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Podsumowanie kadencji władz miasta w trzech rozmowach - str. 3, 4, 5
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W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

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

WYBORY SAMORZĄDOWE - 21. 11. 2010 r.
Decydujesz jak będzie w Twoim mieście!!!

Nowe stawki opłat - str. 6 Na Radach o planach… - str. 14

Drzewa, 
drzwi, 

śmietnik
czytaj str.  2

Zielony Konkurs 2010 
 – zakończony - str. 40

Krótko o remontach 
- str. 11
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Odarcie z kory 10 drzewek na 
osiedlu „Węzłowiec” i obcięcie 

sporej części choinki na os. im. Ju-
liana Tuwima przytłaczają paździer-
nikowe wyczyny spisane w suche, 
beznamiętne zestawienie poniesio-
nych szkód. Nijak jednak nie moż-
na zrozumieć, że ktoś ot, tak sobie 
zdarł korę i siekał czymś ostrym po 
drzewkach, a jakiś inny ktoś obciął 
znaczącą część sosny – jej pnia 
głównego. Po co, na co – te pytania 
pozostaną bez odpowiedzi.

Prezentowane zdjęcia wywierają 
przygnębiające wrażenie. Żal serce 
ściska, gdy patrzy się na takie spu-

stoszenie wykonane przez jakiegoś 
tumana, który swym idiotycznym po-
stępkiem skazał te drzewka na niebyt. 
A ponoć wszyscy chcemy mieszkać 
w ładnym i zadbanym otoczeniu. Po-
noć wśród nas wiele jest osób wrażli-
wych na niedolę drzew – przynajmniej 
taki nasuwa się wniosek w chwili, gdy 
administracje dokonują ich przycięcia 
lub planowanego wycięcia. Wtedy roz-
pętuje się piekło i od czci i wiary od-
sądzani są wszyscy. Często sypią się 
inwektywy a w e-mailach, telefonach 
poddaje się w wątpliwość stan umy-
słów pracowników oraz powszechne 
jest domaganie się ukarania spraw-
ców. A tu... cicho... nic.

Zero reakcji.
A wierzyć się nie chce, by takie cio-

sanie drzewek odbywało się błyska-
wicznie. To przecież musi trwać i ktoś 

D r z e w a , 
d r z w i , 

ś m i e t n i k

Bez komentarza.

Os. „Młodych” – po drzwiach 
zostało wspomnienie.

Balustrada przy wejściu do klatki ul. Władysława Jagiełły 25A.

ciąg dalszy na str. 24
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Gramy do jednej bramki
O współpracy miasta z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową, o wspólnym 

rozwiązywaniu problemów, a także o planach na najbliższe cztery lata 
– rozmawiamy z Jackiem Guzym, prezydentem Siemianowic Śląskich.

„Moja Spółdzielnia”: Kończy Się 
Kolejna Kadencja SaMorządu. jaKi to 
był – według pana – czaS dla SieMia-
nowic ŚląSKich?

Jacek Guzy: Zdecydowanie bar-
dzo dobry, nie mam co do tego cie-
nia wątpliwości. Nasze miasto zmie-
niło się nie do poznania. I to w wie-
lu aspektach życia publicznego. Po-
prawiła się infrastruktura komunikacyj-
na, zmodernizowaliśmy obiekty spor-
towe, wyremontowaliśmy wiele szkół, 
utworzyliśmy wreszcie Rodzinkowy 
Dom Dziecka, wybudowaliśmy Rynek 
Miejski. Inwestycji i przedsięwzięć by-
ło znacznie więcej. Tylko w 2009 r. na 
tę działalność wydaliśmy rekordową 
sumę przeszło 20 milionów złotych. 
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że 
ciągle nie brakuje w naszym mieście 
kłopotów i problemów do rozwiązania. 
Trzeba jednak też sobie uzmysłowić, 
że przez cztery lata nie ma fizycznej 
możliwości uporania się z wszystkim.

- jaK w tyM KonteKŚcie ocenia pan 
wSpółpracę z SieMianowicKą Spół-
dzielnią MieSzKaniową?

Jacek Guzy: Znakomicie. Przez ostat-
nie cztery lata spotykałem się wiele razy 
z prezesem Zbigniewem Lekstonem i in-
nymi przedstawicielami Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Za każdym 
razem były to konkretne, merytorycz-
ne rozmowy, których efektem zawsze 
było coś dobrego dla miasta, jak i sa-
mych mieszkańców. Nasze spółdziel-
nie, w tym Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa udowodniły, że bardzo 
im leżą na sercu Siemianowice Śląskie. 
Przykładem była tragedia, jaka miała 
miejsce w tym roku przy ulicy Grabowej. 
Kilkanaście osób nagle zostało bez da-
chu nad głową. Nie musiałem obdzwa-
niać poszczególnych prezesów z prośbą 
o pomoc. Zbigniew Lekston, jako jeden 

z pierwszych sam się ze mną skontakto-
wał i zaproponował konkretne działania.

- przynajMniej począteK Kadencji, 
to jednaK trudny oKreS dla Spółdziel-
ni MieSzKaniowych. w 2007 r. weSzła 
w życie nowelizacja uStawy, Która 
Stworzyła dla Spółdzielni zupełnie no-
wą rzeczywiStoŚć…

Jacek Guzy: Nowe przepisy jak naj-
bardziej wprowadziły wiele zmian. Naj-
ważniejsze związane były z ułatwie-
niami w nabywaniu odrębnej własno-
ści lokali. W efekcie lokator dosłownie 
za kilkadziesiąt złotych mógł wykupić 
swoje mieszkanie, nie wiązało się to 
już z wydatkiem nawet kilkudziesięciu 
tysięcy. To była prawdziwa rewolucja. 
Trzeba przy tym pamiętać, że Siemia-
nowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
to z jednej strony spora część miasta, 
a z drugiej kilka tysięcy ludzi. Przecież 
zasoby Spółdzielni to ponad 12 tysię-
cy mieszkań. Zupełnie niedorzeczne 
byłoby odwracanie się od takiego pod-
miotu plecami. I tak było w przypadku 
właśnie nowelizacji tej ustawy. Spoty-
kałem się wtedy z prezesem Zbignie-
wem Lekstonem i wspólnie wypraco-
wywaliśmy jak najlepsze rozwiązania. 

- nie będzie chyba przeSady 
w Stwierdzeniu, że wSpółpraca MiaSta 
z SieMianowicKą Spółdzielnią MieSz-
Kaniową, to wyMierne efeKty. taKże 
w KweStii bezpieczeńStwa…

Jacek Guzy: Jak najbardziej. Wszak 
bezpieczeństwo to nie tylko dodatko-
we patrole policji, czy straży miejskiej. 
To również zagwarantowanie młodym 
ludziom i nie tylko pełnego wachlarzu 
spędzania wolnego czasu. Także w tej 
płaszczyźnie współpraca miasta z Sie-
mianowicką Spółdzielnią Mieszkanio-
wą układa się wręcz idealnie. Spół-
dzielnia tylko w ostatnim czasie odda-
ła do użytku parę osiedlowych boisk, 
my w tym aspekcie mamy swoje suk-
cesy. Najważniejsze, że działamy na 
zasadzie naczyń połączonych, wiemy 
doskonale, że gramy do jednej bram-
ki, że cel jest ten sam. Nie sposób przy 
tej okazji wspomnieć o monitoringu. 
Nie tak dawno podpisałem z prezesem 
Zbigniewem Lekstonem stosowne po-
rozumienie. Na jego mocy Spółdzielnia 
udostępniła nam nieodpłatnie dach bu-
dynku przy ulicy Świerczewskiego – na 
potrzeby stacji bazowej. Miasto z kolei 

ze swojej strony, w miarę możliwości 
technicznych, zobowiązało się do włą-
czania do swojego systemu monitorin-
gu obiektów spółdzielczych.

- nie jeSt tajeMnicą, że jedną z naj-
więKSzych bolączeK polSKich jedno-
SteK SaMorządowych jeSt budownic-
two KoMunalne. czy tutaj widzi pan 
pole do wSpółpracy ze SpółdzielniaMi?

Jacek Guzy: Przede wszystkim 
trzeba wyraźnie zaakcentować, że 
z brakiem mieszkań komunalnych bo-
rykają się dosłownie wszystkie mia-
sta w Polsce. W mojej ocenie to kolej-
ny dowód na to, że władze centralne 
najcięższe problemy spychają właśnie 
na barki samorządów. Bardzo możli-
we, że w najbliższym czasie – właśnie 
z pomocą Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej – będziemy się sta-
rać ten problem przynajmniej w jakiejś 
części rozwiązać. Prowadzimy bardzo 
konkretne rozmowy w tej sprawie. 

- w pana planach na naStępną Ka-
dencję nie braKuje rozwiązań, Któ-
re powinny bardzo zaintereSować 
członKów SieMianowicKiej Spółdzielni 
MieSzKaniowej…

Jacek Guzy: Trzeba sobie uzmysło-
wić, że przez cztery lata nie da się 
wszystkiego załatwić. Moja filozofia to 
traktowanie poszczególnych dzielnic, 
jak jednego organizmu. W mijającej ka-
dencji skoncentrowaliśmy się przede 
wszystkim na Centrum i Michałkowi-
cach. Teraz czas przyjdzie na inne dziel-
nice. Jednym z kluczowych przedsię-
wzięć będzie modernizacja trasy pro-
wadzącej z Bytkowa do Michałkowic. 
Mamy już gotową koncepcję budowla-
ną, która zakłada zmiany w organizacji 
ruchu, na co najmniej kilku skrzyżowa-
niach, powstanie nowych miejsc parkin-
gowych, czy budowę zatoczek autobu-
sowych. Trzeba też jasno powiedzieć: 
opowieści o obwodnicy wschodniej, czy 
zachodniej nie mają żadnego sensu. Po 
pierwsze to przedsięwzięcie, do którego 
potrzeba współpracy także innych miast, 
a te nie do końca są tym po prostu za-
interesowane. Inna sprawa to koszty ta-
kiej inwestycji, które są dla nas nieosią-
galne. Więc porzućmy tę demagogię. My 
jednak nie załamujemy rąk, tylko szuka-
my innych rozwiązań i mam nadzieję, że 
już niebawem zaczniemy je realizować. 

dzięKuję Barbara Grodzic
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- Minęła 20. rocznica reforMy Sa-
Morządowej. czy ta SySteMowa zMia-
na Sprawdziła Się?

Andrzej GOŚciNiAk: Niedawno 
obchodziliśmy XX-lecie samorządu 
terytorialnego w Polsce. Z tej okazji 
w naszym mieście odbyła się uroczy-
sta sesja Rady Miasta, na którą zapro-
szono ponad 250 osób w tym radnych 
wszystkich kadencji, od kadencji prze-
łomu 1989-90 poczynając. Zaprosiłem 
również profesora Michała Kuleszę, 
jednego z ojców reformy samorządo-
wej. W mojej opinii reforma ta bar-
dzo się sprawdziła. Mamy dzisiaj wy-
raźnie ukształtowane struktury w gmi-
nach, powiatach i województwach. 
Dzięki niej mieszkańcy, poprzez swo-
ich reprezentantów, nareszcie uzyska-
li wpływ na to, jak dana miejscowość 
powinna się rozwijać. Mamy dziś do 
czynienia z państwem obywatelskim.

- jaK ocenia pan upływającą za Kil-
Ka dni Kadencję rM?

Andrzej Gościniak: Oceniam ją po-
zytywnie. Dlaczego? Otóż kilka mie-
sięcy po wyborach w 2006 roku, ja-
ko Platforma Obywatelska i Porozu-
mienie Samorządowe, zawarliśmy ko-
alicję z Forum Samorządowym Jacka 
Guzego. Owo porozumienie dało nam 
większość w Radzie, a to pozwala-
ło mieć decydujący wpływ na sprawy 
w mieście. Głównym naszym uzgod-
nieniem było określenie i zatwierdze-
nie Celów Strategicznych bieżącej 
i kolejnej kadencji i podanie ich do pu-
blicznej wiadomości. Podając opraco-
wane w pięciu głównych punktach za-
łożenia w zakresie komunikacji, rewi-
talizacji, sportu, kultury, ochrony śro-
dowiska itd., przedstawiliśmy miesz-
kańcom nasz plan działania. Siemia-
nowiczanie, po upływie kadencji, mają 
możliwość odpowiedniej oceny dzia-
łalności władz miasta i zadecydowa-
nia o ich przyszłości. Gorąco więc na-
mawiam obywateli, aby poszli do urn. 
Zaś do młodych ludzi apeluję o to, 
by wykształcili w sobie nawyk uczest-
niczenia w wyborach. Nie głosując, 
tracicie możliwość współdecydowania 
o sprawach istotnych.

Podsumowując mijającą kadencję, 
z zadowoleniem stwierdzam, że głów-
ne strategiczne zadania zostały zre-
alizowane. Dobrze oceniam współpra-
cę z prezydentem Jackiem Guzym, to 

rzetelny partner. Dobrze oceniam też 
współpracę naszych klubów i efekty, 
jakie udało się osiągnąć.

- czy Mógłby pan wSKazać najwięK-
Szy SuKceS rM piątej Kadencji oraz 
najwięKSzą porażKę...

- Wykonaliśmy to, co obiecaliśmy, 
chociaż jest niedosyt, bo pewnych 
spraw nie wykonaliśmy, głównie ze 
względów ekonomicznych. Sukcesem 
jest to, że dotrzymaliśmy słowa. Za 
porażkę uważam to, iż nie udało się 
do końca kadencji zgromadzić całej 
RM wokół realizacji Celów Strategicz-
nych. Czy to znaczy, że nie chcę opo-
zycji? Nie. Chciałbym jednak, aby spór 
z opozycją był konstruktywny.

- jaK widzi pan MożliwoŚć wSpół-
pracy rady MiaSta i rady nadzor-
czej SSM?

Andrzej Gościniak: Nie będę mó-
wić jak ją widzę, ale odpowiem, jak 
wyglądała. Rada Miasta, to emanacja 
samorządu obywateli, Rada Nadzor-
cza Spółdzielni, to emanacja tych sa-
mych obywateli, jednak wówczas na-
zywają się oni członkami SSM. Współ-
praca więc w tym przypadku jest ko-
nieczna. Na samym początku kaden-
cji, spotkaliśmy się z przewodniczą-
cym Rady Nadzorczej Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej Wie-
sławem Jaźwcem i ówczesnym pre-
zesem SSM, Stanisławem Kowarczy-
kiem, celem omówienia obszarów na-
szego współdziałania. Od tego czasu 
regularnie, co kilka miesięcy, odbywa-
ły się podobne spotkania. Co więcej, 
kilku radnych miasta jest jednocześnie 
członkami Rad Osiedli, tym samym 
dochodzi do zacieśnienia współpracy. 
Zaprosiłem też przewodniczącego RN 
SSM i obecnego prezesa Spółdziel-

ni Zbigniewa Lekstona do prezentacji 
osiągnięć podczas sesji Rady Miasta 
po to, by radni mogli zapoznać się ze 
szczegółami, a Spółdzielnia poprzez 
takie wystąpienie mogła się po prostu 
pochwalić, a ma czym. Reasumując, 
jestem zadowolony ze współpracy RM 
i Rady Nadzorczej SSM.

- a więc widzi pan potrzebę jej Kon-
tynuowania w dotychczaSowyM, albo 
i SzerSzyM zaKreSie?

Andrzej Gościniak: Oczywiście. 
Formy współpracy są jasno określo-
ne i w moim głębokim przekonaniu po-
winny być kontynuowane i będą kon-
tynuowane. Znam aktywność obywa-
telską Prezesa Zarządu i Przewodni-
czącego Rady Nadzorczej SSM. Jeże-
li czasem wystąpiłyby jakieś zahamo-
wania ze strony miasta, to oni te kwe-
stie wyklarują. Z drugiej strony wierzę, 
że następcy poprowadzą Radę jesz-
cze lepiej. Aby to osiągnąć, muszą zro-
bić to co ja i dorzucić coś jeszcze. Nie 
obawiam się o przyszłość współpracy.

