
ściany zewnętrzne z cegieł systemu 
Porotherm – grubości 44 cm, dach 
pokryty dachówką ceramiczną. Użyte 
materiały zapewniać będą super eko-
nomiczną eksploatację.

Domki wyposażone będą w instalację 
wod - kan., gazową i elektryczną. Ogrze-
wanie i ciepłą wodę użytkową zapewni 
dwufunkcyjny piec gazowy. Łączna po-
wierzchnia domku wynosi 4 pokojowego 
domku wynosi 192,17m2. Na parter przy-
pada 122,59 m2 (w tym pomieszczenie 
gospodarcze o pow. 46,93 m2 z możliwo-
ścią przystosowania na garaż) a na pod-
dasze 69,58 m2

Budynki realizowane będą etapami:
I etap – termin oddania do użytku 

w III kwartale 2005 r.
Kolejne etapy uzależnione są od ilo-

ści chętnych. Budynki zostaną odda-
ne do użytku w stanie deweloperskim, 
tj. bez wykładzin podłogowych, drzwi 
wewnętrznych i białego montażu.

Zapisy przyjmuje oraz szczegóło-
wych informacji udziela:

Dział Członkowsko Mieszkaniowy 
tel. 609-14-96 

Dział Inwestycji tel. 609-14-68 
Pełnomocnik Zarządu  

ds. Inwestycji tel. 601-451-240

Przygotowania do zimy
Mimo, że w ostatnich tygodniach słońce mocno grzało i mogliśmy cie-

szyć się urokami złotej polskiej jesieni, to dla służb technicznych SSM 
był to napięty okres związany z rozpoczęciem nowego sezonu grzewcze-
go oraz przygotowaniem osiedli mieszkaniowych do nadchodzącej zimy. 
W całych spółdzielczych zasobach zakończyły się już niezbędne przeglą-
dy instalacji centralnego ogrzewania oraz pomieszczeń, w których znajdu-
ją się węzły cieplne. W budynkach systematycznie płukano instalacje c.o. 
usuwając gromadzący się w niej osad.

Słońce nam mocno ostatnio grzało. Zimę zapowiadają łagodną. Żyjemy 
jednak w klimacie gdzie minus 20 stopni i duże opady śniegu nie są nie-

spodzianką. Na takie warunki musimy być też przygotowani.

Powstanie 48 domków

SSM buduje
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W „Mojej Spółdzielni” nr 7/2003 uka-
zał się artykuł pt. „Z myślą o zimie”, 
w którym poinformowano o planach 
wymiany pionu łazienkowego central-
nego ogrzewania w budynku przy ul. 
Wróblewskiego 59. W związku z tym 
mieszkańcy zakupili z własnych środ-
ków finansowych nowe grzejniki, które 
mają być zamontowane przy tej oka-
zji w ich łazienkach. Niestety, ostatnio 
okazało się, że jeden z lokatorów wy-
cofał się z montażu kaloryfera, co spo-
wodowało, że pozostali mieszkańcy 
nie mogą wymienić u siebie instalacji.

– Nie może być tak, aby jedna osoba 
blokowała wymianę grzejników w ca-
łym pionie. Zarząd powinien poczynić 
jakieś działania w tym celu, aby za-
kupione przez nas za kilkaset złotych 
kaloryfery nie leżały bezużyteczne na 
szafie – twierdzi Ryszard Zagórny, 
mieszkaniec z ul. Wróblewskiego 59.

ZARZĄD SSM: Administracja 
osiedla „Chemik” planując wymia-
nę pionu łazienkowego w tym bu-
dynku uwzględniła życzenie lokato-
rów, aby przy okazji wykonywania 
tych prac zamiast zamontowanych 
tzw. świec, zainstalować grzejniki 
zakupione przez lokatorów. Na wy-
mianę tego pionu nie wyraził zgody 
jeden z lokatorów, co w znacznym 
stopniu utrudniło i opóźniło dzia-
łania administracji. Niemniej po-
cząwszy od dnia 30 października br. 
ADM „Chemik” rozpocznie roboty 
z pominięciem mieszkania lokato-
ra, który nie wyraził zgody. Z chwilą 
oddania tego numeru „Mojej Spół-
dzielni” do druku remont pionu po-
winien być zakończony.

Natomiast Czytelniczka z os. „Mło-
dych” – p. Krystyna Gluch zadzwoni-
ła do nas z interwencją w sprawie ja-
kości wody dostarczanej do mieszkań. 
Niedawno złożył jej wizytę przedstawi-
ciel handlowy pewnej firmy, która ofe-
ruje nowoczesne filtry za kilka tysięcy 
złotych. Po przeprowadzeniu prezenta-
cji, podczas której osoba ta badała wo-
dę specjalnymi odczynnikami okazało 
się, że jest ona zanieczyszczona i ma 
w sobie wiele substancji szkodliwych 
dla ludzkiego organizmu. Lokatorka 
zastanawia się czy to badanie to oszu-

stwo, czy może prawda i mieszkańcy 
faktycznie piją wodę niezdatną do spo-
życia. Prosi o wyjaśnienie, czy Spół-
dzielnia zleca badania Sanepidowi i ja-
kie obowiązują tutaj aktualnie normy. 

ZARZĄD SSM: Faktycznie, w ostat-
nim czasie na terenie spółdzielczych 
osiedli zaobserwowano działalność 
pewnej tajemniczej firmy. Pod pre-

tekstem uzyskania zlecenia na two-
rzenie mapy Siemianowic Śląskich, 
która określałaby jakość wody w po-
szczególnych dzielnicach, odwie-
dza mieszkania, kwestionuje jej ja-
kość i proponuje mieszkańcom za-
kup drogich filtrów. Woda w naszych 
mieszkaniach poddawana jest sys-
tematycznym badaniom przez Sane-
pid oraz laboratorium RPWiK i speł-
nia obowiązujące w tym zakresie nor-
my. Przestrzegamy zatem mieszkań-
ców przed korzystaniem z usług tej 
firmy, której prowadzona działalność 
wygląda na chwyt reklamowy.

Lokator z osiedla „Chemik” porusza 
sprawę publikowanych na łamach „MS” 
artykułów na temat dewastacji. Jego 
zdaniem trzeba pisać na ten temat jak 
najwięcej, ale jest przeciwny publikowa-
niu zdjęć o tej tematyce. Uważa bowiem, 
że to jeszcze bardziej zachęca wandali 
do tego typu czynów i może wywoływać 
pewien rodzaj cichej rywalizacji pomię-
dzy nimi. Ponadto spółdzielca proponuje, 
aby przeprowadzić wśród mieszkańców 
anonimową ankietę, kto jest najbardziej 
uciążliwym lokatorem w danym budyn-
ku. Informacja taka byłaby później pew-
nego rodzaju straszakiem na te osoby. 
Chodzi o to, aby reagować również na 
najmniejsze przejawy łamania porząd-
ku domowego, gdyż brak reakcji wzma-
ga poczucie bezkarności. Poza tym Czy-
telnik zwraca uwagę na problem osób 
roznoszących ulotki i reklamy po budyn-
kach, gdyż ilość ulotek rośnie w astrono-
micznym tempie. Zastanawia się, czy lo-
kator ma prawo odmówić wpuszczenia 
do bloku akwizytorów, którzy dzwonią 
na domofon?

J. J. (imię i nazwisko do wiad. red.) 

ZARZĄD SSM: Opinię spółdzielcy, 
w sprawie sposobu prezentowania 
przypadków dewastacji, traktujemy 
jako kolejny głos w dyskusji. Nie po-
dzielamy jednak Pana opinii i uwa-
żamy, że publikowanie zdjęć dzia-
ła na wyobraźnię wszystkich Czy-
telników oraz uczula w ten sposób 
na zjawisko niszczenia wspólnego 
mienia. Co do przeprowadzenia an-
kiety na najbardziej uciążliwych lo-
katorów, uważamy ten wniosek za, 
co najmniej kontrowersyjny, nie-
mniej przekazujemy go Radom Osie-
dla w celu przeanalizowania. Ponad-
to uważamy, że lokatorzy mają peł-
ne prawo do odmówienia wejścia do 
budynku akwizytorom i osobom roz-
noszącym różnego rodzaju ulotki.

- Czy ktoś w Spółdzielni interesuje 
się problemem wstrząsów, jakie ma-
ją miejsce w wyniku ruchów ziemi na 
skutek wyrobisk kopalnianych. Ostat-
ni raz doszło do takiego wstrząsu 20 
września br. Mieszkam na X piętrze 
i była to groźna sytuacja. Należy nie 
lekceważyć sytuacji, która miała miej-
sce kilka tygodni w Ełku, bo może 
również zdarzyć się u nas – twierdzi 
zaniepokojona lokatorka z ul. Leśnej. 
Prosi też o wyjaśnienie, czy są prowa-
dzone jakieś badania, jak zachowują 
się obecnie wyrobiska pokopalniane 
na terenie Siemianowic Śl., i czy Spół-
dzielnia robi jakieś przeglądy swoich 
budynków pod kątem ewentualnych 
uszkodzeń na skutek ruchów ziemi.

D. U. (imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Większość spół-

dzielczych bloków mieszkalnych 
powstała na terenach, pod który-
mi znajdują się wyrobiska kopalnia-
ne i posiada odpowiednie zabezpie-
czenia w postaci znajdujących się 
pod budynkami płyt betonowych lub 
wzmocnionych fundamentów. Roz-
wiązania te chronią przed zagroże-
niami, jakie niosą szkody górnicze. 
Ponadto, zgodnie z obowiązującym 
prawem budowlanym, Spółdzielnia, 
co roku, przeprowadza z udziałem 
osób do tego uprawnionych, prze-
glądy techniczne budynków, pod-
czas których dokonuje się kontroli 
ich stanu technicznego, ze szczegól-

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

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

ciąg dalszy na str. 14
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nym uwzględnieniem prawidłowego 
funkcjonowania konstrukcji domu. 
Przeprowadzane na bieżąco kontro-
le nie wykazują jakichkolwiek szkód 
spowodowanych wstrząsami górni-
czymi. mig

Ucieszyłbym się
Witam serdecznie.

Chciałem spostować jedną poruszo-
ną przeze mnie kwestię – mianowi-
cie to, że nic się nie dzieje w centrum 
Siemianowic. Przede wszystkim chcia-
łem przeprosić za windę – wypowiada-
jąc słowo „tylko” przy wymianie ukła-
du dźwigowego wcale nie miałem na 
myśli jej kosztu, bo jak mniemam mo-
dernizacja kosztowała pewnie 20000 
PLN – jak nie więcej. Chodziło mi o to, 
że nie widać żadnych prac w centrum 
miasta, a nie o koszt wymiany windy, 
który na pewno był znacznym kosz-
tem dla SSM. Jeśli Redakcja i SSM 
czuje się tym urażona, to przepraszam 
i zwracam honor – nie to miałem na 
myśli. Co do prac wykonywanych na in-
nych osiedlach i komentarzach pod ad-
resem ludzi pracujących przy remon-
tach – tam stoją rusztowania, czasem 
TVP3 coś pokaże, coś się tam dzie-
je, ekipy remontowe widać i słychać. 
Nie przejmujcie się faktem, że inni mó-
wią że tam się nic nie dzieje – zawsze 
znajdzie się ktoś, kto będzie szukał 
dziury w całym. Zaglądam od prawie 
dwóch lat do Siemianowic i poza wy-
mienionym asfaltem (co i tak nie doty-
czy SSM) i wymienioną windą (co bar-
dzo chwalę, konkretna inwestycja, sta-
ra winda „straszy” wyglądem – mam 
nadzieję, że tym razem nie odbierzecie 
tego źle) nic się nie dzieje. Nie widzia-
łem żadnych ekip remontowych, żad-
nego rusztowania czy czegokolwiek, 
co wskazywałoby na prace odnawia-
jące. Ucieszyłbym się jak dziki, gdyby 
w centrum pojawiło się jakieś ruszto-
wanie – zaraz stwierdziłbym „oho, coś 
się dzieje, super!” Także z niecierpli-
wością czekam na jakieś „strategicz-
ne manewry” w centrum miasta, a na 
pewno się choć trochę ucieszę). Co do 
poruszonej przeze mnie kwestii „nie-
poprawnych politycznie” – swojej opi-
nii i zdania nie zmienię, podobnie jak 
kilku moich znajomych z Radia i czę-
ści mieszkańców Siemianowic. Przy-
znam się do jednego: w Gazetce SSM 
nie powinno być poruszanych kwestii 
„urzędowych” a jedynie te, które doty-
czą spraw mieszkańców i SSM – zo-
stańmy obojętni politycznie, pilnujmy 

porządku na osiedlach i spraw z nimi 
związanych, bo o to zdaje się chodzi 
w Gazetce.

Witam ponownie.
Jak będę wracał popołudniu z pra-

cy to przespaceruję się w stronę Ad-
ministracji. Na stałe jeszcze jestem 
zameldowany w Zabrzu, mieszkanie 
w Siemianowicach ułatwia mi dojazd 
do pracy. Co do miasta – w Wodzisła-
wiu Śląskim mam rodzinę, tam się wy-

chowałem i tam mieszkają moi zna-
jomi. Widziałem tam kiedyś napis – 
co prawda graffitti, ale z tego co mó-
wili znajomi to podobno był tzw. „le-
gal”) „I Wodzisław będzie kolorowy!” – 
mam nadzieję, że i Siemianowice ta-
kie będą.

Jakkolwiek, pozdrawiam serdecznie.
PS: widziałem Rynek w Bytkowie – 

śliczny.
Pozdrawiam ciepłym irlandzkim 

„slan go foil” – czyli mniej więcej „do 
zobaczenia”

Daghda.
Damian „Daghda” Podeszwa 

ZARZĄD SSM: Coś nam się wyda-
je, że spacerując po centrum mia-
sta nie korzystał Pan z dróg, przy 
których położone są budynki SSM, 
bo gdyby się Pan tymi ulicami prze-
szedł, to z łatwością zauważyłby Pan 
zarówno odnowione budynki, jak 
i rusztowania np. przy ulicach: Ko-
ściuszki 3, 10, Jana Pawła II 18, 22, 
Komuny Paryskiej 6 a ostatnio przy 
Powstańców 54. Zapewniamy Pa-
na, że nawet bez czerpania wzorów 
z Wodzisławia budynki będące w ge-
stii SSM już są częściowo kolorowe, 
a kolejne będą modernizowane w la-
tach następnych, o czym poinformu-
jemy publikując harmonogram prac 
termomodernizacyjnych na lata 2005 
– 2010. Zgadzamy się z Panem, że 
„MS” powinna skupiać się na spra-
wach spółdzielczych i częściowo 
miejskich w zakresie dotyczącym 
zamieszkałych w zasobach SSM.

Kilka spraw
Witam.

W marcowym lub kwietniowym nu-
merze „MS”, pytałem o parę spraw, na 
łamach gazety udzielono mi odpowie-
dzi i czekałem na skutki i... nic do tej 
pory. Pytałem o dosadzanie brakują-
cych części żywopłotów, miały być do-

sadzane, ale przynajmniej pod moim 
blokiem się tego nie doczekałem. Py-
tałem o stary budynek stojący na prze-
ciwko mojego bloku (Wróbla 3b) po 
drugiej stronie nasypu, podobno budy-
nek kupił FABUD i miał coś z budyn-
kiem zrobić, i co? I nic. Prosiłem o za-
łożenie metalowych siatek za bramka-
mi na boisku pomiędzy ul. Wróbla a ul. 
Okrężną (obok Skate Parku), ponie-
waż auta parkujące za bramką, czy-
li na parkingu koło cmentarza są na-
rażone na zniszczenia, szczególnie 
w okresie różnych świąt i… jak zwykle 
nikt nawet nie ruszył palcem. Na bo-
isku przy ul. Korfantego 10 przydało-
by się dać brakującą część takiej wła-
śnie siatki, która odpadła dokładnie za 
bramką (za którą zresztą znajduje się 
ruchliwa jezdnia), a niektóre części 
grożą spadnięciem na dzieci bawiące 
się na tym miniplacu zabaw (za drugą 
z bramek), ponieważ siatka tam trzy-
ma się na słowo honoru.

Pozdrawiam. Mieszkaniec bloku przy 
ul. Wróbla 3b (e-mail do wiad. red)

ZARZĄD SSM: Według informacji 
uzyskanych od p. Zbigniewa Michal-
skiego, prezesa SM FABUD, Spół-
dzielnia ta posiada już opracowaną 
dokumentację i pozwolenie budow-
lane na remont budynku przy ul. So-
bieskiego. Rozpoczęcie prac zapla-
nowane jest na II kwartał 2005 r. Po-
dzielamy Pana pogląd, że przydało-
by się ogrodzenie przy boisku obok 
cmentarza. Mamy nadzieję, że publi-
kacja Pana interwencji wpłynie na 
władze miasta, w których gestii jest 
ten teren, i przyspieszy podjęcie de-
cyzji o wykonaniu takiego parkanu. 

Administracja osiedla uzupełniła 
brakujące elementy i dokonała prze-
glądu całego ogrodzenia. Obecnie nie 
stwierdza uszkodzeń, które mogłyby 
zagrozić użytkownikom. Nasadzenie 
odcinka żywopłotu zostanie przepro-
wadzone w najbliższych dniach, tak 
by przed nadejściem zimy sadzonki 
mogły się jeszcze ukorzenić.

Chodniki na os. „Młodych”
Witam!!

Piszę, bo chciałabym poruszyć spra-
wę chodnika między blokami przy ulicy 
Westerplatte a Al. Młodych 1-2. W tym 
tygodniu, ku mojej radości, pojawili się 
robotnicy, którzy położyli bardzo ład-
ny chodnik, ok.10 metrów. Niestety na 
tym ich robota się skończyła. Kawa-
łek chodnika łączący się z pozostałym 
przekopali i koniec. A co z resztą???? 
czy reszta nie nadaje się do wymiany, 

ciąg dalszy ze str. 13
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czy mamy znów czekać??? Przecież 
został jeszcze kawał chodnika w kie-
runku placu zabaw oraz w kierunku ul. 
ZHP. Nawet trudno to nazwać chodni-
kiem, bo to same wyrwy i dziury, gdzie 
można łatwo złamać nogę. Czy te-
go nikt nie widzi?? Z tyłu Al. Młodych 
1-2 też kiedyś był chodnik, a od kilku 
lat w pewnym momencie się kończy, 
jest trawka i znów się pojawia chod-
nik. Bardzo ciekawe. Tylko nie pisz-
cie, że te chodniki są w dobrym stanie 
i nie wymagają wymiany, bo pod tym 
listem na pewno podpisałoby się wielu 
mieszkańców pobliskich bloków.

pozdrawiam i czekam na dalsze roboty. 
Mieszkanka osiedla „Młodych”:  

agata1974@interia.pl
ZARZĄD SSM: Faktycznie stan na-

wierzchni chodników na osiedlu po-
zostawia wiele do życzenia. Admini-
stracja zamierza uporządkować to 
zagadnienie w 2005 roku i zarezer-
wuje na ten cel niezbędne środki fi-
nansowe w osiedlowym budżecie 
remontowym.

Piesi też nie bez winy
Chciałam dołączyć swoje uwagi do 

listu pani SB z poprzedniej gazetki do-
tyczącego szybko jeżdżących samo-
chodów dowożących dzieci do szkoły. 
Nie mam ochoty polemizować z tą pa-
nią, bo uważam że bezwzględnie na 
uliczkach osiedlowych ograniczenie 
szybkości jest konieczne, jednakże 
chciałam zwrócić uwagę również na 
inne złe zjawisko. Jestem również ma-
mą dowożącą dziecko do szkoły i mu-
szę stwierdzić z żalem, że rodzice od-
prowadzający dzieci do szkoły pieszo 
nie biorą pod uwagę kompletnie, że 
drogi osiedlowe również podzielone 
są na chodnik i ulicę! I piesi powinni 
się przez większość swojej trasy znaj-
dować na chodniku, o czym – o zgro-
zo – idąc z dziećmi zapominają! Po-
dobnie ma się sytuacja w okolicy kom-
pleksu handlowego przy ulicy Wró-
blewskiego przy Rynku, gdzie mię-
dzy pieszymi trudno jest przejechać, 
a chodnik poprowadzony wzdłuż par-
kingu świeci pustką. Oczywiście przej-
ście ulicą jest wygodniejsze – OK. 
Jednak należy ona do samochodów 
i ruch pieszych nie powinien utrud-
niać przejazdu do tego stopnia, że kie-
rowcy muszą jechać w tempie space-
ru, co mniej nasłuchujących pieszych. 
Latem nie jest to problem – ot, trochę 
dłuższy przejazd. Za to zimą – ponie-
waż ta droga jest pochyła i nie należy 
do dróg pierwszej kolejności odśnie-

żania – zatrzymanie samochodu z po-
wodu zajęcia drogi przez pieszych 
skutkuje czasem niemożnością dal-
szej jazdy. Inna sytuacja drogowa jest 
wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej, która już 
wcale nie jest taka nowa, chociaż cią-
gle rozbudowywana, a nie doczekała 
się na całej swojej długości chodnika 
wcale!! I nią również chodzą dzieci do 

szkoły!!! Bardzo proszę o odpowiedź 
na pytanie: kiedy wzdłuż  ulicy Grun-
waldzkiej powstanie chodnik – jest to 
chyba wystarczająco ważna inwesty-
cja aby uzyskała jakiś priorytet.