- co MiaSto dotychczaS zrobiło dla 
MieSzKańców zaSobów SSM?

Andrzej Gościniak: Przede wszyst-
kim miasto przejęło wszystkie drogi 
o charakterze publicznym oraz chod-
niki nie będące traktami wewnętrzny-
mi, a także tereny, jakich SSM już nie 
potrzebowała. To pozwoliło na zmniej-
szenie kosztów utrzymania spółdziel-
ni. Rada Miasta podjęła też kilka 
uchwał o sprzedaży Spółdzielni tere-
nów miejskich z wielką bonifikatą. Je-
żeli współpraca jest bieżąca, to poja-
wiające się problemy są rozwiązywa-
ne systematycznie, choć czasem nie 
od razu.

- pojawiają Się opinie loKatorów 
o złyM Stanie dróg oSiedlowych 
i chodniKów należących do gMiny... 

Andrzej Gościniak: Najpewniej 
mieszkańcy mają rację, ale ekonomia 
jest sztuką wyboru celów. Charaktery-
zuje się tym, że zawsze potrzeb jest 
wiele, ale nie na wszystkie jednocze-
śnie wystarcza pieniędzy. W tej ka-
dencji postawiliśmy sobie za priorytet 
wielkie inwestycje, jak ronda czy Ry-
nek Miejski. Oczywiście wykonywali-
śmy doraźne naprawy jezdni i chodni-
ków, lecz zdajemy sobie też sprawę, 
że to wciąż niewystarczające.

- MiaSto poStawiło na Sport i re-
Kreację. czy Mogłoby powStać na te-

Na finiszu kadencji samorządowej
O mijającej kadencji rozmawiamy z Andrzejem Gościniakiem,

przewodniczącym Rady Miasta Siemianowic Śląskich.
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renie SSM boiSKo, np. w raMach pro-
graMu „orliK”?

Andrzej Gościniak: Prezydent, ze 
względu na wysokie koszty budowy, 
na „Orlika” się nie zdecydował. Wy-
budowaliśmy za to w centrum miasta 
dwa obiekty: „Sporcik” i na „Jordanie” 
oraz zmodernizowaliśmy kilka boisk 
szkolnych. Dążymy, zgodnie ze Strate-
gią, aby przy każdej szkole w Siemia-
nowicach Śl. powstało boisko na wła-
ściwym poziomie. Cel ten będziemy 
starali się sukcesywnie osiągnąć.

- po zaKończeniu Kadencji przewod-
niczącego rady MiaSta, andrzej go-
ŚciniaK zoStaje w polityce czy chce 
od niej odpocząć?

Andrzej Gościniak: Nie czuję się 
zmęczony. Zdecydowałem się wziąć 
udział w wyborach do Sejmiku Śląskie-
go. Sądzę, że mam do tego odpowied-
nie przygotowanie, by reprezentować 
miasto na zewnątrz i stamtąd wspie-
rać rozwój Siemianowic Śląskich. Plat-
forma Obywatelska zaproponowała mi 
miejsce nr 1 na swojej liście, co jest 
przedmiotem mojej satysfakcji. Przy 
tej okazji życzę obecnemu prezyden-
towi miasta Jackowi Guzemu a koalicji 
reelekcji w pierwszej turze wyborczej.

Dziękuję za rozmowę
Rafał Grzywocz

Michałkowickie 
mikołajki 

– zapraszamy
Jedną z najbardziej znanych im-

prez odbywającą się już od kilkudzie-
sięciu lat na os. „Michałkowice”, jest 
spotkanie dzieci ze św. Mikołajem. 
Cieszy się ono nieustanną popularno-
ścią wśród najmłodszych mieszkańców 
oraz ich rodziców. Rada Osiedla już 
dziś zaprasza na spotkanie z Mikoła-
jem, które odbędzie się w poniedzia-
łek, 6 grudnia o 1600 w Domu Harce-
rza przy ul. Hadamika. Z pewnością, jak 
zwykle, zabawa będzie wspaniała i nie 
zabraknie innych atrakcji. Zapisy przyj-
mowane są w ADM os. „Michałkowice” 
do 30. 11. 2010 r. pes

21. XI 2010 r.
Nie zapomnij 

pójść  
na wybory!!!

- Za kilka dni upłynie V kadencja 
Rady Miasta Siemianowice Śląskie. 
W redakcyjnym podsumowaniu 
w wypowiedziach Prezydenta Miasta 
i Przewodniczącego RM jej ocena 
jest wysoka. Nasi rozmówcy bardzo 
pozytywnie mówili też o współpracy 
z Siemianowicką Spółdzielnią Miesz-
kaniową. Jaka jest Pana opinia...

Zbigniew Lekston: Zdaniem Ra-
dy Nadzorczej i Zarządu mijającą ka-
dencję należy ocenić, co najmniej po-
zytywnie. W porównaniu ze wcze-
śniejszymi obecna cechowała się peł-
ną współpracą organów Spółdzielni 
z Jackiem Guzym, prezydentem Mia-
sta oraz organem samorządowym, 
czyli Radą Miasta z jej przewodniczą-
cym Andrzejem Gościniakiem.

Szczególnie wysoko należy ocenić 
osobiste zaangażowanie Jacka Gu-
zego, prezydenta Siemianowic Ślą-
skich, w szereg działań związanych 
z utworzeniem prawie 300 nierucho-
mości, których wydzielenie było wy-
magane nowelizacją ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych z 14. 06. 
2007 r. jako warunek do przekształ-
cania mieszkań. Należy w tym miej-
scu także podkreślić ogromną pomoc 
udzielaną przez Jacka Guzego w wy-
konaniu zadań gospodarczych SSM 
takich jak tworzenie boisk ze sztucz-
ną nawierzchnią na osiedlach: „Che-
mik” i „Tuwima” w rejonie Korfante-
go-Wróbla, czy w realizacji budow-
nictwa mieszkaniowego na osiedlach: 
„Węzłowiec” i kontynuacji na „Tuwi-
mie”. Godna podkreślenia jest rów-
nież współpraca Urzędu Miasta a tak-
że uzyskana pomoc finansowa dla or-
ganizowanych przez SSM imprez kul-
turalno-oświatowych np. Święto Bytko-
wa, Festyn w Bańgowie oraz w dzia-
łaniach DK „Chemik” i Stowarzysze-
nia „Nasz Dom” podejmowanych w ra-
mach prowadzonych programów anty-
alkoholowego i przeciwdziałaniu nar-
komanii czy akcjom zima i lato w mie-
ście, z których korzystało dziesiątki 
dzieciaków.

- Proszę Pana, czyli mieliśmy do 
czynienia z nową jakością, bo drze-
wiej różnie bywało na linii UM - SSM...

- Zdecydowanie tak, gdyż do tych 
pozytywów dodać jeszcze należy roz-

wiązywanie codziennych spraw zwią-
zanych z funkcjonowaniem zasobów, 
a które wymagały uzgodnień z po-
szczególnymi wydziałami UM. Mu-
szę podkreślić, że spotykaliśmy się 
z ogromnym zrozumieniem w Wydzia-
łach Gospodarki Komunalnej, Archi-
tektury a szczególnie Gospodarki Te-
renami. Mając na względzie minio-
ną współpracę pomiędzy Zarządem 
SSM i Prezydentem Jackiem Guzym 
liczymy na reelekcję dotychczasowe-
go Prezydenta i trzymamy za taki wy-
bór kciuki. Taki wynik winien zapewnić 
kontynuację dotychczasowej współ-
pracy, a zgodnie z przyjętymi ustale-
niami współdziałanie to winno się po-
głębić szczególnie w kwestiach doty-
czących istotnych warunków bytowych 
członków SSM np. modernizacja trasy 
komunikacyjnej Telewizyjna - Tarno-
górska, gdzie wymagana będzie ści-
sła współpraca na linii UM – SSM. Re-
alizacja tego zadania winna uwzględ-
nić interesy Członków Spółdzielni, tj. 
zmniejszyć odczuwaną przez miesz-
kańców uciążliwość dotychczasowego 
rozwiązania komunikacyjnego.

- czy oprócz tego na horyzoncie 
są inne wspólne działania?

- Tak, zgodnie z zapewnieniami Jac-
ka Guzego, prezydenta naszego mia-
sta, w nowej kadencji przewidziana 
jest realizacja budownictwa komunal-
nego, które na zlecenie UM mogłaby 
prowadzić Spółdzielnia wykorzystując 
do tego celu tereny będące własno-
ścią gminy a sąsiadujące z terenami 
naszych osiedli. Ponadto, a chcę to 
podkreślić, planowana jest wspólna 
realizacja kolejnych kompleksów spor-
towych, tj. kompleksu Bytków na osie-
dlu „Młodych” – zagospodarowanie 
Placu Pomnikowego – a także budo-
wa boiska wielofunkcyjnego na osie-
dlu „Bańgów”. Z przeprowadzonych 
z Prezydentem rozmów wynika, że na-
szym wspólnym celem jest doprowa-
dzenie do „wyposażenia” każdej dziel-
nicy w nowoczesne boisko sportowe.

- Panie Prezesie, sporo powiedzia-
no o współpracy z Jackiem Guzym, 
prezydentem Siemianowic Śl. i Urzę-
dem Miasta. Jak natomiast kształto-
wały się relacje z Radą Miasta...

To była dobra współpraca
i udana kadencja

ze Zbigniewem Lekstonem, prezesem Zarządu
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

rozmawia „Moja Spółdzielnia”.

ciąg dalszy na str. 6
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- W mijającej kadencji współpracę 
tą określić należy na dobrą, szczegól-
nie z Andrzejem Gościniakiem – prze-
wodniczącym Rady Miasta, co przeja-
wiało się m.in. w udzieleniu Spółdzielni 
bonifikaty przy przekształceniach pra-
wa wieczystego użytkowania w prawo 
własności gruntów, czyli dało wymierne 
oszczędności Członkom SSM - ok. 100 
tysięcy złotych. Godne podkreślenia 
jest to, że Andrzej Gościniak jako Prze-
wodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół 
Bytkowa bardzo mocno angażował się 
w organizowanie na Rynku Bytkow-
skim kilkudziesięciu imprez dla miesz-
kańców, a szczególnie Święta Bytko-
wa mającego już swe stałe miejsce 
w kalendarzu. Należy też zaznaczyć je-

go ogromne merytoryczne zaangażo-
wanie w modernizacji przestrzeni pu-
blicznej na osiedlach: „Chemik”, „Tuwi-
ma” i „Młodych”. Podając te przykłady 
i efekty dobrze rozumianej współpracy 
z Prezydentem i Radą Miasta minione 
cztery lata uznać należy za dobrze i go-
spodarnie spożytkowany czas i chcia-
łoby się, by kolejna kadencja zaowoco-
wała jeszcze lepszymi efektami.

- Proszę Pana, tak wysoka oce-
na skłania do postawienia pytania 
o nadchodzące wybory. Jakie, Pa-
na zdaniem, wyborcy winni przyjąć 
kryteria stając przy urnie?

- Moim zdaniem przede wszystkim 
winniśmy uczestniczyć w wyborach 
samorządowych. Są one bowiem jed-
nym z najważniejszych wydarzeń dla 

miasta i Spółdzielni będącej integral-
ną jego częścią. To podczas tych wy-
borów niejako opowiadamy się za kie-
runkami rozwoju, za naszym bytem 
w mieście. Oddając swój głos wybor-
cy winni poprzeć te osoby, którym le-
ży na sercu dobro SSM, a tym sa-
mym dobro jej Członków. Uważam, 
że w nowej Radzie muszą się zna-
leźć radni, którzy będą umieli przeko-
nać innych, że Członek Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej, to tak-
że mieszkaniec Siemianowic Śląskich 
posiadający te same prawa. Nie wy-
obrażam sobie, by miały wrócić cza-
sy, w których radni, a także i Prezy-
denci dzielili miasto na spółdzielców 
i właściwych mieszkańców.

Dziękujemy za rozmowę.

ciąg dalszy ze str. 5

To była dobra współpraca i udana kadencja

Przedkładając materiały, mówiono, 
iż proponowane stawki są wynikiem 
szczegółowej analizy wyników finan-
sowych SSM za 9 miesięcy i 
przewidywanych wpływów do 
końca br. oraz założeń pla-
nu gospodarczo-finansowego 
na 2011 r. Te elementy spo-
wodowały, że Zarząd, w ce-
lu zrównoważenia kosztów z 
dochodami, zmuszony został 
do wystąpienia z wnioskiem 
do Rady Nadzorczej o korek-
tę opłat czynszowych w pozy-
cji fundusz remontowy i kosz-
ty eksploatacji. Powodem de-
cyzji jest także zapowiedziany 
wzrost stawek podatku VAT 
z 7 na 8% i z 22 na 23 %, 
co będzie miało bezpośred-
ni wpływ na wszystkie kosz-
ty utrzymania zasobów. Jak 
wyjaśniano w planowanej re-
gulacji Zarząd uwzględnił ofi-
cjalny wskaźnik inflacji po-
dawany przez GUS w ubie-
głych latach. Mówiąc o zmia-
nie wysokości opłat zazna-
czono, że mimo iż skutek fi-
nansowy obydwu wskaźników 
ekonomicznych będzie wyż-
szy przyjęto ustalenie nowych 
opłat o 20% niższe od wynikających z 
wyliczeń. Różnicę tę zamierza się zni-
welować poprzez wdrażanie progra-

mu oszczędnościowego, tj. ogranicze-
nie poboru energii elektrycznej, ciepl-
nej i kosztów transportu. Zarząd liczy 

– mówiono – iż przyjęte nowe opłaty 
zapewnią stabilność finansową i pełne 
pokrycie kosztów z dochodami. Oma-

wiając te kwestie podkreślono, że były 
one konsultowane ze wszystkimi Ra-
dami Osiedli, które generalnie wyda-
ły opinię pozytywną. Niemniej odnoto-
wano uwagi, by w przyszłości zmiany 
były dokonywane częściej i w mniej-
szej wysokości. Rada Nadzorcza, po 
dokładnej analizie i chwilami burzli-
wej debacie, uchwaliła zmiany – czy-

taj uchwała – i podzieliła po-
gląd, by zmiany, w razie ko-
nieczności, wprowadzać czę-
ściej, lecz niższe.

Ponadto, RN zapoznała się 
ze stanem zaległości czyn-
szowych za 9 m-cy br. Stan 
ten jest rewelacyjny, gdyż 
wynosi w przypadku lokali 
mieszkalnych 2,97%, a cało-
ści należności 3,1%, co pla-
suje SSM w czołówce Spół-
dzielni o najmniejszym stanie 
zadłużenia.

Rada przyjęła także infor-
macje o: wykonaniu planów 
gospodarczych za 9 miesię-
cy, działalności członkowsko-
-mieszkaniowej oraz uchwa-
liła zmiany w Regulami-
nie przyjmowania członków, 
ustanawiania praw do lokali 
mieszkalnych, najmu i zamia-
ny lokali mieszkalnych.

RN wyznaczyła biegłego re-
widenta do badania sprawoz-
dania finansowego za 2010 r.

Materiały z RN będziemy 
sukcesywnie publikować.

Obrady prowadził Wiesław Jaź-
wiec, przewodniczący RN SSM.

 pes

Obradowała RN SSM

Nowe stawki opłat
Bez wątpienia najważniejszym punktem posiedzenia Rady Nadzorczej SSM 

odbytym 25. 10. br. było przyjęcie nowych stawek opłat czynszowych.