Z serdecznymi pozdrowieniami.
nowa35@gazeta.pl

Chciałam jeszcze poruszyć jeden 
problem, który był już kiedyś poru-
szany na łamach gazetki, ale póki co 
nie doczekał się rozwiązania. Cho-
dzi o przedłużenie trwania zielonego 
światła dla skrętu w lewo na skrzyżo-
waniu ul. Wróblewskiego z ul. Grun-
waldzką oraz na następnym skrzyżo-
waniu – przy skręcie do Alberta. Są 
to bardzo problematyczne 2 skręty, 
które przy obecnym natężeniu ruchu 
– gdzie kierowcy widzący pomarań-
czowe światło nie mają wcale odru-
chu hamowania a wręcz przeciwnie – 
wymagają czasem karkołomnych wy-
czynów dla ich realizacji! Skręt w uli-
cę Grunwaldzką 2, nie mówiąc o 3 sa-
mochodach pod rząd, potrafi spowo-
dować nawet korek i brak przejazdu 
na sąsiednim skrzyżowaniu (przy TV). 
Umożliwienie mniej kolizyjnego prze-
jazdu na tych skrzyżowaniach na pew-
no ułatwiłoby życie wielu mieszkań-
com. Czy przez pana redaktorze nie 
da się rozwiązać takiego problemu?

nowa35@gazeta.pl
ZARZĄD SSM: Podzielamy Pa-

ni słuszne spostrzeżenia, że osie-
dlowe drogi to nie miejsca space-
rowe i apelujemy do pieszych użyt-
kowników o ograniczenie spacer-
ków po drogach przeznaczonych dla 
pojazdów. Wszyscy w trosce o wła-
sne bezpieczeństwo, a nie tylko kie-
rujący samochodami, musimy prze-
strzegać przepisów ruchu drogo-
wego. Ulica Grunwaldzka jest dro-
gą miejską, a więc i ewentualne wy-
konanie chodnika należy do miasta. 
Miejmy nadzieję, że ta publikacja 
zwróci uwagę na podniesiony przez 
Panią problem, i że przyczyni się do 

podjęcia jakichś działań, które zado-
wolą zamieszkałych w tym rejonie.

Od redakcji: Problem skrętów z ul. 
Wróblewskiego przekazaliśmy do 
Wydziału Gospodarki Komunalnej 
UM Siemianowice Śl. Wyjaśnienie 
tej kwestii opublikujemy w następ-
nym wydaniu „MS”. Z dostępnych 
nam obecnie informacji wynika, że 
sygnalizacja została zaprogramowa-
na przez inżynierów ruchu drogo-
wego. Częstotliwość „palenia się” 
kolejnych sygnałów została ustalo-
na na podstawie dokonanych po-
miarów ruchu i była też przedmio-
tem licznych spotkań m.in. z Radami 
Osiedli „Chemik” i „Węzłowiec”.

Przy Wróbla 7 znów chcą 
truć powietrze...

Nie tak dawno zbierano podpisy, by 
nie stawiać pod oknami Wróbla 7 stacji 
benzynowej. Dziś, jak czytamy w ga-
zetce 133/2004, Rada Osiedla ponow-
nie chce stację postawić nazywając ją 
do „tankowania gazu”. Dla nas miesz-
kańców tego bloku jest obojętne czy 
samochody pod naszymi oknami bę-
dą tankowały benzynę czy gaz, każdy 
samochód musi się zatrzymać i wyda-
lać spaliny zanim zatankuje i odjedzie. 
Tak więc wznoszę ALARM dla miesz-
kańców naszego budynku!!!

W zamian za to (jak czytamy) fir-
ma chce postawić plac zabaw przy 
ul. Okrężnej, tak więc proponuję, by 
również przy ul Okrężnej, gdzieś pod 
oknami, postawić ów stację. Druga pro-
pozycja to w zamian za to wyremontu-
ją drogę wjazdową na osiedle od stro-
ny Wróbla 7. Przypominam, że ta „dro-
ga” była parkingiem dla lokatorów Wró-
bla 7d, jednak kierowcy całego osie-
dla skracali sobie przejazd i w ten spo-
sób zrobiono wyjazd w stronę ul. Ka-
picy – tak więc obecnie jest to „dro-
go-parking”. To, że jest to parking wy-
raźnie widać do dziś po krawężniku 
wzdłuż ul. Kapicy – nie ma tam skrętu 
w tę stronę tylko krawężnik leci prosto 
pokazując, że nie prowadzi tam dro-
ga, wylano tylko na betonowych pły-
tach pozostałych po budowie asfalt. 
Po ostatniej mojej interwencji w gaze-
cie „Moja Spółdzielnia” – pisałem, że 
w tej chwili nie wiadomo co to jest, czy 
droga, czy parking, na naszym parkin-
gu postawiono znaki drogowe. Obec-
nie jest to nietypowy parking z dwoma 
wylotami, przecież nie droga z chodni-
kiem i oświetleniem. Kto wydał decyzję 
o postawieniu właśnie takich znaków 

ciąg dalszy na str. 16 
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drogowych? Tak więc wina za znisz-
czenie nawierzchni naszego parkingu 
ponosi spółdzielnia i dziś chce nam tę 
nawierzchnię naprawić, a w zamian za 
to postawić pod oknami rząd trucicieli 
tankujących gaz!!!

Czy po ostatnim sprzeciwie pyta-
no ponownie lokatorów Wróbla 7, że 
wyrażają zgodę na postawienie sta-
cji? O ile wiem to Rada Osiedla my-
śli tylko swoimi kategoriami, a nie-
mieszkających w tym miejscu loka-
torów. I jeszcze jedno. Rada Osiedla 
„Tuwima” cieszy się otwarciem Ryn-
ku Bytkowskiego. Kiedy będzie się 
cieszyć otwarciem wspaniałego pla-
cu z zielenią, ławeczkami, oświetle-
niem i czym tam jeszcze, reasumując 
miejscem wypoczynku na osiedlu „Tu-
wima”? Czy w ogóle przyszło im coś 
takiego do głowy? Przecież, np. wo-
kół nowego placu zabaw przy Wróbla 
można by stworzyć coś takiego – jest 
jeszcze sporo miejsca.

Moje dane tylko dla redakcji.
ZARZĄD SSM: Nie możemy zgodzić 

się ze stwierdzeniem, że ktokolwiek 
zamierza zatruwać powietrze miesz-
kańcom budynku przy ul. Wróbla 7 
nawet gdyby powstała tam stacja do 
tankowania gazu. Istniejące aktualnie 
technologie i urządzenia dystrybucyj-
ne nie pozwalają na wydostawanie się 
jakiegokolwiek gazu, a na dodatek od-
ległość od budynku, ok. 100 metrów, 
uniemożliwia taką ewentualność (tru-
cia), gdyż jest ona wystarczającym za-
bezpieczeniem, nawet gdyby zdarzył 
się taki przypadek.

Co z chodnikiem?
Proszę o odpowiedź na pytanie: kie-

dy będzie przewidziany remont chod-
nika przy ul. Zgrzebnioka 39. Blok ten 
jest traktowany... jak trędowaty – za-
wsze na końcu i z wielkimi oporami. 
Wszystkie bloki na ul. Zgrzebnioka 
mają nowe chodniki i elewacje. Ten 
zaś blok jest jak zwykle: niedokończo-
ny remont, np. instalacja piorunochro-
nu poobrywana. Chodniki od strony 
kiosku/klubu fatalne – płytki wybrzu-
szone, zrobiły się dziury, przez któ-
re wychodzą myszy i szczury. Ludzie 
wywracają się, a po deszczu woda 
zalega na chodnikach. Co będzie jak 
przyjdzie śnieg i mróz? O zgrozo.

Wiesława Bury
ZARZĄD SSM: ADM os. „Chemik” 

wykona remont chodnika przy ul. 
Zgrzebnioka 39 po zakończeniu ro-
bót dociepleniowych. Przewidywa-

ny termin realizacji II kwartał 2005 r. 
Zwody instalacji odgromowej zosta-
ły zdemontowane na czas wykona-

nia robót dociepleniowych i zosta-
ną ponownie umocowane po zakoń-
czeniu prac na elewacji.

Przeszkadza zsyp
Proszę o zajęcie się sprawą zsypu 

znajdującego się pod moją sypialnią 
w mieszkaniu przy ul. Korfantego. Je-
go lokalizacja w tym miejscu stanowi 
dla mnie dużą uciążliwość. Mianowi-
cie: otwartość i dostępność do zsypu 
przez cały czas powoduje, że nie moż-
na ogrzać sypialni do normalnej tem-
peratury pokojowej. Jest w niej wiecz-
nie zimno i lodowato. Smród i odór 
dochodzący ze zsypu uniemożliwia 
mi wietrzenie mieszkania – nie moż-
na otworzyć okien. Bezdomni, zbiera-
cze złomu myszkujący w nocy w ku-
błach powodują hałas uniemożliwiają-
cy mi nocny wypoczynek (zgniatanie 
puszek, wybieranie szklanych bute-
lek). Kilkakrotnie dochodziło też do za-
prószenia ognia, co stworzyło zagro-
żenie dla naszego bezpieczeństwa. 
Świadczy o tym fakt, że interweniowa-
ła straż pożarna. Proszę o poważne 
zasygnalizowanie sprawy.

Mieszkanka os. „J. Tuwima”
ZARZĄD SSM: Rozumiemy, iż ko-

mory zsypowe nie ułatwiają życia 
użytkownikom mieszkań położo-
nych bezpośrednio nad nimi i nie 
wpływają na estetykę budynku. 
Jednak jest to niezbędny element 
wyposażenia naszych domów, któ-
rych na terenie Spółdzielni istnie-
je prawie 170. W wielu przypadkach 
udało się zlikwidować pomieszcze-
nia zsypowe i zlokalizować w pobli-
żu danego budynku śmietniki. Jed-
nak takie działania muszą być wy-
konane za zgodą mieszkańców. 
W przypadku budynku przy ul. Kor-
fantego 1a, ze względu na okolicz-
ną zabudowę i uzbrojenie terenu, 
rozwiązanie takie jest niemożliwe.