UCHWAŁA NR 39/2010
z dnia 25 października 2010 r

Rady Nadzorczej  
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w sprawie: ustalenia stawek dla lokali mieszkalnych 
eksploatacji podstawowej, odpisu na fundusz 
remontowy, podstawowy. Działając w oparciu 
o § 24 ust 2 pkt 10 Statutu SSM Rada Nadzorcza 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

U C H W A L A

§ 1
1. Stawkę eksploatacji podstawowej za lokale mieszkalne 

dla członków SSM w wysokości: 1,83 zł/m2/m-c
2. stawkę wpłaty na fundusz remontowy podstawowy za 

lokale mieszkalne w wysokości: 0,90 zł/m2/m-c
3. stawka eksploatacji podstawowej dla osób niebędą-

cych członkami SSM pozostaje bez zmian w wysoko-
ści: 1,90 zł/m2/m-c

§ 2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 r.
2. Tracą moc uchwały: Nr 1 / 2005 z dnia 24.01.2005 r., 

Nr 4 / 2008 z dnia 21. 01. 2008 r. w zakresie 
wysokości stawki eksploatacji podstawowej

RADA NADZORCZA
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zapoznaj Się z terMineM  zachowaj harMonograM  zapoznaj Się z terMineM

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

gającym kilku miesięcy z myślą 
o tych, co planują jakieś wyjaz-
dy, przedstawiamy harmonogram 
odczytów podzielników kosztów 
ogrzewania.

przy oKazji zawiadaMiaMy, że odczy-
ty wyKonywane będą tylKo w godzi-

nach popołudniowych, począteK  
oK. 1600, a w Soboty od 1000.

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

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

JeDeN TeRMiN ODcZyTU
PODSTAWOWy ORAZ
JeDeN DODATkOWy.

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

Termin Budynek, adres

16. 11.
wtorek

Bohaterów Westerplatte 4-12;
Aleja Młodych 3.

17. 11.
środa

Aleja Młodych 1-2;
Aleja Młodych 4-7.

18. 11.
czwartek Aleja Młodych 10-15.

19. 11.
piątek

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

22. 11.
poniedziałek

ZHP 10;
Aleja Młodych 8-9;

Szarych Szeregów 3-4.

23. 11.
wtorek

Wojciecha korfantego 1A-B;
ZHP 11;

Jana Nepomucena Stęślickiego 1-2.

24. 11.
środa

Wojciecha korfantego 1c;
Wojciecha korfantego 4A;
Jana N. Stęślickiego 3-6.

25. 11.
czwartek

Wojciecha korfantego 2A;
Wojciecha korfantego 4B;

ZHP 1-2;
Ryszarda Gansińca 2-4.

26. 11.
piątek

Wojciecha korfantego 2B-c;
ZHP 3-4;

Ryszarda Gansińca 6-7.

29. 11.
poniedziałek

Wojciecha korfantego 9A;
ZHP 5-6;

Ryszarda Gansińca 8-9.

30. 11.
wtorek

Wojciecha korfantego 9B;
ZHP 7;

Ryszarda Gansińca 10-11.

1. 12.
środa

Wojciecha korfantego 9c;
ZHP 9;

Spokojna 1-3.

2. 12.
czwartek Michałkowicka 17-23.

13. 12.
poniedziałek

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

14. 12.
wtorek

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

Termin Budynek, adres

15. 12.
środa

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

16. 12.
czwartek

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

ks. Jana kapicy 5

17. 12.
piątek

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

10. 01. 2011 r.
poniedziałek

Niepodległości 22, 24;
Marii Skłodowskiej-curie 61, 63,  

65, 67, 69A, B; 

11. 01.
wtorek

Pocztowa 8, 9, 10;
Niepodległości 26, 28

Marii Skłodowskiej-curie 71A, B, 73,
75, 77, 79A; 

12. 01.
środa

Pocztowa 11, 12, 13;
Marii Skłodowskiej-curie 79B, 83, 85, 

87A, B, 89;

13. 01.
czwartek

Pocztowa 14A, B, c, D; Piaskowa 8;
Brzozowa 12; Niepodległości 30, 32

14. 01.
piątek

Pocztowa 15A, B, c;
krucza 1, 1A, 2, 2A, 3;

Walerego Wróblewskiego 2, 4
15. 01.
sobota

Walerego Wróblewskiego 6, 8

17. 01.
poniedziałek

kościelna 12, 12A, Pocztowa 1, 1A;  
Jana Pawła ii 21, 22,

Konstantego Damrota 1b;
Władysława Łokietka 18, 20, 22, 24

18. 01.
wtorek

Pl. Skrzeka i Wójcika 5A, B;
Jana Pawła ii 17, 18A, B;

Władysława Sikorskiego 2A, B, c, 4F, 4G;

19. 01.
środa

Władysława Sikorskiego 4A, B, c, D, e;
Tadeusza kościuszki 3, 3A, 10; 

20. 01.
czwartek

Jedności 1A, B, c; Hutnicza 3, 3A;
Pl. Skrzeka i Wójcika 6A,B

21. 01.
piątek

Hutnicza 3B, 4, 5;
Pl. Skrzeka i Wójcika 7A, B

Oszczędzaj  c iep ło  –  pamięta jąc  
o zapewnieniu prawidłowej wentylacji. 
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zaSady wielKiego KonKurSu Są niezMienne od lat:
kAŻDy cZŁONek SSM, kTÓRy NA kONiec GRUDNiA 2010 ROkU Nie BĘDZie POSiADAŁ ZALeGŁOŚci 

cZyNSZOWycH, UcZeSTNicZy W LOSOWANiU NAGRÓD ORAZ ZWOLNieŃ Z cZĘŚci cZyNSZU.
Rozstrzygnięcie konkursu w połowie lutego 2011 roku.

DO WyLOSOWANiA 21 NAGRÓD!
Jeżeli nie jesteśmy pewni stanu swojego konta, to możemy je sprawdzić w Dziale Czynszów SSM i tam wyjaśnić

wszelkie ewentualne wątpliwości.
nie traćMy czaSu – nagrody nie poczeKają!  nie traćMy czaSu – nagrody nie poczeKają!

ceNNe NAGRODy cZekAJĄ  ceNNe NAGRODy cZekAJĄ  ceNNe NAGRODy cZekAJĄ

W i e l k i  k o n k u r s  2 0 1 0
każdy upływający dzień przybliża nas do nowego roku. 

czas do jego powitania zleci niczym z bicza trzasnął. Ani 
się obejrzymy, jak będziemy żegnać stary rok i we wszel-
kiej korespondencji wpisywać 2011 r., ani chybi myląc 
się na początku, bo odruchowo zamiast jedynki poja-
wiać się będzie zero.

Tym samym warto pomyśleć o kolejnym, wielKiM Kon-
KurSie SSM, jaki Rada Nadzorcza i Zarząd Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej adresują do wszystkich, któ-
rzy na koniec br. nie będą posiadać jakichkolwiek zaległo-
ści wobec Spółdzielni.

Podstawowym celem konkursu jest zmobilizowanie jak 
największej grupy mieszkańców do zapoznania się ze sta-
nem swoich wpłat czynszowych i w przypadku stwierdzenia 
niedoboru – uregulowanie go do 21 grudnia br.

Zdajemy sobie sprawę, że wiele rodzin posiada poważ-
ne problemy finansowe. Przeprowadzane przez spółdziel-
cze gremia rozmowy z osobami zadłużonymi wskazują, że 
mieszkańcy nie płacą czynszów z różnych powodów. Jed-
ni ledwo wiążą koniec z końcem, drudzy po prostu świado-

mie nie regulują swoich należności. Utrata pracy, brak do-
chodów, poważna choroba jednego z członków rodziny po-
wodują, że ludzie przestają regulować swoje zobowiązania.

W tej sytuacji płynność finansowa Spółdzielni może ulec 
zachwianiu, w konsekwencji prowadzące do opóźnienia 
w regulowaniu należności wobec dostawców usług i me-
diów, a tym samym stanowiące realne zagrożenie prawidło-
wej eksploatacji, co przecież ugodzi w nas samych. Dodat-
kowo, dostawcy mają pełne prawo naliczania karnych od-
setek od niezapłaconych sum, zaś te mogą stać się nad-
obowiązkowymi zobowiązaniami do pokrycia przez Spół-
dzielnię, czyli w konsekwencji przez nas samych.

W wielKiM KonKurSie może
uczestniczyć każdy Spółdzielca

regularnie płacący czynsz, w tym należność za wodę.
Jak dowodzą minione lata, na wiele osób Konkurs działa 

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

W obecności wielu znamienitych go-
ści, w tym honorowych obywateli mia-
sta – księdza prałata Stanisława Sier-
li i Stanisława Sakiela, wejściem na 
salę pocztu sztandarowego Sie-
mianowic Śląskich i odśpiewa-
niem hymnu narodowego, roz-
poczęto uroczyste obrady RM. 
Chwilę później przypomniano 
nazwiska nieżyjących już Hono-
rowych Obywateli naszego mia-
sta. Ich pamięć uczczono minutą 
ciszy. Kolejnym punktem uroczy-
stości było odczytanie uchwa-
ły RM o nadaniu tytułów wraz 
z uzasadnieniem. Następnie 
Prezydent Miasta wręczył wy-
różnionym pamiątkowe statuetki, zaś 
Przewodniczący Rady Miasta teksty 
uchwał. – To dla nas zaszczyt i wiel-
kie wyróżnienie. Radość z Tytułu jest 
jeszcze większa, jak ma się świado-
mość, że doceniło nas miasto, w któ-
re włożyliśmy tyle serca. Serdecznie 
dziękuję w imieniu Stanisława Ko-

warczyka i własnym – mówił ksiądz 
konrad Zubel.

Później nowi Honorowi Obywatele 
Miasta między innymi odsłonili swoje 

portrety, które znajdą się w Sali sesyj-
nej siemianowickiego Ratusza, otrzy-
mali (wraz z innymi obecnymi na uro-
czystości Honorowymi Obywatelami 
Miasta) symboliczne odznaki i legity-
macje, a także kwiaty z rąk Wiesła-
wa Jaźwca –przewodniczącego Rady 
Nadzorczej oraz Zbigniewa Leksto-

na – prezesa Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. My przypomnij-
my: Stanisław Kowarczyk był założy-
cielem i wieloletnim prezesem Sie-

mianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, ks. Konrad Zubel, był 
wieloletnim proboszczem i bu-
downiczym kościoła pw. Św. Du-
cha w Bytkowie.

Tego dnia, swoje 85 urodzi-
ny obchodził Stanisław Sakiel, 
ojciec słynnej siemianowickiej 
„oparzeniówki”. Życzenia złożyli 
mu Jacek Guzy i Andrzej Gości-
niak, zaś sala nagrodziła jubilata 
gorącymi brawami. 

Na zakończenie uroczystości, 
jako że mija 200 lat od urodzin Fry-
deryka Chopina (2010 – Rokiem Cho-
pinowskim), zabrzmiała muzyka te-
go wybitnego kompozytora i pianisty. 
Dla zgromadzonych grała młodzież 
ze Społecznego Ogniska Muzycznego 
w Siemianowicach Śląskich. 

Rafał Grzywocz

Honorowi Obywatele Siemianowic Śląskich
21 października podczas uroczystej sesji siemianowickiej Rady Miasta, odbyła się w pięknych wnętrzach wy-

remontowanej Willi Fitznera, tytułami Honorowych Obywateli Miasta wyróżnieni zostali Stanisław kowar-
czyk i ks. konrad Zubel. Rada Miejska podjęła tę decyzję w sierpniu, na wniosek przewodniczącego RM, Andrze-
ja Gościniaka oraz prezydenta Siemianowic Śląskich, Jacka Guzego.

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

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

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

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

Dodatek mieszkaniowy 
przysługuje:

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

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

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

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

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

- osoby mieszkające w lokalach 

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

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

Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. 
nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31 
ust. 1 określa dochód, który daje pod-
stawę przyznania dodatku mieszka-
niowego. Dodatek przysługuje oso-
bom, których średni miesięczny DO-
CHÓD BRUTTO (z podatkiem) na jed-
nego członka gospodarstwa domowe-
go w okresie 3 miesięcy poprzedzają-
cych datę złożenia wniosku o przyzna-
nie świadczenia nie przekracza 175% 
kwoty najniższej emerytury (od 1. 
03. 2010 r. – 706,29 zł) i wynosi:

- 1236,00 zł w gosp. jednoosobo-
wym,

- 882,86 zł w gosp. wieloosobowym, 
tj. 125% kwoty najniższej emerytury

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

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

tywną powierzchnię wynoszącą: - 35 m2 

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

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

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

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

- czynsz,
- opłaty za świadczenia związane 

z eksploatacją lokalu mieszkalnego,
- opłaty eksploatacyjne w spółdzielni 

mieszkaniowej.
kryteriów określających szczegó-

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

Odpowiedzialni za rozpatrywa-
nie wniosków o przyznanie dodat-

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

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

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

PAMiĘTAJMy, Że dodatek przyznawa-
ny jest od 1. dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym 
złożyliśmy wniosek, tj. jeżeli wniosek 
złożymy np. do końca listopada, to po 
jego rozpatrzeniu przyznany dodatek 
otrzymamy od 1 grudnia.

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

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

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

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

Referacie Dodatków 
Mieszkaniowych UM 

w Siemianowicach Śl.,  
ul. Michałkowicka 105.

Tam także składamy wypełnione 
wnioski.

Zmiana podstawy: 1236,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 882,86 zł w gospodarstwie wieloosobowym

Postaraj się o dodatek mieszkaniowy
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Osiedle „Młodych”
Na osiedlu „Młodych”, w paździer-

niku, kontynuowano prace malarskie 
na klatce schodowej przy ul. Bohate-
rów Westerplatte 10. Celem obniże-
nia strat ciepła metodą wdmu-
chiwania materiału izolacyjne-
go ocieplono również stropo-
dachy budynków przy ul. ZHP 
7, 9, 10, 11. Obecnie wymie-
niany jest dźwig osobowy przy 
ul. Al. Młodych 6. Trwa przy-
gotowanie planu remontowe-
go na 2011 rok.

Osiedle im. Juliana 
Tuwima

Zakończył się już kapitalny 
remont poszycia dachowego 
przy ul. Wojciecha korfan-

tego 3, zaś trwają prace pod „dwój-
ką”. Prowadzone również są stopnio-
wo roboty dekarskie ciągów garażo-
wych przy ulicach Wojciecha korfan-
tego i Okrężnej.

Z najważniejszych prac trzeba 
wspomnieć, iż przy ul. Okrężnej 3 i 5 
oraz Leśnej 15 dokonano pomiarów 
i remontów instalacji odgromowej, za-
kończono malowanie klatki schodowej 

wraz z piwnicą i maszynownią przy ul. 
Okrężnej 8, położono płytki klinkiero-
we na wejściach do wszystkich trzech 
klatek schodowych budynku przy ul. 
Wojciecha korfantego 10 i ks. Ja-

na kapicy 5, jak również wykonano 
modernizację oświetlenia z zastoso-
waniem czujników ruchu przy ul. Her-
mana Wróbla 1. Kontynuowana jest 
na bieżąco wymiana pionów instalacji 
wodnych na osiedlu. 

Do końca roku przewiduje się wyko-
nanie drogi przy ul. Wojciecha kor-
fantego 3-4, chodnika przy ul. W. kor-
fantego 6-7, dojść do klatek schodo-

wych przy ul. W. korfantego 
10 oraz naprawę uszkodzo-
nych stopnic schodów przy ul. 
Okrężnej 3.

Osiedle „Michałkowice”
W Michałkowicach na uwagę 

zasługuje zakończony remont 
chodnika przy ul. kościel-
nej 36. Ponadto kontynuowa-
ne są roboty dociepleniowe 
na szczytach budynków przy  
ul. Wyzwolenia 8 i 10, a także 
trwa montaż czujników ruchu 
na klatkach schodowych w bu-

dynkach przy ul. Przyjaźni 8-10 oraz 
18-22. Przy ulicy Stawowej 6 dokonano 
naprawy uszkodzonych kominów. Re-
mont ten nie był ujęty w harmonogra-

Os. „Bańgów” Os. „centrum” Os. „chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Krótko o remontach
kończy się powoli rok 2010, a wraz z nim zaplanowane na ten okres re-

monty. Rozpoczęte już roboty zewnętrzne, jak zapowiadają administra-
cje, będą kontynuowane do późnej jesieni, o ile wcześniej nie spadną ob-
fite opady śniegu lub deszczu. Nadmieńmy, że wiele prac wykonywanych 
jest siłami własnymi tj. bez udziału firm zewnętrznych.