Nie dla ulotek
Zwracam się do redakcji z prośbą 

o podjęcie zagadnienia walających się 
ulotek na klatkach schodowych i na 
wycieraczkach pod drzwiami. Ich ilość 
systematycznie rośnie, co z jednej stro-
ny nie dodaje uroku naszym domom, 

a z drugiej jest wskazówką dla złodzie-
ja, że domowników w mieszkaniu nie 
ma. Proponuję, by władze SSM zasta-
nowiły się nad tym problemem i na par-
terach budynków założyły jakieś skrzy-
neczki, stoliki tak by roznoszący ulotki 
mogli je tam zostawiać, a zaintereso-
wani mieszkańcy zabierać.

Z poważaniem Mieszkanka SSM
ZARZĄD SSM: Poruszona przez Pa-
nią kwestia staje się coraz większym 
problemem. Rozwiązanie, które Pani 
postuluje jest możliwe do wdrożenia. 
Należy jednak rozważyć je dokład-
nie, by postawione półki nie stały się 
kolejnym obiektem wyżywania się 
na nich wandali, co spowoduje tylko 
zwiększenie się strat ponoszonych 
z tego tytułu przez nas wszystkich.

Tropicielka mrówek
Obszerny list o sposobach tępie-

nia mrówkach nadesłała nam p. An-
na M. i nie bardzo wiemy, o co Czy-
telniczce chodzi, gdyż pismo nie 
jest zakończone jakimkolwiek wnio-
skiem. Prosimy o kontakt i sprecy-
zowanie zagadnienia.

„Bardzo mi przykro”
Nazywam się Elwira Lenczewska, 

uczestniczyłam w zawodach tenisa 
stołowego dnia 17 września 2004 r. 
Zdobyłam I miejsce, gdyż wygrałam 
z Sandrą Szkirel (w gazecie napisano 
niepoprawne nazwisko) i Alicją Piech, 
z obydwoma 2:0 w setach, lecz nieste-
ty napisano, że zdobyłam II miejsce. 
Jest mi bardzo przykro z tego powodu, 
gdyż trenuję i chcę być najlepsza. Jest 
to już druga taka sytuacja, gdyż już 
wcześniej na stronie internetowej na-
szego miasta, gdy odbywały się zawo-
dy GRAND PRIX SIEMIANOWIC ŚLĄ-
SKICH 2004 r., również napisano, że 
Sandra ze mną wygrała, a mogę udo-
wodnić dyplomem podpisanym przez 
organizatorów i sędziów, że ja zdoby-
łam I miejsce. Proszę o szybką odpo-
wiedź i w miarę możliwości skorygowa-
nie błędów...

Pozdrawiam, Elwira.
Od autora: Niniejszym prostu-

ję podaną informację w „MS” nr 10/
2004 w artykule pt. „Na kilku stołach” 
o zajęciu przez pannę Elwirę II miej-
sca w turnieju rozgrywanym w DK 
„Chemik”. Po ponownym sprawdze-
niu przez jury turnieju końcowych 
wyników okazało się, że jesteś zwy-
cięzcą rozgrywek w kategorii dziew-
cząt. Za pomyłkę przepraszam i życzę 
dalszych sukcesów sportowych. mig

ciąg dalszy ze str. 15
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Witając przybyłych laureatów Zbi-
gniew Lekston, wiceprezes Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 

powiedział: W imieniu Zarządu Spół-
dzielni pragnę państwu podziękować 
za Wasz ogromny, bezinteresowny 
i wykonywany z potrzeby serca wkład 
pracy w upiększaniu fasad naszych 
domów. To dzięki Wam słowo dom 
nabiera dodatkowych wartości, bo 
z przyjemnością patrzy się na piękne 
ukwiecone elewacje. Z kolei Andrzej 
Kłos, przewodniczący Rady Nadzor-
czej SSM, stwierdził: Kto kocha kwiaty, 
kocha przyrodę jest na pewno do-
brym człowiekiem, któremu nie w gło-
wie zadrażnianie stosunków z innymi 
zamieszkałymi, i któremu obce jest 
pojęcie dewastacji tak często dotyka-
jącej nasze wspólne mienie. Niestety, 
te naganne zachowania swe odbicia 
znajdują w czynszach. Na szczęście 
są tacy ludzie jak Wy, którzy bez 
przymusu, realizując swoją pasję po-

wodują, że wszyscy zamieszkali żyją 
w przyjemniejszym, bardziej koloro-
wym i zadbanym otoczeniu. Prosimy 

więc o jeszcze, a w dowód uznania 
proszę o przyjęcie tych skromnych na-
gród książkowych i odrobiny słodyczy, 

które może – pogodę mam śliczną 
– skonsumujecie jeszcze na swych 
zadbanych balkonach. W imieniu Rady 
Nadzorczej SSM, i własnym, serdecz-
nie Państwu za te dokonania dziękuję 
i proszę o kontynuowanie jakże po-
trzebnego i pięknego hobby.

Podczas luźnej rozmowy, jak przy-
stało na pasjonatów dłubania w ziemi, 
mówiono o pielęgnowaniu roślinek, ich 
przesadzaniu, podlewaniu i ochronie 
przed chorobami. Opinię p. Barbary 
Konefał, iż wdzięczną do uprawy i bar-
dzo wytrzymałą roślinką jest pelargo-
nia potwierdzili inni uczestnicy, ale 
dodali jednocześnie, że i inne kwiatki 
z powodzeniem można hodować, bo: 
Jak się o kwiaty, iglaki dba, to one 
się odwdzięczają. Mówiąc o swych 
uprawach podkreślali, że sąsiedzi nie 
stwarzają przeszkód o ile ktoś nie 
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K t o  k o c h a  k w i a t y ,  k o c h a  p r z y r o d ę …
Tradycją zielonego konkursu, którego zwycięzcami są wszyscy zamieszkali, wszak indywidualna pasja staje się 

dobrem ogółu i jest przez innych podziwiana, jest spotkanie przy kawie i ciastku z przedstawicielami władz Spół-
dzielni. To podczas takich chwil można spokojnie wymienić poglądy i z satysfakcją spojrzeć na własne dokonania. 
Nie inaczej było w tym roku, kiedy na podsumowaniu tegorocznej edycji zielonego konkursu 28 października w sie-
dzibie Zarządzie SSM spotkali się kolejni, wytypowani na osiedlach, laureaci pielęgnujący kwiaty czy to na balko-
nach, czy w przydomowych ogródkach. Na spotkanie, z jednym wyjątkiem, przyszli wszyscy wyróżnieni, a niektóre 
osiedla – kłopot bogactwa – były reprezentowane podwójnie. Obyśmy jednak tylko takie kłopoty mieli.

Os ied le  „Bańgów”,  Os ied le  „Cent rum”,  Os ied le  „Micha łkowice” ,  Os ied le  „Młodych” ,  Os ied le  „Chemik” ,  Os ied le  im.  J .  Tuwima,  Os ied le  „Węz łowiec”

Spotkanie laureatów. Przybyli prawie wszyscy.

W tym roku, za sprawą wyjątkowo ładnej pogody, kwiaty bardzo długo cieszą nasze oczy.

Książki o kwiatach wręczał Andrzej Kłos.

ZIELONY KONKURS 2004 r.
LAUREACI:

Osiedle „Bańgów” 
- Ryszard Zientalak.

Osiedle „Centrum” 
- Jolanta Krupa, 
- Jan Szafraniec.

Osiedle „Chemik” 
- Aniela Jaworska, 

- Andrzej Michelius.

Osiedle „Michałkowice” 
- Elżbieta Skrzypczyk.

Osiedle „Młodych” 
- Piotr Augustowski.

Osiedle „Tuwima” 
- Barbara Konefał.

Osiedle „Węzłowiec” 
- Jerzy Kucharski.
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przesadza z podlewaniem, tzn. jeżeli 
nie czyni tego zbyt obficie i woda nie 
spływa piętro niżej. Małgorzata Au-
gustowska podała przykład, jak jej 
bluszcz rozrósł się i zawitał do miesz-
kającego wyżej sąsiada, a ten 
spokojnie stwierdził, że mu 
to nie przeszkadza, a nawet 
cieszy się, bo nie musi dbać 
o roślinę, a ją ma.

Odnosząc się do swych 
problemów, zebrani podkre-
ślali zdecydowanie i jednogło-
śnie, że najwięcej zastrzeżeń 
mają do topoli, które stały się 
ogromnym utrapieniem, bo 
potwornie pylą i swymi korze-
niami rozsadzają wszystko. 
Szczególnie dotkliwe jest to zagad-
nienie na os. „Chemik”. Odpowiadając 
na żarliwe postulaty wycinania tych 
drzew Zbigniew Lekston mówił: Na 
„Chemiku” systematycznie dokonywa-
na jest wymiana zieleni. W ostatnich 

latach wycięto tam 400 drzew. Nie jest 
to zadanie łatwe, bo na każde wycię-
cie musi być wyrażona zgoda z Urzę-
du Miasta. Problem w tym, że mass 
media błędnie poinformowały, iż na 

usuwanie topól nie są wymagane po-
zwolenia. To jest nieprawdą, bo zgoda 
musi być, inaczej płacilibyśmy kary. 
Kiedyś, podczas wykonywania jakichś 
prac ziemnych ekipa tylko odsłoniła 
korzenie topoli i, o mało co, nie płaci-

libyśmy 100 tysięcy złotych kary, bo 
naraziliśmy drzewo na uschnięcie. Na 
„Chemiku” rosną aż 54 gatunki drzew, 
a w tym i topole szlachetne i tak rzad-
kie – w okolicach Rynku Bytkowskiego 

– że o ich usunięciu nie ma 
nawet co marzyć.

Podczas spotkania tego-
rocznych laureatów zielone-
go konkursu uhonorowano 
pięknie ilustrowanymi książ-
kami o tematyce zgodnej 
z ich hobby oraz słodyczami, 
które być może, tak jak suge-
rował Andrzej Kłos, zostaną 
jeszcze skonsumowane na 
balkonach, bo jesień tego 
roku jest prześliczna.