Os. „Bańgów” – parking w rejonie ul. Władysława 
Reymonta 54-56 właściwie gotowy.

Os. „Michałkowice”, ul. kościelna 36 i Przyjaźni 22 – tu wkrótce pojawią się nowe, ładne chodniki.

ciąg dalszy na str. 12

Os. „Młodych” – niedługo przy Alei Młodych 6 
zostanie oddana do użytku nowa, elegancka winda.

Os. „Węzłowiec” – odbiór dachu  
budynku Władysława Jagiełły 35 A odnowionego 

zgodnie z planem remontów na 2010 rok.
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mie robót dekarskich na ten rok, jednak-
że ryzyko kolejnych zalań mieszkań by-
ło zbyt wielkie, aby z nim zwlekać. 

W listopadzie rozpoczęto kładzenie 
nowej kostki brukowej przy ulicy Przy-
jaźni 22. 

Osiedle „Bańgów”
Na „Bańgowie” zakończo-

no prace instalacyjne, tj. kosz-
townej wymiany poziomu zim-
nej i ciepłej wody oraz cyr-
kulacji przy ul. Władysła-
wa Reymonta 34, 36, pio-
nów przy ul. karola Szyma-
nowskiego 1, 9 i Władysła-
wa Reymonta 26. Dobiegły 
też końca prace na dachach 
budynków i zgłoszonych la-
tem z tym związanych uste-
rek. Wymieniono okna na 

klatkach schodowych budyn-
ków przy ul. Marii Skłodow-
skiej-curie 1-3-5.

W październiku prowa-
dzono prace związane z po-
wstającym parkingiem, je-
go oświetleniem i biegną-
cym obok chodnikiem w rejo-
nie budynku przy ul. Włady-
sława Reymonta 54-56. Nie 
ustają również roboty remon-
towe balkonów poszczegól-
nych nieruchomości osiedla. 
Pod koniec zeszłego miesią-
ca rusztowania stały przy bu-
dynku ul. karola Szymanowskiego 
2. Następne w kolejności będą balko-
ny pod numerem 5.

Osiedle „chemik”
Na osiedlu „Chemik” zakończono ro-

boty dociepleniowe budynku przy ul. 
Walerego Wróblewskiego 39-41. To 
kolejny zakończony tegoroczny etap 
prac dociepleniowych. Ponadto, wy-
mieniono dwoje drzwi (jedne główne, 

drugie z lokalu użytkowego) przy ul. 
Walerego Wróblewskiego 67. W paź-
dzierniku trwał remont schodów przy 
tejże ulicy pod numerami 63B i 67. 

Do końca roku prowadzone będą 
między innymi roboty dekarskie na 
dachach poszczególnych budynków 
osiedla.

Osiedle „Węzłowiec”
Na „Węzłowcu” kontynuowane są 

stopniowo roboty związane z napra-
wą uszkodzonych kominów – przy 
ul. Władysława Jagiełły 29, 31, 33A 
i 35D, doraźnym remontem balkonów 

– przy ul. Grunwaldzkiej 7, Władysła-
wa Jagiełły 13 i 37A, a także monta-
żem daszków balkonowych nad ostat-
nią kondygnacją – ul. Władysława 
Jagiełły 13A, 29A, 31B, 37B, 39D 
i Grunwaldzka 3A.

Poza wymienionymi pra-
cami, naprawiano uszko-
dzone schody przy ul. Wa-
lerego Wróblewskiego 26A 
(przy sklepie mięsnym) oraz 
przy ul. Władysława Jagieł-
ły 13c.

Osiedle „centrum”
W „Centrum” rozpoczął się 

remont kolejnego już parkin-
gu. Tym razem zagospoda-
rowany będzie teren przy ul. 
kolejowej 4, na 28 miejsc 
postojowych, w tym dwa wy-
znaczone dla osób niepełno-

sprawnych. Również przy uli-
cy kolejowej, ale pod nume-
rem 5c, wykonano izolację 
fundamentów budynku. 

W ostatnim miesiącu trwał 
remont dachu pawilonu wol-
nostojącego przy ul. Po-
wstańców 56A oraz wymie-
niano pion kanalizacyjny przy 
ul. komuny Paryskiej 1. Przy 
tejże właśnie ulicy zamonto-
wano też pierwszą kamerę, 
obejmującą swym zasięgiem 
parking i najbliższe jego oto-
czenie. To dopiero początek 

planowanego systemu monitorujące-
go osiedle „Centrum”. Szerzej o tym 
przedsięwzięciu napiszemy wkrótce.

Na pierwszą połowę listopada wy-
znaczono remont chodnika przy ul. 
Spokojnej 1-3. W planach jest także 
wymiana drzwi wejściowych do bu-
dynku przy ul. konstantego Dam-
rota 1B.

Rafał Grzywocz

Os. „Bańgów” Os. „centrum” Os. „chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

ciąg dalszy ze str. 11

Os. „Tuwima” – pracownicy ADM wymienili kolejne piony wodne,  
tym razem w budynkach Hermana Wróbla 7D oraz Wojciecha korfantego 6A.

Krótko…

Os. „Węzłowiec” – rozpoczęto prace związane 
z montażem stalowych podpór pod wykusze werandy 

w budynku ul. Grunwaldzka 7A.

Os. „Tuwima” – nowa pergola okalająca kontenery  
na śmieci przy ul. Okrężnej – w trakcie montażu.
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Chodzimy nimi co dnia. Nazewnictwo wielu z nich jest zro-
zumiałe, dorozumiane automatycznie i nie stwarza problemu 
udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy wiesz kto jest patronem 
ulicy, przy której mieszkasz? W wielu przypadkach odpowiedź 
nie byłaby już tak szybka i prosta. Jest także wiele ulic, o któ-
rych nazewnictwie nie potrafilibyśmy powiedzieć nic. Wystar-
czy wykonać małą sondę i popytać wśród znajomych: A jak 
ma na imię patron tej ulicy i... już byłby problem, bo na co dzień 
posiłkujemy się wersją skróconą do nazwiska, ba na mapach 
wielu miast też nie znajdziemy pełnej nazwy. Do naszych do-
kumentów nazwy ulic też nie są wpisywane w pełnym brzmie-

niu. A przecież każdy człowiek ma imię i każdy tym imieniem 
się posługuje. „MS” od dobrych kilkunastu miesięcy publikuje 
pełne nazwy ulic – niewiele tytułów tak czyni. Teraz postanowi-
liśmy przypomnieć, co za postacie dały nazwę naszym ulicom. 
W wielu przypadkach będziemy zmuszeni mocno ograniczać 
publikację, bo materiałów będzie aż nadto. W innych, prze-
ciwnie usilnie szukać informacji o osobie. Co miesiąc będzie-
my starali się przedstawić jedną z ulic i przypomnimy sylwetkę 
jej patrona, patronki lub objaśnimy pojęcie od którego nadano 
imię. W bieżącym wydaniu prezentujemy Jana Polaczka – po-
stać barwną, acz zapomnianą.  Redakcja

Co widział i odczuwał – opisywał
Sporo publikacji trzeba było prze-

wertować, aby znaleźć jakiekol-
wiek informacje na temat Jana Po-
laczka, którego imieniem nazwano 
jedna z ulic w naszym mieście. 
Wiadomo o nim stosunkowo nie-
wiele. 

Nasz bohater urodził się we wsi 
pod Tarnowskimi Górami w 1861 
lub 1863 roku. Mieszkał w domu 
dziadków. Właśnie od dziadka-
-kowala nauczył się podstaw te-
go zawodu, co miało mu się przy-
dać w przyszłości. Na wsi ukoń-
czył szkołę powszechną, a następ-
nie poszedł w ślady matki i prze-
prowadził się do Siemianowic Ślą-
skich. Chciał szybko pójść do pra-
cy. Naukę kontynuował w zawodo-
wej szkole fabrycznej w Laurahu-
cie. Dzięki przyswajanej „od ma-
łego” wiedzy o kowalstwie, łatwiej 
aniżeli rówieśnikom, udało mu się 
znaleźć zatrudnienie. Jednak na po-
czątku nie otrzymał pracy w miej-
scu zamieszkania, lecz za ówcze-
sną granicą – w fabryce należą-
cej do spółki Fitzner&Zieleniewski 
w Dąbrowie Górniczej. Musiał więc 
codziennie na rowerze, niezależnie 
od pogody, przemierzać Czeladź i Bę-
dzin, by dojechać do celu.

Wicher liść rusza, chmury gradowe
I błyskawica straszna na niebie,
Ukląk wyndrowiec do Boga woła
Pomóż mi panie, bo już nie moga
Wicher mną pyrta, grad pomnie 
trzaska
Niech mnie ratuje twa świąta łaska
Burza pomija, wędrowiec wstaje
Asz mu się serce od żalu kraje. 

(pisownia oryginalna)
Dużo czytał. Jego przyrodni brat, 

Robert kuklok, uczył się na kapła-
na. On właśnie, w znacznym stop-
niu, wpłynął na osobowość młodego 
Janka. To od niego pożyczał książ-
ki, słuchał jego rad i opinii na te-

mat pisanych przez siebie wierszy. 
Polaczek miał potrzebę wypowiada-
nia się właśnie w takiej formie. Był 
człowiekiem o niezwykłej wrażliwości 

poetyckiej, na którą wpłynęły m. in. 
urok okolicy, w której się wychował 
i otoczenie religijne. Wieś wchodzą-
ca dziś w obszar administracyjny Tar-
nowskich Gór, znajdowała się na tra-
sie pielgrzymek do i z Częstochowy, 
Kalwarii Zebrzydowskiej, Góry św. An-
ny, a przede wszystkim Piekar Ślą-
skich. W jego wierszach dostrzegamy 
elementy społeczne, epiczne i lirycz-
ne. Pisał w gwarze. Chyba nigdzie ich 
jednak nie publikował, a zachowane 
fragmenty, pochodzą z jego notesów 
i osobistych listów do Roberta. Oto 
przykłady zapisków:

Dużo lepszij by musiało
I na Szląsku wyglądało
Gdyby gorzałka prec wygnali
Swojej pracy szanowali
Zamiast wódki niechże piwo

Każde pije, lecz nie dużo,
Bo kto pije, a bez miary,
Ten zasurzy wielkiej kary.

Bóg nasz, dobry Bóg 
wszechmocny

Dba on o nas, we dnie w nocy
Dba on o nas i żywi nas
W każdej nędzy na każdy czas.
Po okresie uciążliwych dojazdów, 

życie Polaczka uległo w pewnym 
momencie zmianie. Otrzymał pro-
pozycję zatrudnienia na stanowisku 
tokarza w Hucie Laura i z niej sko-
rzystał. Następnie w 1884 roku oże-
nił się z Anną Mraczek, z którą miał 
9 dzieci oraz otrzymał mieszkanie 
w kolonii domków nad stawem, dziś 
już nieistniejącym, obok później wy-
budowanego kościoła św. Antonie-
go. Wychowanie potomstwa i obo-
wiązek utrzymania rodziny spowo-
dowały, że jego aktywność pisarska 
znacznie się zmniejszyła. Swoje 
nieliczne wiersze zamieszczał wte-
dy głównie w korespondencji z bra-
tem, który wyjechał z Polski, między 
innymi na misje do Brazylii.

Jan Polaczek zmarł w 1944 roku. 
Nielicznie zachowane jego poetyckie 
zapiski oraz brak ich publikacji spra-
wiły, że słabo zachował się w pamięci.

Dzięki uchwale Rady Miasta Siemia-
nowic Śląskich z 21 listopada 1991 
roku o nadaniu drodze w rejonie uli-
cy Marcina Watoły, imienia Jana Po-
laczka, przynajmniej jego nazwisko za-
chowa się w świadomości siemianowi-
czan. Dziś przy tej ulicy znajduje się kil-
ka bloków mieszkalnych, domków sze-
regowych i jednorodzinnych, a także 
ciągi garażowe, parkingi oraz niewiel-
ki placyk do zabaw. 

Rafał Grzywocz
Materiał powstał w oparciu o artykuł Ada-

ma Pola: Jan Polaczek, nieznany wierszopis 

śląski przełomu XIX i XX wieku, opublikowany 

w periodyku „Annales Silesiae” w 1989 roku.

Patroni naszych ulic Patroni naszych ulic

Jeden z nielicznych, jeżeli nie jedyny 
portret Jana Polaczka.
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Os. „Bańgów” Os. „centrum” Os. „chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Na Radach o planach, remontach, podwyżce
Wrześniowe i październikowe zebrania Rad Osiedli SSM stały pod znakiem podsumowań wykonanych w ostat-

nich kilku miesiącach robót remontowych. Mówiono też o bieżących sprawach i problemach mieszkańców 
oraz wstępnie debatowano o przyszłorocznych planach. Ponadto, Zarząd SSM zwrócił się do RO o wydanie opinii 
o proponowanej zmianie stawki miesięcznej opłaty czynszowej w pozycji eksploatacja podstawowa i odpisu na 
fundusz remontowy. Zmiana stawek ma wejść w życie 1 lutego 2011 roku. Zagadnienia poruszane na posiedze-
niach RO relacjonowali nam szefowie Rad.

Przewodniczący Rady Osiedla 
„Młodych” – Jerzy kurzawa

Koniec roku to okres przeglądów 
jesienno-zimowych, a i czas na ana-
lizę realizowanego planu remonto-
wego oraz finansowego. Sukcesyw-
ny wzrost cen na rynku spowodo-
wał większe, niż zakładaliśmy, wy-
datki związane z remontami. Musimy 

zweryfikować nasze plany, aby zmie-
ścić się w kwocie wydatków. Informa-
cja Zarządu o planowanej podwyż-
ce opłaty eksploatacyjnej oraz fundu-
szu remontowego wywołała na posie-
dzeniu Rady Osiedla burzliwą dysku-
sję. Zarząd SSM wyjaśniając zasad-
ność i konieczność jej wprowadze-
nia podkreślał, że w ostatnich trzech 
latach ceny energii elektrycznej wro-
sły o 28,8%, wody i ścieków o 26,5%, 
opłat z tytułu podatku od nierucho-
mości o 8,5%, wywozu nieczystości 
o 46,5%. Planowana przez rząd pod-
wyżka podatku VAT będzie odczuwal-
na we wszystkich sferach działalno-
ści Spółdzielni, a to bardzo niepokoi. 
Wyższy podatek VAT to wyższe ce-
ny materiałów, robót i usług, co z kolei 
będzie miało znaczący wpływ na nasz 
potencjał remontowy, ponieważ przy 
tym samym planie finansowym, wyko-
namy mniej robót. Spółdzielnia może 
mieć problem z utrzymaniem finanso-
wania na poziomie roku 2010.

Koniec roku, to też dyskusja Ra-
dy Osiedla nad przyszłorocznym pla-
nem remontów. Chcielibyśmy sfina-

lizować remont i zagospodarowanie 
przestrzenne Placu Pomnikowego 
oraz przyległego terenu, należącego 
do Urzędu Miasta, aby polepszyć wa-
runki odpoczynku mieszkańców Osie-
dla „Młodych”. Dotychczasowy brak 
chęci ze strony UM do współfinan-
sowania tej inwestycji sprawił, że nie 
mogliśmy zrealizować naszej koncep-

cji tego miejsca, gdyż jest to ogrom-
ny wysiłek finansowy. W przyszłym ro-
ku zamierzamy zintensyfikować dzia-
łania, tak by koncepcja dla tej części 
osiedla, mogła zostać uskuteczniona.