Tradycyjne, wspólne zdjęcie 
(patrz str. 1) laureatów z Przewodni-
czącym RN SSM, przed budynkiem 
Zarządu SSM, zamknęło to miłe 
i ciepłe spotkanie.

Tekst i foto: Piotr Sowisło

Os ied le  „Bańgów”,  Os ied le  „Cent rum”,  Os ied le  „Micha łkowice” ,  Os ied le  „Młodych” ,  Os ied le  „Chemik” ,  Os ied le  im.  J .  Tuwima,  Os ied le  „Węz łowiec”

W ubiegłym miesiącu odbył się 
w Centrum Rozrywki „RENOMA” 
zorganizowany po raz pierwszy tur-
niej dla młodzieży szkół gimnazjal-
nych, w którym uczestniczyli ucznio-
wie z 6 siemianowickich gimnazjów. 
Pomysłodawcą tej imprezy jest Sie-
mianowickie Stowarzyszenie Miło-
śników Bowlingu, które środki na 
ten cel uzyskało z dotacji z Urzędu 
Miasta Siemianowice Śląskie.

Każda z tych placówek wystawiła 
4 osobową drużynę, w skład której we-
szły zarówno dziewczęta jak i chłopcy. 
Wielu młodych miłośników bowlingu za-
prezentowało profesjonalne już podej-
ście do tego typu rozgrywek, a osiągnię-
te przez nich wyniki świadczą o posiada-
nych dużych umiejętnościach. Po pierw-
szym turnieju, odbył się 22 październi-
ka br., w klasyfikacji prowadzi Gimna-

zjum nr 3 – 782 pkt, przed Gimnazjum 
nr 2 – 676 pkt i Gimnazjum nr 4 – 655 

punktów. Rewanż odbędzie się 19 listo-
pada i wtedy poznamy zwycięzców tur-
nieju. Warto dodać, że w klasyfikacji in-
dywidualnej prowadzi Ireneusz Dzie-
niak z Gimnazjum nr 3 przed Karoli-

ną Golisz – Gimnazjum nr 4. Podob-
ny turniej został zorganizowany dla mło-
dzieży z siemianowickich liceów, pierw-
szy z nich miał miejsce 29 października, 
a drugi zaplanowano na 26. 11. br.

W „Renomie”, również w ubiegłym 
miesiącu, rozegrano IV turniej „RE-
NOMA CUP” z udziałem kilkunastu za-
wodników. Po kolejnych rozgrywkach 
w klasyfikacji generalnej nadal prowa-

dzi Grzegorz Hentisz – 59 pkt, drugi 
jest Zbigniew Wywiał – 53 pkt, a trze-
ci – Leszek Pawlik – 38 punktów. 
Do końca tegorocznej edycji pozosta-
ły jeszcze 2 turnieje. Końcówka zapo-
wiada się bardzo emocjonująco, gdyż 
los pierwszego miejsca nie jest jesz-
cze przesądzony. Finał zaplanowano 
na grudzień.

Wraz z nastaniem jesieni, chłod-
niejszych dni i dłuższych wieczorów, 

obserwuje się coraz większy ruch 
w „Renomie”. Aby zagrać w weekend, 
trzeba wcześniej zarezerwować tor, 
gdyż wiele osób wybiera właśnie to 
miejsce jako doskonały sposób na 
rozrywkę, relaks po pracy i spotkanie 
z przyjaciółmi. Nie ma się co dziwić, 
gdyż bowling dostarcza więcej emocji 
i wrażeń niż wizyta w pubie czy wie-
czór przed telewizorem. mig

Młodzież 
w „Renomie”

W 2003 r. w RENOMA CUP tryumfował Zbigniew Jegła. 
Kto będzie najlepszy w tym roku? Tu pograć mogą wszyscy.

Lektura wzbudziła natychmiast zainteresowanie.
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W s z y s c y  p r z e t o  o b y w a t e l e  s ą  o b r o ń c a m i  c a ł o ś c i

Obecna nazwa LOK datu-
je się od 1962 roku, jednak 
jej początki sięgają 1944 ro-
ku, kiedy to na terenie ów-

czesnego powiatu siedleckie-
go powstały Komitety Opieki 
nad Rannymi i Chorymi Żoł-
nierzami, niosące pomoc żoł-
nierzom leżącym w szpita-
lach wojskowych oraz Sto-
warzyszenie Przyjaciół Żoł-
nierza, zbierające dary i upo-
minki dla walczących na fron-
cie. Te samoistnie powstałe 
organizacje społeczne z bie-
giem czasu przekształciły się 
w Towarzystwa Przyjaciół 
Żołnierza, a następnie w Li-
gę Przyjaciół Żołnierza. Na 
bazie zachodzących po 1956 
roku przemian z ówczesnego 
LPŻ odłączył się pion lotniczy 
– powstał Aeroklub PRL – 
i wydzielili krótkofalowcy two-
rząc Polski Związek Krótkofa-
larski. 12 listopada 1962 roku 
na IV Krajowym Zjeździe Ligi 
Przyjaciół Żołnierza podjęto 
uchwałę o zmianie nazwy na 

Ligę Obrony Kraju oraz usta-
lono znacznie szerszy pro-
gram działania w dziedzinie 
patriotyczno-obronnego wy-

chowania społeczeństwa. Ko-
lejne lata to znaczący rozwój 
LOK, która prowadziła 270 
Ośrodków Szkolenia Kierow-
ców, 134 ośrodki szkolenia 
politechnicznego i wydawała 
tak ówcześnie poszukiwane 
czasopisma, jak: „Modelarz”, 
„Mały Modelarz”, dwutygo-
dnik „CZATA”. LOK organizo-
wał rajdy motorowe i piesze, 
prowadził zawody w sportach 
obronnych i szkolił młodzież 
w sportach wyczynowych. 
W sumie przez te lata zorga-
nizowano kilkaset tysięcy róż-
norakich imprez.

Po zmianach ustrojowych, 
jakie zaszły w naszym kra-
ju, nastąpiło znaczne osła-
bienie tempa działalno-
ści wielu organizacji spo-
łecznych, w tym Ligi Obro-
ny Kraju. W przypadku LOK 
przyczyniła się do tego mię-

dzy innymi decyzja Minister-
stwa Obrony Narodowej do-
tycząca cofnięcia Lidze pra-
wa do szkolenia przedpobo-
rowych dla potrzeb wojska 
(WKK). Zmniejszyło to rady-
kalnie – o połowę wszystkie 
dochody organizacji, prze-
znaczane głównie na dzia-

łalność statutową, wydaw-
niczą, szkoleniową i spor-
tową. Obecnie Liga Obrony 
Kraju działa w sferze „wol-
nego rynku”, opierając się 
na skromnych, samodziel-

nie wypracowanych docho-
dach, które tylko w części 
zaspokajają środki na re-
alizację zadań statutowych 
i sportowych. 

Otwierając uroczystość 
w „Chemiku”, Wojciech Bo-
roński – prezes LOK woje-
wództwa śląskiego – krót-
ko nawiązał do począt-
ków działalności, a mówiąc 
o funkcjonowaniu Ligi przy-

pomniał, że jej motto wypi-
sane na sztandarze: Obro-
na Ojczyzny jest najświęt-
szym obowiązkiem każde-
go obywatela – wywodzi 
się z artykułu 11 Konstytu-
cji 3 maja, który brzmi: Na-
ród winien jest sobie same-
mu obronę od napaści i dla 

przestrzegania całości swo-
jej. Wszyscy przeto obywa-
tele są obrońcami całości 
i swobód narodowych. Mów-
ca w swym wystąpieniu do-
dał, że śląski LOK, według 
stanu na 31. 07. 2004 r., na 
terenie województwa tworzy 
20 Zarządów Rejonowych, 
Powiatowych i Miejskich na 
prawach powiatu oraz 339 
kół i klubów, w których dzia-
ła 13.235 członków. Naj-
bardziej widoczne działa-
nia prowadzą kluby specja-
listyczne LOK, których jest 
117 i zrzeszają one 2529 
osób. Struktura klubów spe-
cjalistycznych przedstawia 
się następująco:
- Żołnierzy Rezerwy – 10 (245 

członków),
- Strzeleckie - 54 (1289 

członków),
- Modelarskie – 14 (215 

członków),

Wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewa-
niem Mazurka Dąbrowskiego rozpoczęły się, 26 paź-

dziernika w Domu Kultury „Chemik”, wojewódzkie obcho-
dy 60-lecia istnienia Ligi Obrony Kraju – organizacji spo-
łecznej wielce zasłużonej dla spraw obronności cywilnej.

Pułkownik Grzegorz Jarząbek odczytuje list Prezydenta RP. 
 Za stołem prezydialnym siedzą Zbigniew Zaborowski 

(z lewej) i Wojciech Boroński (z prawej).

 Z uwagą słuchano wystąpień.

ciąg dalszy na str. 35
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W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.00 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

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

Mieszkańcy
ul. Wróblewskiego 63 
klatki F, G, H, I 

Do
Kierownika Administracji

Osiedla „Chemik” SSM ul. Kapicy 15
w miejscu

dotyczy: wycinki drzew (pismo z 14. 09. 04 r.)
My, mieszkańcy budynku przy ul. Wróblewskie-

go 63 protestujemy przeciw zignorowaniu na-
szego pisma (kopia w załączeniu) o wycięcie, 
utrudniających nam życie topoli. W załączniku do 
wniosku Zarządu SSM skierowanego do Wydzia-
łu Ochrony Środowiska UM w Siemianowicach 
Śl., proponuje się do wycięcia zupełnie inne drze-
wa niż te, o które nam chodzi.

Żądamy skorygowania załącznika i ujęcia w nim 
w pierwszej kolejności pylących topoli między blo-
kami Wróblewskiego 63 i Niepodległości 60 (zna-
ją je doskonale miejscowe gospodynie) oraz tych, 
które rosną najbliżej naszego budynku, poczyna-
jąc od narożnika przy klatce 63i, gdzie ich gałę-
zie dotykają niemal murów zabierając światło i cie-
pło słoneczne. W wyborze drzew do wycinki wska-
zany jest udział mieszkańców Wróblewskiego 63, 
oraz przedstawicieli Rady Osiedla, zamieszkałych 
najbliżej omawianego miejsca, o czym zapomnia-
no, przygotowując załącznik.

Mieszkańcy ul. Wróblewskiego 63
Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Nadzorczej SSM,
Prezes Zarządu SSM,
Redakcja „Moja Spółdzielnia”,
Wydział Ochrony Środowiska UM w Siemianowicach Śl.
Podpisy mieszkańców załączono do pisma 
z dnia 14. 09. 2004 r.

ZARZĄD SSM: ADM osiedla „Chemik” 
uwzględniając stanowcze sugestie mieszkań-
ców dokonała korekty projektu przewidujące-
go wycinkę drzew w tym rejonie. Uzgodnienia 
dotyczące usunięcia drzew wykonane zosta-
ną przy udziale mieszkańca p. Króla. Doce-
lowo projekt przewiduje wycinkę prawie 55 
drzew i wykonanie nowych nasadzeń. Jesz-
cze w listopadzie br., administracja przystą-
pi do wycinki 31 sztuk najbardziej dokuczli-
wych dla mieszkańców drzew. Jednocześnie 
informujemy zamieszkałych, iż ADM wystąpiła 
do UM z wnioskiem o rozpatrzenie usunięcia 
drzew na terenie żłobka. Za uciążliwości spo-
wodowane pylącymi topolami ADM os. „Che-
mik” serdecznie przeprasza mieszkańców.

Mieszkańcy 
ul. Wróblewskiego 63 
klatki F, G, H, I.

Do
Kierownika Administracji

SSM Chemik
ul. Kapicy 15

Pismo nasze dotyczy odpowiedzi Dyżurnego Redaktora „Mojej Spół-
dzielni” nr 9/2003 na list jednej z lokatorek ul. Wróblewskiego 63. Cytu-
jemy odpowiedni fragment artykułu: ZARZĄD SSM: ADM Chemik po-
siada opracowany projekt wymiany zieleni w tym rejonie Osiedla. 
Część prac w ramach tego planu została w tym roku już wykonana. 
Kolejne roboty związane z wycinką drzew przy ul. Wróblewskiego 
63 powinny być przeprowadzone na wiosnę 2004 roku.

Jesień mamy w kalendarzu, a topole nam kwitły i pyliły już dru-
gi raz w tym roku. Okien ani balkonów otworzyć nie można, na-
wet kwiaty balkonowe, do których tak zachęcacie, w tym roku mar-
nie wyglądają, oblepione i przyduszone przez pyły topoli. Ten ga-
tunek drzew sadzony w czasach komunizmu (gdzie stawiano na 
ilość, a nie na jakość) nazwany został w niektórych krajach drzewa-
mi śmierci, bowiem ich wpływ na człowieka zamiast być pozytywny 
daje same złe, niszczące skutki.

Powoduje alergie, jest przyczyną ataków astmy, oraz rozlicznych 
chorób oczu. Wszyscy wiemy, ile kosztują w tej chwili w aptekach 
leki, czy SSM jest przygotowana na zwrot udokumentowanych ko-
szów leczenia alergii, wywołanych przez pylące topole?

Czy Naszym Władzom Spółdzielczym zależy na zdrowiu osiedlo-
wych dzieci i pozostałych mieszkańców? Wydaje nam się, że nie. 
Na pewno nie!!! W przeciwnym razie nie zrzucaliby winy za brak 
wycinki, tak bardzo uciążliwych i szkodliwych topoli, na brak zgody, 
ze strony Wydziału Ochrony Środowiska, skoro na dzień 09. 09. 
2004 r. SSM z wnioskiem takim jeszcze nie raczyła do Urzędu 
Miasta wystąpić.

W dniu dzisiejszym, po Naszej rozmowie w Wydziale Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego w Siemianowicach Śl. z panią Chle-
bik, uzyskaliśmy informację, że stosowny wniosek ze strony SSM 
wpłynął, owszem, ale dopiero przed kilkoma dniami, a dokład-
nie 10. 09. 2004 roku. Nic dodać, nic ująć, po prostu wstyd nam za 
ludzi, którzy siedząc na opłacanych przez Nasze czynsze etatach, 
ośmielają się lekceważyć i wodzić za nos mieszkańców.

Oczekujemy od władz SSM Osiedla Chemik przeprosin, do-
prowadzenia swoim działaniem do możliwie najszybszego wy-
cięcia (nie skrócenia) otaczających Nas topoli, oraz jednoznacz-
nej, polegającej na prawdzie odpowiedzi na Nasze pismo, tak na 
łamach „Gazety Spółdzielczej”, jak i bezpośrednio do każdego 
z mieszkańców ul. Wróblewskiego 63 klatek F, G, H, I.
Do wiadomości:
Prezes SSM,
Kierownik Administracji Chemik,
Redakcja „Moja Spółdzielnia”,
Wydział Ochrony Środowiska UM.
Do pisma dołączamy podpisy mieszkańców ul. Wróblewskiego 63 
klatek F, G, H, I.

Z a w a d z a j ą  t o p o l e
 Siemianowice 14. 09. 2004 r. Siemianowice 14. 09. 2004 r.
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MOJA SPÓŁDZIELNIA

Powiatowy Urząd Pracy
Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17, tel.765-29-40

Pośrednictwo Pracy tel. 765-29-45 pokój nr 6

www.pup.siemianowice.pl    pup@siemianowice.pl 

PUP Siemianowice Śląskie na 2. 11. 2004 r. posiada następujące oferty pracy:
WYŻSZE:

asystent kierownika działu systemów lasero-
wych – dyspozycyjność, umiejętność pracy ze-
społowej, j. ang.;
fizjoterapeuta – spec. fizjoterapia, dośw.;
inżynier- spec. :elektryk, znajomość j. niem., pr. 
jazdy kat. B;
kierownik utrzymania ruchu – spec. technicz-
na, dośw. w pracy, dobra znajomość zagadnień 
z zakresu mechaniki, energetyki i hydrauliki;
księgowa – spec.: księgowość, dośw., znaj. j. 
ang. i niem. w stopniu dobrym;
nauczyciel j. angielski – upraw. pedagog, dośw.;
nauczyciel j. niemiecki – spec. filologia nie-
miecka, upraw. pedagogiczne;
projektant systemów ciśnieniowych – spec. tech-
niczna, znaj. obsługi programu MECHANICAL, znaj. 
obsł. programu AUTOCAD, upraw. projektanta;
projektant rozdzielnic elektrycznych – spec. 
elektryk, komunikatywność, dobra znaj. j. ang. 
lub niem., dyspozycyjność;
specjalista ds. utrzymania ruchu elektro-
energetycznego – energoelektryk, obsł. kom-
putera, dośw.;
spedytor – spec.: transport, znaj. j. ang. i niem. 
w stopniu dobrym;
telemarketer – reporter – humanistyczne, zdol-
ności interpersonalne;

ŚREDNIE:
handlowiec – dośw., dyspozycyjność;
hydraulik siłowy – dośw. praktyczna znajo-
mość zagadnień hydrauliki siłowej;
kasjer-pakowacz – osoba ucząca się;
klasyfikator – prakt. znajomość klasyfikacji złomu;
konsultant finansowy – dyspozycyjność;
przedstawiciel handlowy – komunikatywność, 
kontaktowość;
przedstawiciel handlowy – dośw., komunika-
tywność, pr. jazdy kat. B;
sprzedawca – wykszt. policealne, kierunek: re-
habilitacja, dośw., obsł. komputera;
sprzedawca mebli kuchennych – dośw., umiejęt-
ność doradztwa i sprzedaży mebli kuchennych;
technik farmaceuta – doświadczenie;

ZAWODOWE:
cieśla – doświadczenie;
cukiernik-ciastkarz – wykształcenie: gastrono-

miczne, dośw.;
elektromechanik samochodowy – dośw., 
upraw. spawalnicze;
fryzjer –upraw. czeladnicze;
kafelkarz – dośw. w pracy;
kierowca C – świadectwo kwalifikacji na prze-
wóz rzeczy, pr. jazdy kat. C;
malarz – szpachlarz – dośw., konieczne po-
dwójne obywatelstwo;
murarz – doświadczenie;
monter mebli biurowych – dośw., pr. jazdy 
kat. B;
montażysta okien – doświadczenie;
operator koparki – upraw., dośw.;
operatorkoparki Ł 34- dośw., upraw.;
operator podnośnika koszowego P-183- 
upraw. do obsł. ww. sprzętu, dośw.;
operator spycharko-ładowarki – upraw. do ob-
sługi ww., dośw.; 
operator CNC – upraw. do obsługi tokarek ste-
rowanych numerycznie, dośw.;
piekarz – doświadczenie;
pilarz – wymagany kurs: leczenie i pielęgnacja 
drzew ozdobnych II klasy;
programista CNC – dośw. w pracy;
samodzielny montażysta mebli – stolarz, do-
świadczenie;
spawacz – dośw., spawanie elektryczno-gazo-
we; - w osłonie argonu;
spawacz C02 – badania wysokościowe, do-
świadczenie;
spawacz elektryczno-gazowy – upraw. spa-
walnicze, dośw.;
spawacz W03 – upraw. spawalnicze, doświad-
czenie;
szwaczka – doświadczenie;
szlifierz metali – doświadczenie; 
ślusarz – spawacz- dośw., znaj. rysunku tech-
nicznego, spawanie MIG/MAG; 
ślusarz-spawacz – spawanie elektryczno- ga-
zowe, dośw.; 
tokarz – dośw. w pracy; 

POZOSTAŁE OFERTY PRACY:
kierowca kat. C+ E- mechanik – świadectwo 
kwalifikacji; 
kierowca samochodu ciężarowego – pr. jazdy 
kat. C, B i E, kurs kierowców wózków widłowych, 

podstawowe ADR ;
kolporter ulotek – ukończone 16 lat;
operator żurawia samojezdnego – dośw. 
upraw. do obsługi ww. sprzętu;
prostowacz konstrukcji stalowych – dośw.;
przedstawiciel handlowy – komunikatywność; 
sortowacz surowców wtórnych – chęć do pra-
cy, obsł. wózka widłowego;
ratownik WOPR – dośw., kurs ratownika WOPR;

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ:
ze znajomością j. ang. lub niem.:
-operator maszyn wiertniczych;
-konstruktor instalacji sanitarnych i CO;
-kierowca ciągnika; - tynkarz;
-kierowca kat. C+ E;
-murarz, - cieśla - murarz;
-opiekun do pracy z osobami niepełnospr. 
w domach prywatnych;
-- murarz, - zbrojarz, - tynkarz, - cieśla,
-- posadzkarz, - flisiarz;
- inżynier; - szwaczka; -pakowacz;