Stały temat na Radach Osiedla to 
parkingi. Mamy pomysł na miejsca par-
kingowe oraz drogę pożarową przy 
zbiegu ulic ZHP i Jana N. Stęślickie-
go, jak również na powiększenie par-
kingu przy ulicy Zubrzyckiego w rejo-
nie Siemianowickiego Centrum Kultury. 

RO dostrzega pilną potrzebę i ko-
nieczność wykonania podjazdu dla 
osób niepełnosprawnych, przy Zespo-
le Szkół Sportowych. Sporo mieszkań-
ców interweniuje w tej sprawie. Jed-
nak teren jest miejski i od decyzji Mia-
sta zależy, czy takowy podjazd zo-
stanie tam zbudowany. Od czterech 
lat monitujemy w tej sprawie w UM, 
a podjazdu jak nie ma, tak nie ma. Po-
dobnie dzieje się z parkingiem przy 
dawnej szkole nr 8 (ZSS). Tu także 
występuje brak należytej współpracy 
i reakcji na monity Spółdzielni w spra-
wie budowy parkingu, który jest nie-
zbędny do usprawnienia dowozu dzie-

ci do szkoły. Te sprawy będą naszym 
priorytetem w przyszłym roku. 

Problemów jest mnóstwo i myślę, 
że spędzimy wiele godzin nad plana-
mi na przyszły rok, by móc efektywnie 
wydatkować posiadane fundusze.

Przewodniczący Rady Osiedla 
„Bańgów” – Mieczysław Hojda

Pierwsze powakacyjne posiedzenie 
Rady Osiedla poświęcone było przede 
wszystkim przygotowaniom do Pikni-
ku Osiedlowego. Odstąpiliśmy nieco 
od tradycyjnego Festynu, a tegorocz-
na impreza odbyła się pod hasłem: 
Koniec lata w Bańgowie. Jak się póź-
niej okazało, piknik organizacyjnie, 
wypadł świetnie dzięki dużemu zaan-
gażowaniu kierownictwa administra-
cji i członków Rady Osiedla. Publicz-
ność też nie zawiodła. Słowa uznania 
należą się również DK „Chemik” i Zbi-
gniewowi krupskiemu, za przygoto-
wanie części artystycznej. Taka forma 
wspólnego spędzenia czasu spraw-
dziła się, dlatego chcemy, aby była 
kontynuowana. Na wrześniowym ze-
braniu dokonaliśmy też oceny przygo-
towań osiedla do sezonu zimowego. 
Z informacji przedstawionej przez ad-
ministrację wynika, iż wszystkie prace 
przebiegały sprawnie. 

Podczas październikowego spotka-
nia dyskutowaliśmy nad wnioskiem 
dotyczącym zwiększenia miesięcznej 
opłaty czynszowej o 24 gr/m2. Rada 
Osiedla, po wnikliwej dyskusji, posta-
nowiła przyjąć wniosek, wskazując na 
potrzebę dalszej, bardzo szczegóło-
wej analizy wszystkich kosztów spół-
dzielni przez Zarząd SSM, aby ewen-
tualne wzrosty czynszów, jak najmniej 
obciążały lokatorów osiedli.

Dokonaliśmy też oceny realizacji 
wniosków zgłoszonych na ostatnim 
zebraniu członków SSM (maj 2010 
– przyp. red.). Ku naszemu zadowo-
leniu wszystkie zostały zrealizowa-
ne. Ponadto, na bieżąco dokonujemy 
przeglądu funkcjonowania osiedlowe-
go monitoringu. Dzięki niemu zmniej-
szyła się ilość dewastacji, tj. bazgra-
nia elewacji. Będziemy szukać środ-
ków, aby system kamer jeszcze roz-
budować. Jest również czas, by do-

Rada Osiedla „chemik”
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konać oceny prowadzonych na prze-
łomie miesięcy prac remontowych, 
zwłaszcza balkonów. W mojej ocenie 
wszystkie roboty idą w dobrym kie-
runku, zgodnie z ustalonym wcześniej 
harmonogramem.

Na skutek interwencji mieszkańców, 
którzy zgłaszali problem brudnej wody 
płynącej z kranów, wystąpiono z ofi-
cjalnym pismem do Aqua-Sprint w wy-
żej wymienionej sprawie. My, 
jako Rada Osiedla oraz admi-
nistracja, będziemy sprawie 
bacznie się przyglądać.

Przewodniczący Rady 
Osiedla „Michałkowice” 

– Dariusz Bochenek
Podczas wrześniowej Ra-

dy Osiedla w Michałkowicach 
podsumowaliśmy wykonanie 
remontów za pierwsze półro-
cze. Tematem naszych dys-
kusji były też skargi lokato-
rów, jakie wpłynęły do RO, 
w tym sprawa przycinki zieleni tzw. ni-
skiej architektury, w rejonie ul. Pocz-
towej 10. Dyskutowaliśmy również 
o aktualnym stanie kanalizacji sanitar-
nej i problemach z nią związanych na 
obszarze, gdzie jeszcze nie została 
ona zmodernizowana oraz nad prze-
biegiem prac dociepleniowych budyn-
ku przy ul. Przyjaźni 38-42.

W październiku Rada Osiedla poin-
formowana została o proponowanej 
podwyżce opłat czynszowych. Doszli-
śmy do wniosku, że należy zmie-
nić sposób waloryzacji czynszów. Ten 
jednorazowy wzrost o 7%, jest zde-
cydowanie za duży. Być może lep-
szym posunięciem byłaby waloryza-
cja czynszów nie rzadziej niż co 2 la-
ta. Taka sytuacja jest zdecydowanie 
bardziej akceptowalna dla mieszkań-
ców. Z drugiej strony, systematyczne 
podnoszenie czynszów, ale o mniej-
szy procent, powodowałby, iż mieliby-
śmy na remonty ok. 20-30 tysięcy zło-
tych więcej, które można by spożytko-
wać na bieżące potrzeby osiedla.

Poza tym, na październikowej Ra-
dzie Osiedla omawialiśmy kwestie za-
silania w ciepło dzielnicy Michałko-
wice. Odżywa niejako temat zwielo-
krotnienia opłaty przesyłowej za cie-
pło, pochodzącej od dotychczasowych 
dostawców. Rozmawialiśmy również 
o reakcji PEC-u i ich zainteresowaniu 
w sprawie modernizacji w przyszłym 
roku kotłowni przy ul. Przyjaźni 8. Na 
razie nie ma jeszcze żadnych konkre-
tów, jedynie deklaracje ustne.

Na kolejnym zebraniu Rady Osiedla, 
jakie odbędzie się w drugiej połowie li-
stopada, podjęty zostanie temat przy-
szłorocznych remontów.

Przewodniczący Rady Osiedla 
„centrum” – Andrzej Jagiełło

Na powakacyjnym posiedzeniu Ra-
dy Osiedla „Centrum” podjęliśmy wiele 
tematów. Z kierownictwem administra-
cji omawialiśmy przebieg prac zwią-

zanych z przygotowaniem osiedla do 
sezonu grzewczego i zbliżającej się 
nieuchronnie zimy. Przedmiotem na-
szych rozmów była realizacja tego-
rocznego planu remontów i zgodno-
ści wykonanych robót, a także wstęp-
na dyskusja na temat przyszłoroczne-
go harmonogramu robót. Muszę po-
chwalić w tym miejscu administrację 
za terminowość realizacji ustalonego 
planu oraz firmy, które solidnie i facho-
wo wykonują powierzone im zadania. 

Trwają już jesienne przeglądy na 
osiedlu, celem przyjrzenia się i skon-
sultowania, co należy ująć w planie 
na przyszły rok. Ponadto, przyjęliśmy 
do wiadomości informację o planowa-
nej w lutym 2011 roku podwyżce opłat 
czynszowych. Przedstawiciel Zarządu 
SSM uzasadnił nam na zebraniu ko-
nieczność podniesienia czynszu. 

W ostatnim czasie odbyło się drugie 
w tym roku spotkanie Rady Osiedla 
z dłużnikami. Na zebraniu, o którym 
administracja informowała pisemnie, 
pojawiło się 5 z 14 dłużników. Prze-
prowadziliśmy rozmowy z tymi oso-
bami, pytając o przyczyny niepłace-
nia czynszu i staraliśmy się coś im do-
radzić i zmobilizować do wnoszenia 
opłat, bo stawką jest przecież miejsce 
zamieszkania. Trzeba powiedzieć, iż 
taka forma relacji mieszkaniec-admi-
nistracja-RO sprawdza się i czasem 
przynosi pożądany skutek.

We wrześniu tradycyjnie już zorgani-
zowaliśmy (wspólnie z administracją) 
turniej strzelecki na Strzelnicy Spor-

towej i Myśliwskiej w Siemianowicach 
Śląskich, w którym wzięli udział przed-
stawiciele wszystkich Rad Osiedli, ad-
ministracji i Zarządu. Drużynowo wy-
grał zespół osiedla „Młodych”, zaś in-
dywidualnie wśród kobiet tryumfowa-
ła Aleksandra Pradelok, kierownik 
działu GZM, a mężczyzn, kierownik 
administracji os. „Węzłowiec” – Piotr 
iwaniak.

Przewodniczący Rady 
Osiedla „chemik”  

– Jan Dudek
Na wrześniowym posie-

dzeniu Rady Osiedla „Che-
mik” omówiono plan remon-
tów za 8 ostatnich miesięcy 
oraz podjęto dyskusję na te-
mat bieżących spraw, w tym 
o koniecznych, dalszych re-
montach poszczególnych nie-
ruchomości. Zwrócono uwa-
gę między innymi na garaże 
mieszczące się przy ul. Wa-

lerego Wróblewskiego 39-41, Stre-
fę Rozrywki „Renoma”, którą zda-
niem Rady należałoby już nieco „od-
świeżyć” oraz dalszą, kosztowną re-
witalizację terenu przy ul. Niepodle-
głości 57-59. Na zebraniu pytano też 
o to, kiedy zostanie ocieplony budy-
nek przy ulicy Niepodległości 64-66. 
Rozpoczęcie remontu przewidziano 
w 2011, natomiast zakończenie planu-
je się na 2012 rok. 

Podczas drugiego powakacyjnego 
spotkania Rady Osiedla, jej członko-
wie zapoznani zostali przez kierow-
nika administracji z przebiegiem bie-
żących prac remontowych na „Che-
miku” (czytaj też „Krótko o remon-
tach”, str. 11). Najwięcej czasu po-
święcono jednak wstępnym rozmo-
wom o kierunkach działania na przy-
szły rok – najważniejszych remontach, 
jakie powinny znaleźć się w harmono-
gramie prac 2011 roku. Musimy do-
brze zastanowić się i starannie ocenić, 
co jest istotne, konieczne do zrobienia 
w ciągu kilkunastu najbliższych mie-
sięcy. Poruszyliśmy po raz kolejny te-
mat rewitalizacji terenu starego boiska 
i powstałych na tym miejscu skwe-
ru rekreacyjnego-wypoczynkowego 
i parkingu. Wskazano na potrzebę dal-
szych robót remontowych, w tym za-
montowanie porządnego oświetlenia. 
Kolejna istotna sprawa to kontynuacja 
robót dekarskich i ogólnobudowlanych 
na osiedlu. W planie remontowym na 
przyszły rok być może ujęte zostaną 

Os. „Bańgów” Os. „centrum” Os. „chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

ciąg dalszy na str.16

Osiedle „Młodych” – co dalej z Placem Pomnikowym?
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remonty chodników przy ul. Alfonsa 
Zgrzebnioka. Na pewno w dalszym 
ciągu będą montowane zawory pod-
pionowe dla lepszego rozprowadzania 
ciepła, jak również instalacja grzew-
cza w rynnach i rurach spustowych, 
by zapobiec ich zamarzaniu i powsta-
waniu sopli. 

Ponadto, Rada Osiedla zapozna-
na została z planowaną w lutym przy-
szłego roku podwyżką opłat czynszo-
wych w pozycji eksploatacja podsta-
wowa i odpisie na fundusz remonto-
wy podstawowy. Obecny na zebra-
niu Marian Odczyk – zastępca preze-
sa ds. technicznych, wyjaśnił koniecz-
ność wprowadzenia zmian. Przez kil-
ka lat nie mieliśmy podwyżek czynszu, 
jednak zmiany zachodzące w kraju 
w tym momencie, zmuszają Zarząd do 
podniesienia opłat czynszowych. Ma-
rian Odczyk zwracał również uwagę, 
że Spółdzielnia próbuje jednocześnie 
stopniowo wprowadzić pewien system 
oszczędzania, poprzez między innymi 
montaż czujników ruchu na klatkach 
schodowych i wdrażanie efektywnych 
energetycznie rozwiązań konstrukcyj-
nych w dźwigach osobowych.

Członkowie RO zaopiniowali i jedno-
głośnie zaakceptowali wniosek Zarzą-
du SSM w sprawie podwyżek czyn-
szowych i podkreślali przy tej okazji, 
by dokładnie oceniać wykonane robo-
ty oraz ich solidność, gdyż ewentualne 
poprawki też kosztują.

Przewodniczący Rady Osiedla 
„Węzłowiec” – Wiesław Jaźwiec
Podczas wrześniowego spotkania 

Rady Osiedla omawialiśmy: przygo-
towania „Węzłowca” do zimy, wyko-
nanie planu remontów za 8 miesięcy, 
bieżące sprawy sygnalizowane nam 
przez lokatorów oraz wnioski zgło-

szone na majowym zebraniu człon-
ków SSM. 

Gdy w kraju zawrzała dyskusja na te-
mat działalności sklepów z tzw. „dopa-
laczami”, my też poruszaliśmy ten pro-
blem na Radzie. Analizowaliśmy pi-
smo mieszkańców w tej sprawie. Obec-
nie sklep przy ul. Władysława Jagieł-
ły jest zamknięty, tak jak i inne tego ty-

pu w zasobach SSM. Wrześniowa RO, 
to też dyskusja wokół linii autobusowej 
nr 190. Przypomnijmy, że podczas ma-
jowego zebrania członków SSM, jed-
nym z przyjętych wniosków był wniosek 
o wystąpienie do Urzędu Miasta o wy-
cofanie przejazdu ulicą Grunwaldzką 
autobusu linii 190 oraz zamontowanie 
progów zwalniających. W odpowiedzi 
na wystosowane pismo czytamy: „Tra-
sa oraz ponowne zamontowanie pro-
gów zwalniających na tej ulicy, do cza-
su wybudowania przez gminę Katowi-
ce przystanków autobusowych Bytków 
- Telewizja, w miejscu gdzie były przy-
stanki byłej linii tramwajowej nr 12, nie 
ulegnie zmianie. Przystanki byłej „dwu-
nastki” zlokalizowane były na terenie 
Katowic i dlatego ta gmina zobowiąza-
na jest do demontażu szyn, wybudowa-
nia zatok i dostosowania przystanków 
do obsługi pasażerów”. Budowa trwa 
od III kwartału tego roku. Sprawa jest 
o tyle ciekawa, że były również postula-
ty mieszkańców osiedla „Chemik” (190 
zatrzymuje się na przystanku Bytków-
-Osiedle „Chemik”), aby autobus „na 
stałe” jeździł obecnie wytyczoną trasą.

W październiku omawialiśmy wspól-
nie przedstawiony przez kierowni-
ka administracji projekt planu remon-
tów na 2011 rok, jak również wnio-
sek Zarządu SSM w sprawie zwiększe-
nia miesięcznych opłat czynszowych. 
Rada Osiedla, po wnikliwej analizie, 
postanowiła zatwierdzić propozycję. 

Chcąc utrzymać aktualny poziom usług 
remontowych i komfortu mieszkańców, 
taka podwyżka jest konieczna.
Przewodniczący Rady Osiedla im. 
Juliana Tuwima – Adam Górecki
Podczas wrześniowego zebrania 

Rady Osiedla przede wszystkim doko-
naliśmy analizy wszystkich czynności, 
jakie administracja podjęła w ostat-
nim czasie oraz wprowadziliśmy ko-
rekty do planu remontowego. Zmiany 
te powstały na skutek intensywnych 
opadów deszczu, które spowodowa-
ły głównie uszkodzenia pokryć dacho-
wych budynków i szereg następstw 
z tym związanych. Trzeba więc by-
ło podjąć od razu stosowne działania, 
z myślą o bezpieczeństwie lokatorów. 
Chodzi tu oczywiście o zmniejszenie 
ryzyka poniesienia przez mieszkań-
ców dodatkowych kosztów. Niektóre 
kapitalne remonty dachów planowa-
ne na ten rok, zrealizowane zostaną 
w późniejszym okresie.

Na październikowej sesji Rady Osie-
dla Zarząd SSM przedstawił nam 
sprawę podwyżki opłat czynszowych. 
RO zaakceptowała wniosek. Zdaje-
my sobie sprawę, że dla biedniejszych 
mieszkańców osiedla, to spory wzrost. 
Społeczeństwo biednieje, zwłaszcza 
starsza jej część. Zaproponowaliśmy, 
aby w przyszłości tego typu regulacje 
czynszów były rozpatrywane w cyklu 
do dwóch lat. Stopniowe podwyżki by-
łyby zdecydowanie bardziej akcepto-
walne dla mieszkańców, aniżeli jedno-
razowa waloryzacja. 

W przyszłym roku będziemy chcie-
li, by w planie remontów znalazły 
się między innymi prace związane 
z wymianą pionów wodnych i monta-
że instalacji czujnikowej, dzięki któ-
rej zaoszczędzimy na zużyciu energii. 
O dalszych konkretach rozmawiać bę-
dziemy na kolejnej Radzie.

Nie niszczmy boiska
– apel szefa RO

Rada Osiedla mocno dyskutuje na 
temat nowego boiska wielofunkcyj-
nego i jego dewastacjach. Miejmy 
świadomość – apeluje szef RO – 
że powstało ono za nasze pienią-
dze i wszystkie uszkodzenia, pokry-
wane są również z naszych budże-
tów. Wciąż rozmawiamy o ewentual-
nych zmianach w częstotliwości upra-
wiania poszczególnych dyscyplin na 
tym obiekcie – dodaje Górecki.

Rafał Grzywocz

Os. „Bańgów” Os. „centrum” Os. „chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Na Radach o planach, remontach, podwyżce
ciąg dalszy ze str. 15

Osiedle „Węzłowiec” – 190 na ul. Grunwaldzkiej podzieliła mieszkańców.
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Przygotowania, tak na dobrą spra-
wę, rozpoczęły się zaraz po zakoń-
czeniu ubiegłej zimy, albo nawet jesz-
cze w jej trakcie. Oto co między innymi 

zrobiono w ciągu kilku ostat-
nich miesięcy...

Osiedle „centrum”
W ciągu roku sukcesyw-

nie dokonywano przeglądów 
osiedla, a dostrzeżone uster-
ki, w miarę możliwości szyb-
ko niwelowano. I tak, ubyt-
ki w uszkodzonych drzwiach 
klatek schodowych uzupeł-
niono przy ul. Ryszarda Gan-
sińca 2, 7, 8, komuny Pa-
ryskiej 1, 3, 5, kolejowej 
3B i Powstańców 54c. Spo-
ro uwagi poświęcono zabezpieczeniu, 
tj. naprawie lub wymianie okienek na 
klatkach schodowych, w suszarniach 
i piwnicach. Te czynności prowadzone 
były na przełomie miesięcy w domach 
przy ulicach: komuny Paryskiej 1, 
3, 6, Jedności 1c, Jana Pawła ii 18 
i 22, Spokojnej 3A, karola Świer-
czewskiego 48A, B i 50A.

Kolejną formą zabezpieczeń przed 
skutkami zimy, były remonty dachów 
i naprawa bądź wymiana wyłazów, 
a także docieplenie stropodachów. 
W związku z tym, wspomnieć nale-
ży prace wykonane w budynkach przy 
ul. kolejowej 3B, c, Ryszarda Gan-
sińca 7, Powstańców 54B czy kon-
stantego Damrota. Ponadto, podję-
to roboty związane z udrażnianiem 
kanalizacji deszczowej przy ul. Po-
wstańców 54B i Ryszarda Gansiń-
ca 9 oraz montażem instalacji grzew-

czych w rynnach i rurach spustowych 
m.in. przy ul. komuny Paryskiej 13 
i Ryszarda Gansińca 8. Ostatnio wy-
konano również izolację fundamentów 

budynku przy ul. kolejowej 5c. Ła-
taniem dziur w drogach administracja 
zajmuje się na bieżąco.

Osiedle „Michałkowice”
W Michałkowicach również starano 

się dotrzymać harmonogramu prac 
związanych z odpowiednim przygo-
towaniem osiedla do okresu zimowe-
go. Wymieniono w ciągu roku między 
innymi okna na klatkach schodowych 
budynków przy ul. Władysława Sikor-
skiego 2, Wyzwolenia 8 i kościelnej 
36 oraz w piwnicy przy ul. Przyjaź-
ni 10c. Wstawiono nowe drzwi wej-
ściowe do budynku przy ul. Przyjaź-
ni 18-22 i samozamykacz w drzwiach 
przy ul. Przyjaźni 26B. Doraźnie i na 
bieżąco naprawiano oświetlenie ze-
wnętrzne osiedla, tak na przykład przy 
ul. Przyjaźni 10.

Z kolei przy ulicy Stawowej 7 zmo-
dernizowano kanalizację deszczową, 

w związku z obladzaniem się tam ry-
nien w trakcie poprzedniej zimy. Do póź-
nej jesieni będą przeprowadzane prze-
glądy stanu poszczególnych budynków. 

Osiedle „Młodych”
Na osiedlu „Młodych” 

w ostatnich kilku miesią-
cach wymieniono wiele 
okienek na klatkach scho-
dowych, w maszynowniach 
i suszarniach, gdzie poja-
wiła się ku temu potrzeba 
lub wynikało to z harmono-
gramu prac na 2010 rok. 
Niekiedy były to pojedyn-
cze uzupełnienia, innym ra-
zem zaś kompleksowe ro-
boty. Prace prowadzone by-

ły w budynkach przy ulicach: Fran-
ciszka Zubrzyckiego 1, ZHP 1, 2, 
7, Alei Młodych 1, 2, 6, 7, Bohate-
rów Westerplatte 8 i Szarych Sze-
regów 3-4. Okna, to oczywiście 
nie jedyne czynności, jakie podję-
to w ramach przygotowań do zimy. 
Zabezpieczono także między innymi 
rury spustowe przy ul. Szarych Sze-
regów 1-4 oraz Jana N. Stęślickie-
go 1-6, wymieniono zużytą już kla-
pę dachową przy ul. Jana N. Stę-
ślickiego 6 oraz zamontowano no-
we latarnie przy ul. Franciszka Zu-
brzyckiego 1-3, a także wykonano 
nowe schody do klatki schodowej 
przy Alei Młodych 2, gdyż co roku 
były z nimi problemy. Na całym osie-
dlu na bieżąco uzupełniano ubyt-
ki w drogach i chodnikach, jak i wy-
równywano nierówności. 

Os. „Bańgów” Os. „centrum” Os. „chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Przed nadejściem zimy
Wszyscy zastanawiają się, jaka będzie nadchodząca zima. Poprzednia dość mocno dała się we znaki wszyst-

kim, dlatego też do kolejnej, należało odpowiednio się przygotować – starannie i solidnie. Administracje mia-
ły jasno nakreślone działania, jakie należy podjąć, by móc stwierdzić, że dane osiedle jest w pełni gotowe na na-
dejście śniegów i mrozów. Niedawno dozorcy i konserwatorzy zostali zaopatrzeni w ciepłe ubrania i odpowiedni 
sprzęt do „walki” z zimą. Miejsca przeznaczone na piasek, zostały nim wypełnione, zaś obecnie wszędzie trwają 
ostatnie, przedzimowe oględziny osiedli.

kolejny dach na os. „Tuwima” odnowiony przed zimą.

Ocieplanie ściany szczytowej  
budynku Walerego Wróblewskiego 26-32.

Wymiana, z powodu awarii, betonowego słupa 
oświetleniowego na ocynkowany  

przy ulicy Walerego Wróblewskiego 28B.

ciąg dalszy na str.18
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Osiedle im. J. Tuwima
Administracja osiedlowa, poprzez 

swoje służby, stara się, aby wszyst-
ko było dopięte na przysłowio-
wy ostatni guzik, gdy nadej-
dzie zima. Stale odbywają się 
kontrole i ewentualne naprawy 
uszkodzeń. Sporo w ostatnim 
czasie wymieniono okienek na 
klatkach schodowych i w piwni-
cach. Tak było między innymi 
przy ul. Hermana Wróbla 8, 9 
czy ul. Wojciecha korfantego 
1, 4, 9. Przy okazji remontów 
dachów, np. tynkowania komi-
nów ul. ks. Jana kapicy 5, do-
konywane są przeglądy stanu 
wyłazów dachowych. Koniecz-
ność ich wymiany pojawiła się 
przy ul. Wojciecha korfantego 
3 i Hermana Wróbla 2 i 5. Po-
za tym, dozorcy pilnują porząd-
ku na osiedlu, poprzez syste-
matyczne grabienie liści i ochro-
nę zieleni. 

Osiedle „Węzłowiec”
Na osiedlu „Węzłowiec” na 

przełomie kilku miesięcy doko-
nano wielu mniejszych lub więk-
szych napraw. Przy ulicy Grun-
waldzkiej 4, 6 naprawiono okna 
na klatkach schodowych, po-
dobnie było w piwnicach bu-
dynku przy ul. Władysława 
Jagiełły 35c. Dużą wagę 
przywiązano do rynien na ga-
rażach GPZ, Wymiennikow-
ni, i garażach przy ul. Jana 
Polaczka i Grunwaldzkiej 
9. Uszkodzone, przeciekają-
ce wyłazy na dach, napra-
wione zostały w budynkach 
przy ulicach: Władysława Ja-
giełły 31c, 41B, Grunwaldz-
kiej 7A, Walerego Wróblew-
skiego 32. Skontrolowano poza tym 
oświetlenie zewnętrzne osiedla – no-
we lampy pojawiły się przy ulicy Grun-
waldzkiej 5 i garażach przy ul. Włady-
sława Łokietka.

Z powodu awarii wymieniono rów-
nież słup oświetleniowy przy ul. Wa-
lerego Wróblewskiego 28B – patrz 
foto str. 1 i poniżej. Dokonano także 
ocieplania ściany szczytowej budynku 
ul. W. Wróblewskiego 26-32. Admi-
nistracja nie zapomniała też o łataniu 
dziur w drogach, należących do za-
sobów SSM. Takie prace przeprowa-

dzono, w miarę możliwości, na całym 
osiedlu, w tym między innymi przy ul. 
Władysława Jagiełły 7-9, 11-13, 31, 
41 i Grunwaldzkiej 4-6.

Osiedle „Bańgów”
W wyniku letnich ulew, podjęto się 

naprawy, bądź wymiany uszkodzo-
nych klap dachowych w budynkach, 
gdzie zachodziła taka potrzeba. Ro-
boty prowadzono w domach przy uli-
cach: Marii Skłodowskiej-curie 19, 
37, 39, 57, 65, 87A, B, Władysława 
Reymonta 18, 46, 48, 54, 56 oraz ka-
rola Szymanowskiego 4. Systema-
tycznie dokonywano przeglądów in-
stalacji domofonowej, zamknięć drzwi, 
okien klatek schodowych, kanalizacji 
deszczowej czy oświetlenia zewnętrz-

nego. Prowadzono też prace na roz-
dzielaczach C.O. przy ul. karola Szy-
manowskiego 3, 5, 7, 9 i Władysła-
wa Reymonta 26-36 oraz 50. No-

we szyby w drzwiach do budyn-
ków wstawiono przy ul. Marii 
Skłodowskiej-curie 17, 31, 39, 
87A, B. W porównaniu z ubie-
głą zimą, nad osiedlowymi pa-
sażami usługowo-handlowymi 
pojawiły się tzw. „łapacze śnie-
gu”. Dozorcy niedawno zakoń-
czyli zabezpieczenie zieleńców 
przed mrozami, by te same ro-
śliny kolejnego lata mogły zdo-
bić osiedle „Bańgów”.

Osiedle „chemik”
Na osiedlu „Chemik” doko-

nano między innymi przeglą-
du i zabezpieczenia wewnętrz-
nej instalacji wod-kan., narażo-
nej na wpływ niskiej temperatu-
ry, kontroli kanalizacji deszczo-
wej, oświetlenia zewnętrznego 
osiedla, a także instalacji do-
mofonowej, zamknięć drzwi kla-
tek schodowych, okien, komór 
zsypowych, klap dachowych 
oraz rzecz jasna nawierzchni 
dróg i chodników. Prace zwią-
zane z naprawą, albo wymia-
ną poszczególnych elementów, 

prowadzone były na bieżąco. 
Wymienić tu trzeba choć kil-
ka przykładów takich robót. 
I tak, wykonano deszczówkę 
przy ul. Walerego Wróblew-
skiego 39B, 45, 55A, 63A, 
uzupełniono, według zgło-
szeń mieszkańców, okienka 
w piwnicach wieżowców przy 
ul. Walerego Wróblewskie-
go, doszczelniano drzwi wej-
ściowe do budynków – ostat-
nio przy ul. Walerego Wró-
blewskiego 73. Naprawiono 

też chodniki przy ulicy Niepodległo-
ści 64 oraz Alfonsa Zgrzebnioka 41.

* * *
Niezależnie od przedstawionych ro-

bót, jakimi zajmowano się w minio-
nych miesiącach, służby techniczne 
Spółdzielni uzupełniały ubytki izolacji 
termicznej rur centralnego ogrzewa-
nia, zabezpieczały instalacje farbami 
antykorozyjnymi i dokonywały, w razie 
potrzeby, niezbędnej wymiany wsze-
lakich zaworów regulujących przepływ 
czynnika grzewczego.

Rafał Grzywocz

Gdy jest taka potrzeba nawet przy porywistym 
wietrze alpinista wyjdzie na elewację budynku 

aby zamontować urwaną blachę między płytami 
acekolowymi. Na zdjęciu... hen pod dachem ul. 

Wojciecha korfantego 2c.

Os. „Bańgów” Os. „centrum” Os. „chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Przed nadejściem zimy
ciąg dalszy ze str. 17

Otynkowane kominy ul. ks. Jana kapicy 5.
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KW Wyborców -Jacek Guzy i Forum Samorządowe

Jeżeli Szanowni Państwo obdarzą mnie Swoim zaufaniem, 
to zapewniam, że go nie zawiodę, co wielokrotnie dowiodłem 
w mijającej kadencji i dlatego zwracam się z uprzejmą proś-
bą o oddanie na mnie swojego głosu w wyborach do Rady 
Miasta Siemianowic Śląskich. Z wyrazami szacunku

KANDYDAT NA RADNEGO

Liczą się tylko konkrety:
1. Ograniczenie ruchu kołowego  

na Kierunku Bytków-Michałkowice-Bytków.
2. Kontynuacja wymiany sieci kanalizacyjnej w Michałkowicach.
3. Dokończenie budowy Parku Tradycji w Michałkowicach.
4. Dokończenie budowy Parkingu na ul. Maciejkowickiej.
5. Utwardzenie ulicy Porannej  

oraz przystosowanie ulicy Turystycznej do użytkowania.
6. Przebudowa boiska przy Gimnazjum nr 2.

Mikołaj Wajda

Mikołaj Wajda
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Razem dla Siemianowic Śl.

Z dala od polityki.