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE:
PORTIER – dośw., III gr. inwalidzka;
PRACOWNIK BIUROWY – dośw., obsł. urz. 
biurowych, znaj. pakietu MS OFFICE, II grupa 
inwalidzka;
PRACOWNIK PORZĄDKOWY – III gr. inwa-
lidzka;

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
WARUNKI PRZYZNANIA DOTACJI

OSOBA BEZROBOTNA ZAREJESTROWA-
NA W PUP W SIEMIANOWICACH ŚL.; BEZ-
POŚREDNIO PRZED REJESTRACJĄ W PUP 
NIE PROWADZIŁA WŁASNEJ DZIAŁALNO-
ŚCI GOSPODARCZEJ; W OKRESIE 12 MIE-
SIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH ZŁOŻENIE 
WNIOSKU OSOBA TA NIE ODMÓWIŁA, BEZ 
UZASADNIONEJ PRZYCZYNY, PRZYJĘCIA 
PROPOZYCJI ODPOWIEDNIEGO ZATRUD-
NIENIA, SZKOLENIA, PRAC INTERWENCYJ-
NYCH LUB ROBÓT PUBLICZNYCH; OSOBA, 
KTÓRA NIE OTRZYMAŁA DOTYCHCZAS 
POŻYCZKI Z FUNDUSZU PRACY LUB Z IN-
NYCH ŚRODKÓW Z FUNDUSZY PUBLICZ-
NYCH NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GO-
SPODARCZEJ.
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W domu ma zazwy-
czaj telewizor dobrej 
marki, ale nie oglą-
da programów za 

często. Szkoda mu na to czasu. Jeśli 
już zasiądzie w fotelu, to preferuje au-
dycje sportowe, kryminały. Klasyka, 
czy sztuki teatralne, Barana nudzą.

Pan Byk lubi TV 
i chętnie spędza 
wolny czas przed 
ekranem w swoim 
domu, a więc tam, 

gdzie czuje się najlepiej. Interesują go 
programy lekkie, ale szczególnie eko-
nomiczne, bądź takie, które mogą mu 
być pomocne w zarabianiu pieniędzy.

Nowinki popularno 
naukowe, programy 
oświatowe, nowości 
z zakresu medycy-

ny, czy zdobywania kosmosu, wszyst-
ko to bardzo interesuje Bliźniaka, któ-
ry lubi tą drogą dowiedzieć się czegoś 
nowego. Ma zazwyczaj szeroki zakres 
zainteresowań.

Pan Rak, a już szcze-
gólnie pani Rak, naj-
częściej zasiadają 
przed telewizorem 

wtedy, kiedy ich coś gnębi, kiedy chcą 
poprawić sobie nastrój. Preferują pro-
gramy kabaretowe, lubią sentymental-
ne piosenki. Panie żywo interesują się 
prezenterami i ich życiem prywatnym.

Ludzie urodzeni pod 
znakiem Lwa lubią 
oglądać w TV szcze-
gólnie filmy i progra-

my historyczne, śledzić losy np. kró-
lów. Być może wynika to z faktu, że 
sami cenią się bardzo wysoko i często 
podświadomie utożsamiają się z po-
kazywaną postacią.

Panny właściwie nie 
mają jasno sprecy-
zowanych zaintere-
sowań, ponieważ są 

bardzo zapracowane, programy ogląda-
ją rzadko z wyrzutami sumienia, bo są-
dzą, że czas można lepiej wykorzystać. 
Lubią dzienniki i audycje informacyjne.

Wagi nie spędzają 
przed telewizorem 
zbyt dużo czasu. 
Jeżeli już, to pana 

Wagę szczególnie interesują progra-
my polityczne, natomiast panie oglą-
dają modę i sposób ubierania się osób 
bardzo eleganckich, sławnych.

Pan Skorpion, jeśli 
już ma w ręku pilot 
i ogląda telewizję, wy-
bierze jakiś trzymają-
cy w napięciu krymi-

nał, czy film z ciekawą fabułą. Lubi rów-
nież dreszczowce i nie odstrasza go, że 
trzeba oglądać je późną nocą.

Nic tak nie pociąga 
w telewizji Strzelca, 
jak programy podróż-
nicze. Gotów jest wte-
dy poświęcić dużo 

czasu na ich oglądanie. Lubi oglądać 
kraje, w których był i zbiera informacje 
o nowych, do których chętnie pojedzie.

Ulubionymi progra-
mami Koziorożca 
są seriale. Potrafi 
szczerze przywiązać 
się do postaci z se-

riali i traktować je niemal, jak swoich 
bliskich znajomych. Panie czasem za-
kochują się w przystojnym aktorze.

Ludzie spod tego 
znaku z ogromnym 
zainteresowaniem lu-
bią oglądać w TV pro-

gramy o zwierzętach i filmy przyrodni-
cze. Starają się zainteresować tą te-
matyką również swoje dzieci, wzboga-
cając ich wiedzę.

Kontakt Wodnika z te-
lewizorem jest nie-
zbyt częsty. Jeśli już 
ma wolny czas, wo-
li czytać niż oglądać 

programy. Przed telewizorem siada by 
się odprężyć, nie przywiązuje zbyt wiel-
kiej wagi do tego, na co patrzy.

W szklance zimnego mleka zamoczyć 
6 płaskich łyżeczek sody oczyszczonej. 
Z 4 łyżek cukru zrobić karmel i gorący roz-
prowadzić szklanką wody. Postawić na 
ogniu teflonowy, szeroki rondel, wsypać 4 
szklanki cukru, zalać gorącym karmelem, 
wymieszać, dodać pół kilo masła i 1 kg 
miodu. Powoli zagotować mieszając i od-
szumować. 2 kg mąki przesiać do szero-
kiego garnka; dodać zmielone lub utłuczo-

ne przyprawy: goździki, imbir, kardamon, 
cynamon, gałkę muszkatołową, anyż, la-
wendę (razem ze 2 łyżki stołowe, najwię-
cej cynamonu i imbiru), łyżeczkę soli, wy-
mieszać. Miód zestawić z ognia i dodać 
powoli 2 filiżanki spirytusu, gorącym za-
lać mąkę, wymieszać i oddzielić dokład-
nie od dna. Dodać rozpuszczoną sodę, fi-
liżankę posiekanych orzechów, pokrajane 
pół filiżanki skórki pomarańczowej, 6 jajek 
i dobrze wymieszać. Garnek przykryć po-
krywką i wynieść do chłodnej piwnicy, ale 
nie na balkon! Zostawić na 2 do 4 tygo-
dni (najlepiej zrobić w Andrzejki!). Dwa dni 
przed Wigilią podzielić ciasto na 3 części. 
Prostokątną blachę posmarować tłusz-
czem, wysypać mąką, wywałkować jed-
ną część (resztę trzymać w chłodzie, bo 
ciasto wypłynie). Wybić na ciasto żółtko 
(po 1 na blachę), umoczyć palec w piwie 
i rozsmarować po całej powierzchni. Piec 
25 do 35 minut w piekarniku nagrzanym 
od 200 do 250 st. C. Ostudzić. Oddzielić 
długim nożem z boków i od spodu, wyło-
żyć na stolnicę „spodem do góry”. Przy-
palenia zetrzeć i odkroić nierówne czę-
ści. Pierwszy placek posmarować – spód 
– gorącą marmoladą – 2 słoiki (np. śliwko-
wa i wiśniowa). Położyć drugi placek, wy-
równać. Z pół szklanki wody, łyżki 3% octu 
i 25 dag cukru ugotować syrop (tzw. „do 
nitki”). Do syropu dodać 25 dag zmielo-
nych orzechów włoskich, sok i skórkę z 1 
cytryny, kieliszek rumu i wymieszać. Wy-
łożyć na placek, rozsmarować, przykryć 
trzecim plackiem (stroną „elegancką” do 
góry). Przykryć papierem pergaminowym, 
przyłożyć deską drewnianą. Włożyć do 
reklamówek i dobrze obciążyć. Wynieść 
do zimnego pomieszczenia na 2 – 3 dni. 
W Wigilię wyciągnąć, krajać w wąskie (ok. 
1 cm) plastry „przez całość”, każdy z kolei 
na 2 – 3 krótsze części. Nie lukrować.

Można go trzymać spokojnie 2 do 3 ty-
godni, ale to nie grozi, bo wcześniej i tak 
zostanie zjedzony.

Podano za PLURIX

Ja i telewizor...
Świąteczny piernik
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Mara; 8. Praca; 9. 

Znak lub nakaz; 10. Po śląsku – kij; 
11. Posąg; 12. Jeszcze nie emerytu-
ra; 13. Lalka teatru kukiełkowego; 14. 
Punkt; 16. Stała opłata urzędowa; 19. 
Zwierzę ze świń; 20. Karetka reani-
macyjna; 21. Domek dla psa; 22. Pta-
ki drapieżne z rodziny jastrzębi; 23. 
Kolorowe ołówki; 28. Tłuszcz zwierzę-
cy; 31. Tekst do piosenki; 32. Więk-
sza naprawa; 33. Włóczęga: 34. Mała 
miejscowość; 35. Piskliwy głos męski; 
36. Na półkach w sklepie; 37. Kwit-
nie raz.

PIONOWO: 1. Zakłada instalacje; 2. 
Stopniowy rozwój; 3. Przynosi wstyd 
rodzinie; 4. Poczet; 5. Może być tele-
foniczny; 6. Naczynie do gotowania; 
7. Miejsce pracy dające stały dochód; 
14. Domek dla ptak  ów w gwarze ślą-
skiej; 15. „Bańgów” lub „Centrum”; 17. 
Zwolennik ateizmu; 18. Przeszkoda; 
24. Roślina oleista; 25. Cukierki w ru-
loniku; 26. Osoba; 27. Obok szpadla 
i rydla; 28. Danie z liści; 29. Ma pień 
i koronę; 30. Rodzaj kilofa.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 15 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do dnia 15 XI 2004 r. - na adres 
SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 z do-
piskiem Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” - krzyżówka nr 11/2004. Nagro-
dy za rozwiązaną krzyżówkę nr 10/
2004 z hasłem: „Babie lato” otrzy-
mują: I nagroda – Gertruda URBAŃ-

CZYK, zam. ul. Okrężna 15/22; II na-
groda – Piotr WĘGLIŃSKI, zam. ul. 
W. Fojkisa 5/1; III nagroda – Ire-
na MACHON, zam. ul. Powstańców 
54B/47. Zwycięzcom gratulujemy i za-
praszamy (z dowodem osobistym) do 
działu GZM po odbiór nagród. Kolacja 

przy świecach dla 2 osób (po uzgod-
nieniu terminu) w restauracji „ALO-
HA”, ul. W. Wróblewskiego 67; na-
grodę główną - ufundowała Restau-
racja „ALOHA”. Fundatorem pozo-
stałych nagród jest Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Na przystanku autobusowym Jasio 
trąca w nogę starszego pana.
- Czy pan lubi lizaki?
- Nie.
- To proszę go na chwilę potrzymać, 
bo muszę zawiązać sznurowadło.

  

- Jasiu, gdzie twój tatuś?
- Wyjechał w ważnej sprawie służbo-
wej na 6 miesięcy, ale jak będzie się 
dobrze sprawował, to wróci wcześniej.

  

- Mamo, ile jest pasty do zębów w tubie?
- Nie mam pojęcia, syneczku.
- A ja wiem! Od telewizora do kanapy!

  

Mały Jasio pyta kolegę:
- Pobawimy się w ZOO? 
- A jaka to zabawa?
- Bardzo prosta i przyjemna. Ja będę 
małpą, a ty przyniesiesz mi z domu 
kilka bananów!

  
Jasio chwali się koleżance:
- Wiesz? Niedawno złapałem pstrąga 
takiego, jak moja ręka!
- Niemożliwe, nie ma takich brudnych 
pstrągów!

  
- Jasiu, powiedz nam – pyta ksiądz na 
lekcji religii – Co musimy zrobić, aby 
otrzymać rozgrzeszenie?
- Musimy grzeszyć, proszę księdza 
- pada odpowiedź.

  

Wiesz, mamo, Kazio wczoraj przy-
szedł brudny do szkoły i pani go za 
karę wysłała do domu!
- I co pomogło?
- Tak, dzisiaj cala klasa przyszła brudna.

  

Mamo, to jest Kazio! Przyjrzyj mu się!
- Dlaczego?
- Bo on się uczy jeszcze gorzej niż ja!
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- Łączności i Komputerowe 
– 12 (279 członków),

- Wodne (Żeglarskie) - 6 - 
zrzeszają (137 członków),

- Płetwonurków – 6 (166 
członków),

- Letnich i Zimowych Spor-
tów Obronnych – 11 (146 
członków),

- Motorowe – 4 (52 członków).
Kończąc swe wystąpienie 

stwierdził: Dzisiejsza akade-
mia, to szczególna okazja do 
wspomnień, zadumy i reflek-
sji nad minionym czasem. My-
ślę, że Liga Obrony Kraju zro-
biła wiele dobrego na terenie 
województwa śląskiego i że na 
pewno nie spocznie na lau-
rach, a w miarę swoich moż-
liwości kadrowych i finanso-
wych w dalszym ciągu będzie 
wykonywała swoje statutowe 
zadania, jak najlepiej potrafi. 
Chciałbym serdecznie podzię-
kować wszystkim członkom, 
sprzymierzeńcom i sympaty-
kom Ligi za wysiłek i aktywny 
udział w upowszechnianiu idei 
naszego Stowarzyszenia. Wie-
rzę, że Państwa udział w dzi-
siejszej uroczystości przyczyni 
się do dalszej integracji, współ-
pracy i więzi między naszymi 
środowiskami.

Uczestniczący w uroczysto-
ści pułkownik Grzegorz Ja-
rząbek, prezes ZG LOK, do 
tych słów dodał, iż obchody 
60-lecia objęte są honorowym 
patronatem Prezydenta RP – 
Aleksandra Kwaśniewskie-
go. Szef LOK mówiąc o dzi-

siejszym dniu Ligi podkreślił, 
iż obecnie, chociaż jest ona li-
czebnie dużo mniejsza, opiera 
się na autentycznych i wypró-
bowanych działaczach, którzy 
dalej realizują zadania statuto-
we w tym szeroko zakrojoną 
organizację imprez dla dzieci 
i młodzieży. Odnosząc się do 
średniej wieku obecnych po-
wiedział, że uroczystość jest 
jubileuszowa i trudno, by by-
ła tu licznie reprezentowana 

młodzież. Ona już niedługo 
rozpocznie zajęcia w dziesiąt-
kach klubów, do których przy-
chodzi chętnie.

Podczas spotkania kilku-
dziesięciu osobom, przybyłym 
do DK „Chemik”, z całego wo-
jewództwa wręczono nada-

ne przez Zarząd Główny Ligi: 
Medale Zasługi 60-lecia LOK, 
a kilkunastu innych uhonoro-
wano medalami pamiątkowy-
mi Za Zasługi dla LOK Woje-
wództwa Śląskiego.

Wśród wyróżnionych zna-
leźli się siemianowiczanie.
Medal Zasługi 60 lat LOK 
otrzymali:

- Zygmunt Bartusz,
- Stanisław Kowarczyk,
- Eugeniusz Kurzeja,

- Tadeusz Nowakowski,
a medal pamiątkowy Za 

Zasługi dla LOK Wojewódz-
twa Śląskiego:

- Tadeusz Nowakowski,
- Zbigniew P. Szandar,
- Rudolf Winkler.
W spotkaniu uczestniczyli 

m.in.: Zbigniew Zaborowski 
- poseł na Sejm RP, Marek 
Łuczyński - dyrektor Wydzia-
łu Organizacyjnego Urzędu 
Marszałkowskiego – odczy-
tał list gratulacyjny marszałka 
Michała Czarskiego, Walde-
mar Kolasa - zastępca Szefa 
Wojewódzkiego Sztabu Woj-
skowego, Prezydenci Miast: 
Rudy Śląskiej – Andrzej Sta-
nia i Siemianowic Śl. – Zbi-
gniew P. Szandar. pes

skami, z którymi coraz częściej spoty-
kają się na codzień.

Drugie przedstawienie pt. „Tanie 
chwile”, adresowane do starszej mło-
dzieży ze szkół ponadpodstawowych, 
to dydaktyczna komedia z tragiczną 
pointą. Sztuka opowiada historię mło-
dego małżeństwa, w którym młoda żo-
na zaślepiona miłością do rozrywko-
wego męża ufa mu bezgranicznie i wy-
kazuje nadopiekuńczą dbałość o swo-
jego wybranka. Natomiast mąż – nie-
spełniony muzyk, uzależniony od al-
koholu i narkotyków – wykorzystuje jej 
naiwność. W sumie spektakl kończy 
się dramatycznie. Tylko jedną z tych 
osób można uratować – bierną alko-
holiczkę. Jej mąż musi przebyć dłu-
gą drogę, żeby poczuć potrzebę nor-
malności. Twórcy spektaklu w bolesny 

i groteskowy sposób napiętnowali pol-
ski stereotyp pijaństwa i nabytego wy-
obrażenia luzu narkotykowego. A mło-

dzież mogła zobaczyć, jakie są konse-
kwencje wpadania w te nałogi i uza-
leżniania się od tych używek.

- Po zachowaniu dzieci na spekta-
klach widać, że w szkołach jest pro-
wadzona dobra praca. Młodzi widzo-
wie adekwatnie reagują na porusza-
ną problematykę, biorą też aktywny 
udział w dyskusji prowadzonej następ-
nie przez aktorów. Być może w roz-
mowie z nimi mają więcej odwagi, by 
poruszać te trudne problemy. Budu-
jące jest też to, że coraz więcej dzieci 
ma świadomość, że nie warto ulegać 
tym swoim kolegom, którzy proponują 
narkotyki, alkohol czy sięgają po prze-
moc i agresję podczas rozwiązywania 
konfliktów – twierdzi Zbigniew Krup-
ski dyrektor DK „Chemik” i pomysło-
dawca spektakli profilaktyczno-eduka-
cyjnych.  mig

O  p r z e m o c y 
i n a c z e j

ciąg dalszy ze str. 36

ciąg dalszy ze str. 20 W s z y s c y  p r z e t o  o b y w a t e l e …

Medal otrzymuje Eugeniusz Kurzeja.
Tadeusz Nowakowski - z prawej - hono-

rowany medalem pamiątkowym LOK.



W jesienne, ciepłe 
popołudnie…

Pomysł przedstawie-
nia za pomocą sztuki te-
atralnej ważnych dla dzieci 
i młodzieży problemów, ta-
kich jak: alkohol, narkoma-
nia, przemoc, agresja po-
wstał w DK „Chemik” 6 lat 
temu. Od tego czasu sys-
tematycznie organizuje się 
tam spektakle, które są ży-
wo odbierane przez mło-
dych widzów.

Tym razem uczniowie 
szkoły podstawowej obejrze-
li widowisko pt. „Nerwus”, 
które w swoim przekazie na-
wiązuje do tradycji podróż-
niczych. Jej główny boha-
ter, podobnie jak wcześniej 
Robinson Crusoe, Sindbad 
czy Harry Potter, wprowa-
dza młodego widza w świat 
pełen przygód. Nerwus wę-
drując po świecie swoich 
dziecięcych i młodzieńczych 

przeżyć zmaga się z prze-
ciwnościami losu, które har-
tują w nim poczucie obo-
wiązku, lojalność wobec ro-
dziców, a przede wszystkim 
wykazują wyższość rozu-
mu nad agresją i siłą. Akto-
rzy za pomocą tych wędró-
wek przekazali młodym wi-
dzom przesłanie o możliwo-
ści powstrzymywania prze-
mocy nawet w bardzo trud-

nych i złożonych życiowych 
chwilach.

Spotkanie dzieci z akto-
rami miało swój dalszy ciąg 
po zakończeniu spektaklu, 
gdyż była okazja do dysku-
sji na poruszone zagadnie-
nia. Okazało, że dzieci żywo 
reagują na problemy nar-
komani, przemocy i agresji 
i są zainteresowane walką 
z tymi negatywnymi zjawi-

O  p r z e m o c y  i n a c z e j
Blisko 250 dzieci i młodzieży uczestniczyło w kolej-

nych przedstawieniach Teatru Profilaktyczno-Edu-
kacyjnego, jakie odbyły się 27 października br. w DK 
„Chemik”. Pierwsze z nich pt. „Nerwus” zgromadził 
widzów ze Szkoły Podstawowej nr 1, natomiast prze-
bieg drugiej sztuki –„Tanie chwile” z zapartym tchem 
śledziła młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych przy ul. Budryka w Michałkowicach.

ciąg dalszy na str. 35 Projekt okładek oraz fotoreportaże: Złota polska – str. 1 i: W jesienne, ciepłe – Piotr Sowisło