Kandydat na Radnego 
Rady Miasta Siemianowic Śl.
Lista nr 4/pozycja nr 2

Okręg nr 4: Michałkowice 
- Bańgów - Przełajka
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- Pani dyrektor mamy jesień. 
co ona oznacza dla ZOO?
Jolanta kOPiec: Tak, piękna pó-

ki co złota polska jesień zawita-
ła do ZOO. Przepiękne barwy jesie-
ni widoczne na bogatej szacie drzew 
i krzewów oznaczają także koniec 
sezonu letniego w ZOO i zarazem 
przypominają o zimie, czasami pięk-
nej; ale niekoniecznie mile widzianej 
przez grupę naszych ciepłolubnych 
zwierząt. Te zwierzęta muszą być 
otoczone szczególną troską, gdyż 
z konieczności większość dnia będą 
spędzać zamknięte w pawilonach.

 - A jak jesień i zima wpływają na 
rytm funkcjonowania ogrodu?

Jolanta kOPiec: Późna jesień i zi-
ma w ogrodzie zoologicznym to przy-
spieszenie tempa naszego życia po 
okresie letnim, kiedy to odwiedza nas 
bardzo dużo zwiedzających, dla któ-
rych pracujemy po 12 godzin dzien-
nie. Ze względu na wcześnie zapada-
jący zmrok i skrócony do 16.00 czas 
pracy w okresie zimowym, pracowni-
cy ZOO, muszą zwiększyć swoją wy-
dajność, szybciej posprzątać po zwie-
rzętach i szybciej podać im karmę.

- czy zima mocno daje się we znaki?
Jolanta kOPiec: Opady śniegu na-

kładają na nas dodatkowe obowiązki 
związane z odśnieżaniem alejek. Pod-
czas ubiegłorocznej zimy śnieg pra-
wie przysypał nasze dinozaury w ko-
tlinie. Przytoczę zdarzenie, które po-
czątkowo wprawiło mnie w osłupie-

nie, a następnie ubawiło. 
Otóż, jeden ze zwiedzają-
cych zgłosił się z pretensjami 
i żądał zwrotu wartości bile-
tu, bo nie mógł wejść do doli-
ny dinozaurów. Nie przyjmo-
wał żadnego usprawiedliwie-
nia, że przecież nie sposób 
odśnieżyć tego miejsca i wy-
wieźć ton zalegającego śnie-
gu. Na szczęście zadowo-
lonych zwiedzających było 
więcej, bo przecież do każ-
dego pawilonu można wejść 
i zobaczyć w nich zwierzę-
ta. Tylko niektóre gatunki, jak 
np. misie przesypiają w swo-
ich ukryciach prawie całą zi-
mę. Żyją zgodnie z naturą 
i trudno im przerywać ten od-

poczynek. Również niektóre z pta-
ków ciepłolubnych, jak pelikany i bo-
ciany, przebywają w zimie w specjal-
nych, tropikalnych schronach niedo-
stępnych dla zwiedzających.

- czy brak tej fauny jest czymś wy-
równany?

Jolanta kOPiec: Zubożoną trochę 
podczas zimy kolekcję dla zwiedzają-
cych, rekompensujemy atrakcją szop-
ki bożonarodzeniowej z żywymi zwie-
rzętami. W 2009 roku odwiedziło ją 
bardzo dużo rodzin z małymi dzieć-
mi. W tym roku szopka także będzie 
czynna a na dodatek bogatsza o no-
we figurki, nowe zwierzaki no i zdecy-
dowanie więcej świątecznego oświe-
tlenia. Dla dzieci w okresie zimowym 
organizujemy więcej zajęć dydaktycz-
nych, podczas których mogą nie tyl-
ko obejrzeć ciekawe filmy i posłu-
chać interesujących wiadomości o ży-
ciu i zwyczajach różnych gatunków 
zwierząt, ale także przytulić niektó-
re z nich, specjalnie przez opiekunów 
przygotowanych do kontaktu z czło-
wiekiem, jak lemur na moich rękach.

- Pani dyrektor, czy czymś szcze-
gólnym, poza minioną zimą, zapisu-
je się dodatkowo bieżący rok?

Jolanta kOPiec: W bieżącym ro-
ku rozpoczęliśmy kilka poważnych re-
montów pawilonów. Jednym z nich 
jest budynek Egzotarium, powszech-
nie zwany „Małpiarnią”. Piękne, po-
mieszczenia w pierwszej kolejno-
ści otrzymają we władanie właśnie 

małpy, które z utęsknieniem czeka-
ją na nowe lokum z nowym wyposa-
żeniem i porządną wentylacją. Ga-
dy i ptaki wprowadzą się do niego na 
początku lutego. Wyremontowaliśmy 
akwarium wzbogacając kolekcję ryb 
w zbiornikach morskich z rafą koralo-
wą, które mają po trzy tysiące litrów. 
Dzięki wpłatom sponsorów oddaliśmy 
do użytku nowy pawilon przeznaczo-
ny dla lemurów katta i nowe minizoo. 
Wszystkim sponsorom bardzo dzię-
kujemy za dokonane wpłaty. 

- Takie zmiany lokum nie są chyba 
zbyt korzystne dla zwierząt...

Jolanta kOPiec: Przeżywają one 
na swój sposób zmiany, ale do lep-
szego szybko się adaptują. Poddali-
śmy bacznej obserwacji zachowanie 
lemurów w nowych pięknie urządzo-
nych pomieszczeniach. Wpuszczo-
ne do nowego miejsca zamieszkania 
szybko umknęły na najwyższą półkę 
i przesiedziały na niej do następne-
go dnia nawet nie schodząc do poży-
wienia. Na drugi dzień stoczyły boje 
o przywództwo w grupie. Dzisiaj do-
kazują, skaczą w komitywie po linach 
i pniakach, ku zadowoleniu zwiedza-
jących. Na niespodziankę w postaci 
nowego wybiegu na wyspę przyjdzie 
im poczekać do wiosny.

- Proszę Pani, kandyduje Pani do 
Rady Miasta Siemianowice Śląskie. 
co Panią skłoniło do zgłoszenia 
swej kandydatury?

Jolanta kOPiec: Mam ośmiolet-
nie doświadczenie w działalności sa-
morządowej. Będzie ono przydat-
ne szczególnie dla finansów miasta. 
Każda złotówka powinna być wyko-
rzystywana rozsądnie, bo jak wiado-
mo nie na wszystko wystarcza pie-
niędzy a potrzeby mieszkańców są 
ogromne i powinny być realizowane 
w pierwszej kolejności.

kandyduję na miejscu nr 1 z listy   
SLD (nr 1) w okręgu 2 (Tuwim, kor-
fantego-Wróbla) i proszę o zaufanie  
wyborców. Dotychczas Was nie za-
wiodłam i nie zawiodę w przyszłości. 
Na mnie można polegać.  21 listopa-
da proszę o oddanie głosu na mnie.  

Zapraszam również na moją  stro-
nę internetową:  

www.kopiec.org
Dziękujemy za rozmowę.

Nie tylko o ZOO
Rozmawiamy z JOLANTĄ kOPiec  

– Dyrektor Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w chorzowie
i kandydatem na radną RM w Siemianowicach Śl.

Z  odrzuconym  
przez mamę lemurkiem
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Kandydat do

 Sejmiku Śląskiego

Nr 1/ lista nr 4

Kandydatka do Rady Miasta Siemianowice Śląskie 
z okręgu nr 2: os. Tuwima, os. Korfantego-Wróbla, Huta Laura 

Publikacja sfinansowana przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

NADAL ZMIENIAJMY RAZEM MIASTO

BREGUŁA
Beata

NR 1
Lista nr 4

Z dala od polityki - bliżej ludzi.
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coś winien widzieć i zareagować. A tu 
nic! Sprawa o tyle jest bulwersująca, 
że już pisaliśmy, iż na „Węzłowcu” po-
jawił się maniak pozbawiający drzew-
ka kory. Zaczął skromnie od jednego, 
a teraz... Nie należymy do ludzi źle 
życzących innym, ale w tym przypad-
ku żałujemy, że drzewa nie mają rąk 
i nie mogą się bronić. Z przyjemnością 
popatrzylibyśmy, jak drzewo łapie ta-
kiego typka i (nie, no, chłostać go nie 
musi) przytrzymuje, by oddać w ręce 
służb odpowiedzialnych za porządek, 
zaś następnie sąd dowala karę finan-
sową w wysokości takiej, by się pa-
miętało na całe życie. Szkoda, że tak 
nie może być. Identyczna uwaga pcha 
się na usta w przypadku przyciętego 
wierzchołka sosny. Komu się chciało 
wspinać po drzewie, by je bezpardo-
nowo uchlastać. Niepojęte!!!

Śmietnik wokół nas
Odrębną kwestią jest to, jak traktu-

jemy najbliższe nasze otoczenie. Jed-
no ze zdjęć to istny śmietnik – nie 
chcemy nazywać tego chlewem. Z re-
guły taki obrazek oglądaliśmy po zi-
mie. Po stopnieniu śniegu na trawni-
kach walają się przeróżne badziewia, 
w tym resztki jedzenia. Ponoć ma-

my XXI wiek, ponoć chcemy miesz-
kać w ładnym i zadbanym otoczeniu. 
Fakty jednak przeczą naszemu chciej-
stwu. Fakty pokazują, że daleko nam 
do normalności i dbałości o dom, osie-
dle. Nie raz pisaliśmy, że słowo dom 
należy rozszerzyć na okolice budyn-
ku naszego zamieszkania, na osie-
dle, ba miasto czy całą Polskę. Dom 

bowiem, to nie tylko moje mieszkanie. 
Im prędzej to zrozumiemy, tym lepiej. 
Tym szybciej poruszać się będziemy 
po schludnych i czystych ulicach, bez 
obawy wchodzić będziemy do lasu, bo 
tam dopiero mamy śmietnik.

Wyważone drzwi
Podobnie, jak w wielu przypadkach 

również i w tym śmietnikowym nikt ni-
czego nie widział, nie słyszał. Czy jed-
nak może to dziwić, skoro na 4 piętrze 
budynku przy Wojciecha korfante-
go 9B ktoś wyważył drzwi. Takie zaj-
ście nie mogło być bezgłośne. Prze-
cież delikwent musiał narobić niezłe-
go rabanu!!!

Zdanie o nic nie widzeniu i nie sły-
szeniu pojawiło się kilka razy w tym 
materiale, a można je postawić na 
końcu każdego z wyszczególnionych 
zdarzeń – czytaj comiesięczna wy-
liczanka bądź całoroczne zestawie-

nie – jeżeli ktoś sobie zada trud i scali 
w jedno 12 comiesięcznych statystyk. 
Będzie tego trochę, więc może jest 
tak, że my się

czepiamy i dziwimy,
a tymczasem mamy do czynienia 

z symptomami tajemniczej choroby 
i lekarze winni zająć się jej lecze-

D r z e w a , 
d r z w i , 

ś m i e t n i k

ciąg dalszy ze str. 2

ciąg dalszy na str. 39

Bez komentarza.

i po co nam śmietniki?
Zniszczono trzy skrzynki na reklamy  

w budynku ul. Hermana Wróbla 2A, B, D.

Obcięta choinka przy ADM os. „Tuwima” – ciekawe komu przeszkadzała. 
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Monitoring i drzewa
Witam!

Jestem właśnie po lekturze odpo-
wiedzi na list osoby o inicjałach J. D., 
w której to Państwo wyjaśniają, że 
nie ma możliwości przypisania miej-
sca parkingowego do mieszkania, tu-
dzież wprowadzenia opłat za takie 
miejsca. W związku z tym kieruję py-
tanie czy nie byłoby możliwości, wzo-
rem wspólnot mieszkaniowych z in-
nych miast, postawienia znaków in-
formujących, że miejsca parkingowe 
wokół bloków i na osiedlach są tylko 
do wyłącznego użytku mieszkańców? 
Doceniam Państwa troskę o możli-
wość parkowania osób przyjeżdżają-
cych w gości do mieszkańców. Chciał-
bym jednak, żeby większą troską zo-
stali otoczeni sami mieszkańcy, któ-
rzy wielokrotnie poszukują miejsc par-
kingowych przecznicę, dwie przeczni-
ce dalej, bo pod ich własnym blokiem 
parkują przyjezdni.

Chciałbym poruszyć również temat 
włamań do samochodów między blo-
kami Wróblewskiego 55a i 55 zapar-
kowanych naprzeciw garaży. W ostat-
nich kilku miesiącach takich włamań 
dokonano kilkakrotnie – zawsze do 
większej liczby samochodów. Zdaję 
sobie sprawę z natłoku obowiązków, 
jakiemu muszą Państwo sprostać, za-
pytuję jednak czy nie byłoby możli-
wości podniesienia bezpieczeństwa 
tamtego rejonu poprzez montaż mo-

nitoringu czy chociażby atrapy kame-
ry. Miejsce to jest również słabo lub 
przynajmniej niedostatecznie oświe-
tlone (awarie lamp występują dosyć 
często), a to, niestety, sprzyja włama-
niom. Może warto rozważyć wycięcie 
(pięknych i dużych skądinąd) drzew, 

które skutecznie zasłaniają widok na 
parking.

Pozdrawiam, kamil Lebiecki
ZARZĄD SSM: Oczywiście istnie-

je możliwość ustawienia sugerowa-
nych znaków drogowych z dodat-
kowymi tabliczkami informacyjny-
mi, jednak z doświadczenia wiemy, 
że problemem jest ich skuteczność 
w ich egzekwowaniu. Naszym zda-
niem jest to sztuka dla sztuki i wy-
rzucanie pieniędzy w błoto.

W kwestii monitoringu „wrażli-
wych” miejsc na terenach osiedli 
informujemy, iż Spółdzielnia „wy-
startowała” w programie ogłoszo-
nym przez Marszałka Województwa 
Śląskiego na monitoring całości na-
szych zasobów. istnieje przy tym 
możliwość uzyskania dofinansowa-
nia z Unii europejskiej w wysokości 
80% poniesionych kosztów. Zapew-
niamy, że w przygotowanym projek-
cie miejsce, które Pan wskazuje zo-

stało ujęte. czekamy na rozstrzy-
gnięcie konkursu i ostateczny wer-
dykt. O wyniku poinformujemy.

Absolutnie nie podzielamy poglą-
du – pomijając kwestię uzyskania 
zgody – iż należałoby wyciąć pięk-
ne drzewa tylko po to, aby mieć 
podgląd na parking.

Autobus 190
Nie chciałem zabierać głosu w spra-

wie autobusu, który zastąpił tramwaj 
do Chorzowa, ale zrobiło się bardzo 
niebezpiecznie. Ulica Grunwaldzka 
jest bardzo ciasna i zapchana samo-
chodami, które muszą gdzieś parko-
wać. Ulica jest bardzo ruchliwa i nie 
wszyscy kierowcy stosują się do obo-
wiązującej na osiedlach prędkości. Je-
dynym sposobem wymuszenia obo-
wiązującej prędkości są „szykany” 
ustawione w odpowiednich miejscach. 
Ten problem był rozwiązany, kiedy nie 
jeździły tą ulicą autobusy. Uruchamia-
jąc ich kursowanie „szykany” zlikwi-
dowano.

Interweniuję, gdyż chcąc wyjechać 
z posesji na Grunwaldzkiej 16 cią-
gle jestem narażony na kolizję z po-
jazdem, który nie przestrzega szybko-
ści na osiedlu.

Interweniuję u Was gdyż domnie-
mam, że poprzez UM Siemianowice 
Śl. wymusi się na dysponencie trasę, 
jaką miał tramwaj przed jego likwida-

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

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

ciąg dalszy na str. 30

Szanowni P.T. czytelnicy
Uważamy, że tak, jak przedstawiamy się nieznajomym 

podczas pierwszego spotkania, co należy do dobrego tonu, 
tak należy przedstawić się, pisząc czy też telefonując do 
nas. Informujemy w związku z tym, że anonimami szczegól-
nie z uwagami personalnymi kierowanymi do innych osób 
zajmować się nie będziemy. Prosimy też o zwięzłe przed-
stawienie nurtującej sprawy i przemyślane zdania, większą 
odpowiedzialność za słowo, które nie będzie naruszało czy-
jegoś imienia i nie będzie odebrane jako pomówienie. Mak-
symy, jakimi należy się kierować, to: słowo jaskółką wyle-
ci, a wołem wraca, słowo... tworzy ale też niszczy, zabija.

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

Prosimy też o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że 
mają nie być publikowane, bo takich dopisków nie będzie-
my respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej ilo-
ści osób, które również nurtują podobne wątpliwości i w są-
siedzkich pogaduszkach o takich problemach debatują. 
Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na które oczekuje-
cie Państwo rzeczowych odpowiedzi i dlatego też może się 
zdarzyć, że na jakiś problem nie odpowiemy w danym mie-
siącu, bo np. Wasza wiadomość dotarła do nas zbyt późno, 
by ją maksymalnie zgodnie ze stanem faktycznym wyjaśnić.

Przypominamy również, by w przypadkach, gdy niezbędne 
jest przekazanie danych osobowych w celu wyjaśnienia indy-
widualnej sprawy, obowiązkowo podawać cały adres i dopisać 
zdanie o wyrażeniu zgody na odtajnienie swych danych i prze-
kazania ich odpowiednim komórkom organizacyjnym SSM.

Prosimy również o zwięzłe prezentowanie problemów. Ła-
my nie są z gumy. Pozostawmy dla siebie pewne komenta-
rze, bo wiele z nich odbiega od rzeczywistości i są wyłącz-
nie domniemaniami. Redakcja „MS”

Anonimy do kosza!!!
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cją. Nie chcę doczekać momentu, że 
taka kolizja będzie miała miejsce.

Mam nadzieję, że Wasza interwen-
cja będzie skuteczna.

Józef Palemba
ul. Grunwaldzka 16a, Siemianowice Śl.

ZARZĄD SSM: Podzielamy po-
gląd, że ul. Grunwaldzka nie jest 
przystosowana do ruchu autobu-
sowego, chociażby ze względu na 
gabaryty tych pojazdów. Skądinąd 
wiemy, że decyzja o likwidacji prze-
jazdu autobusów tą drogą jest prze-
sądzona i odpowiednie prace już 
rozpoczęto.

Oświetlenie, domofon, 
okno
Witam!

Piszę w sprawie niesprawnego 
oświetlenia w piwnicy przy ul. Grun-
waldzkiej 3d. Problem ten zgłasza-
liśmy już 2 miesiące temu w admini-
stracji osiedla „Węzłowiec”, ale jak wi-
dać interwencji w tej sprawie nie mo-
żemy się doczekać. 

Przed drzwiami prowadzącymi 
do piwnic należących do lokatorów 
mieszkań 10 do 15 nie działa oświe-
tlenie. Podobnie za drzwiami zbiorczy-
mi w korytarzu, gdzie znajdują się wej-
ścia do poszczególnych piwnic. Jak 
długo można czekać na wymianę ża-
rówki? A może administracja czeka, 
aż sami wymienimy z własnych zaso-
bów po raz kolejny?

Prosiłabym również o sprawdzenie 
domofonu, w którym okresowo powta-
rzają się awarie mikrofonu lub magne-
tycznego zamka. Może też przydałoby 
się wymienić wkładkę zamka w tych 
drzwiach, ponieważ zdarzają się kło-
poty z otwarciem zamka kluczem.

I ostatnia sprawa, na której pomyśl-
ne załatwienie bardzo liczę J - okien-
ko na korytarzu na 3 piętrze. Mamy nie-
szczęście użerać się za starą stolarką 
okienna, która nie dość, że bardzo nie-
szczelna to w dodatku posiada abstrak-
cyjne zamknięcie. Jak Spółdzielni wia-
domo okienka te nie mają klamek, a za-
myka się je przy użyciu kawałka wygię-
tego metalu. Brzmiałoby jak w polskiej 
komedii, ale moja cierpliwość tu się nie-
stety kończy, gdyż okienko wypaczyło 
się już tak bardzo, że w tej chwili udało 
się je zamknąć tylko na jeden uchwyt i to 
z niemałym trudem. Z drugiej strony zie-
je szpara, przez którą swobodnie ucie-
ka ciepło. Nie muszę dodawać, że my-

cie okna to mała makabra, z czym uże-
ram się też głównie ja, gdyż reszta lo-
katorów zgodnie stwierdza, że nie po-
trafi okna otworzyć, ani tym bardziej za-
mknąć, więc nie rusza go w ogóle. Z utę-

sknieniem czekam na wymianę tegoż 
dziwacznego urządzenia na normalne 
okno zamykane przy użyciu klamki, któ-
rej również sąsiedzi nie będą się bać.

Serdecznie pozdrawiam i oczekuję 
szybkiej interwencji – Lokatorka

P.S. Proszę nie publikować moich 
danych osobowych i pozostawić je do 
wiadomości redakcji.

ZARZĄD SSM: Administracja do-
konała uzupełnienia brakujących 
żarówek.

Domofon zostanie poddany do-
datkowej szczegółowej kontroli 
a okno będzie wymienione najpóź-
niej do końca i kwartału 2011 r.

Jeździ nadal głośno
Mieszkaniec z Wróblewskiego 73 

wraca do problemu głośno jeżdżą-
cych wind w tym budynku i informu-
je nas, że dźwigi dalej pracują głośno. 
Podana informacja jakoby zostały wy-
ciszone nie jest prawdziwa. Postuluje 
tym samym, by Zarząd solidniej wery-
fikował czy prace zostały w ogóle wy-
konane i czy usterki faktycznie zlikwi-
dowano.

ZARZĄD SSM: Mając na względzie 
rozbieżności w ocenie głośności 
pracy dźwigu pomiędzy administra-
cją os. „chemik” a mieszkańcem 
Zarząd SSM podjął decyzje o zlece-
niu wykonania rewizji nadzwyczaj-
nej przez Urząd Dozoru Techniczne-
go. czekamy na opinię UDT.

Nie niszczmy zieleni 
- rodzicu powiedz 

swemu dziecku
Mieszkanka z ul. Okrężnej 4 pro-

si administrację osiedla „Tuwima” 
o postawienie tabliczek o niedepta-
niu trawników i szanowaniu zieleni, 
bo dzieci łamią drzewa. Prosi jedno-
cześnie o zaapelowanie do rodziców, 
by zwracali uwagę swym pociechom 
i przeciwdziałali takim zachowaniom. 

G. R. 
 – dane do wiadomości redakcji.

ZARZĄD SSM: Tabliczki o posza-
nowaniu zieleni zostaną umieszczo-
ne w okresie wiosennym.

Pani apel skierowany do rodziców 
dzieci popieramy w pełni i bez naj-
mniejszych zastrzeżeń.

Zapomniano 
o podjazdach do wózków 
i dla niepełnosprawnych

Witam!
Piszę w sprawie nowego budynku 

wybudowanego na ulicy Wróbla 15. 
Otóż wejście do budynku poprzedzo-
ne jest 6 schodami. Jak planujecie 
rozwiązać kwestie użytkowania bu-
dynku przez osoby niepełnosprawne, 
matki z dzieckiem w wózku??? Nie 
ma tam (wymaganych chyba przepi-
sami) podjazdów tudzież schodołaza.

Pozdrawiam M. F.
- dane do wiadomości redakcji.

ZARZĄD SSM: Na etapie projek-
tu budynku Spółdzielnia uzyskała ze-
zwolenie na odstąpienie od wymo-
gów dostosowania schodów do po-
ruszania się osób niepełnospraw-
nych, gdyż było wiadomym, że oso-
by takie nie będą mieszkać w tym do-
mu. Również wtedy wiedziano, że do 
budynku nie wprowadzą się rodziny 
z dziećmi przewożonymi wózkami.

W chwili wystąpienia takich po-
trzeb SSM niezwłocznie zaadaptuje 
schody i wyposaży je w odpowied-
nie zjazdy.

Zajmują miejsca, 
których brakuje

Witam!
Droga redakcjo zwracam się z py-

taniem czy jest możliwość usunięcia 
trzech pojazdów z tyłu bloku przy uli-
cy Niepodległości 28. Stoją tam trzy 
samochody, może kiedyś nazywano 
to samochodami, a mianowicie dwie 
skody favorit: biała i wiśniowa oraz 
czarny citroen. Auta te są nieużywane 
– od ponad roku stoją bez powietrza 
w kołach. Moim zdanie niepotrzebnie 
zajmują miejsca parkingowe. W godzi-
nach wieczornych ciężko jest zapar-
kować własny samochód. Więc moje 
pytanie brzmi: Czy istnieje możliwość 
usunięcia tych pojazdów?

Z poważaniem mieszkaniec bloku
przy ul. Niepodległości 28

- dane do wiadomości redakcji.
ZARZĄD SSM: istnieje możliwość 

usunięcia samochodów w przy-

ciąg dalszy ze str. 28

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 32



31MOJA SPÓŁDZIELNIA 11/2010



32 MOJA SPÓŁDZIELNIA 11/2010

padku, gdy stwarzają one ewident-
ne zagrożenie np. mają powybijane 
szyby. Jest również możliwość usu-
nięcia na podstawie regulaminu po-
rządku jednak warunkiem jest nie 
używanie pojazdów przez dłuższy 
czas, tzn. stoją dokładnie w tym sa-
mym miejscu i są widoczne ozna-
ki o niedopuszczeniu do ruchu np. 
brak tablic rejestracyjnych.

Administracja osiedla „chemik” 
poczyni starania w celu ustalenie 
właścicieli i po ich odnalezieniu we-
zwie ich do wywiezienia pojazdów. 
W przypadku niedostosowania się 
do wezwania samochody zostaną 
usunięte, a kosztami tych czynno-
ści obciążeni będą właściciele.

„Połowiczny” chodnik
Szanowna Redakcjo!

Poruszacie Państwo wiele bulwer-
sujących tematów i bardzo długo cze-
kałam czy ktoś zauważy problem przy 
ul. Jagiełły 13a dotyczący mianowi-
cie chodnika. Nie ukrywam, że pew-
nie ktoś musi zginąć pod kołami sa-
mochodu, aby problem zaistniał. Pro-
szę pokazać mi, choć jedno osiedle, 
na którym chodnik kończy się w poło-
wie drogi i w pewnym momencie ury-
wa się a ludzie spacerują środkiem 
drogi i wręcz są zdziwieni, że po niej 
poruszają się samochody, tak jest gdy 
kierujemy się spod bloku 13 w kierun-
ku garaży i sklepu Carrefour Market 
na osiedlu. Może matki z wózkami nie 
powinny spacerować po drodze, ale 

gdzie mają jechać jak nie ma chodni-
ka? Może kogoś z Państwa zaintere-
suje ten problem?

Z poważaniem
e. B., ul. Jagiełły 13B

- dane do wiadomości redakcji.

ZARZĄD SSM: Po dokonaniu wi-
zji wskazanego przez Panią miej-
sca nie dopatrzono się opisanej sy-
tuacji. Od budynku Władysława Ja-
giełły 13 chodnik prowadzi non 
stop w kierunku garaży.

W celu definitywnego wyjaśnienia 
zgłoszenia przesłanego do redakcji 
„MS” prosimy o niezwłoczny, oso-
bisty kontakt z administracją osie-
dla „Węzłowiec”.

Tabliczkowa  
samowola

Witam!
Jestem właścicielem mieszkania 

przy ulicy komuny Paryskiej 13. 
W ostatniej gazetce spółdzielczej 
przeczytałem odpowiedź na jeden z li-
stów, traktujący o miejscach parkin-
gowych. Czytelnik, pytający o możli-
wość rezerwacji miejsca parkingowe-
go przed blokiem za dodatkową opła-
tą otrzymał odmowną odpowiedź. Na-
pisali Państwo – cytuję: „Wszystkie 
parkingi położone na terenach osiedli 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej są parkingami ogólnodostępny-

mi i nie ma możliwości przypisania na-
wet jednego miejsca postojowego do 
jednego mieszkania,(...).”

W takim razie proszę szanowną re-
dakcję o odpowiedź, kto i z czyjego 
polecenia podczas remontu parkin-
gu przed moim blokiem umieścił przy 
każdym miejscu postojowym tablicz-
kę z numerem rejestracyjnym pojaz-
du. Nikt z zamieszkujących mój blok 
mieszkańców nie otrzymał żadnej in-
formacji, że taka sytuacja będzie miała 
miejsce, i – powołując się na Państwa 
zacytowane oświadczenie – wszyscy 
mieszkańcy mogą te tabliczki ignoro-
wać. W związku z tym po co w ogóle 
zostały tam umieszczone? Powodu-
je to jedynie konsternację parkujących 
i niepotrzebne zamieszanie.

Życzę sobie otrzymać od Państwa 
wyjaśnienie tej sytuacji oraz zapew-
nienie jak najszybszego usunięcia 
tych tabliczek, skoro parking przed 
moim blokiem zgodnie z Państwa sło-
wami należy do parkingów ogólnodo-
stępnych dla wszystkich.

Pozdrawiam, Jacek Jasiołek
ZARZĄD SSM: Administracja osie-

dla „centrum” nikomu nie wyda-
wała zezwolenia na oznakowanie 
miejsc parkingowych do wyłączne-
go użytku konkretnej osoby. Usta-
wione tabliczki to samowola miesz-
kańców. Sprawca tego oznakowa-
nia został wezwany do jego usunię-
cia. W przypadku nie wywiązania 
się z polecenia ADM usunie tablicz-
ki. Przypominamy, iż miejsca par-
kingowe są ogólnodostępne.

ciąg dalszy ze str. 30

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

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

Uwaga: komitety Wyborcze Uwaga: komitety WyborczeZakaz naklejania
Wybory tuż, tuż – kampania wyborcza trwa w najlepsze. informujemy komitety wyborcze, że władze SSM na 

podstawie wniosków z ubiegłych lat i już docierających głosów mieszkańców podjęły decyzję o zakazie naklejania 
jakichkolwiek materiałów wyborczych zarówno na elewacjach budynków, drzwiach wejściowych jak i w samych 

klatkach schodowych we wszystkich spółdzielczych obiektach.
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Osoby dokonujące tych przestępstw 
nie kierują się jakimikolwiek zasada-
mi moralnymi, lecz wyłącznie chęcią 
osiągnięcia zysku za wszelką cenę. 
Sprawcy wykorzystają ufność, otwar-
tość, szczerość, jak również chęć po-
magania innym. 

Szczególnie na ich zakusy 
narażone są osoby starsze.

Bywa, że przed naszymi drzwiami 
pojawiają się osoby oferujące nam 
różne usługi, towary. Nie byłoby w tym 
nic dziwnego, gdyby nie powoływano 
się na posiadane upoważnienia władz 
Spółdzielni, które jakoby udzielały zgo-
dy na prowadzenie takiej formy zdo-
bywania klienta. Osoba taka przedkła-
da do podpisania dokument, który wie-
lu z nas podpisuje, bo rozmówca prze-
konywująco dowodzi, że cena lub wa-
runki kredytowe są super dogodne, no 
i Spółdzielnia za tym stoi. Często też 
pobierane są zaliczki. Później zaś po 
zaliczce ani śladu, a np. z pozoru do-
godna oferta wcale taką nie jest. Zaś 
złożony podpis jest wiążący.

Pamiętajmy: Zarząd Spółdzielni nie 
udziela żadnych upoważnień, by jaka-
kolwiek firma oferująca piecyki, drzwi, 
okna czy... w miejsce kropek wpisać 
dowolne urządzenie, działała w jego 
imieniu i za jego zgodą. 

Apelujemy do mieszkańców, 
szczególnie osób starszych, niedo-
widzących o niepodpisywanie ta-
kich dokumentów i w razie jakich-
kolwiek wątpliwości o niezwłocz-
ne skontaktowanie się z władzami 
Spółdzielni.

Pamiętajmy też: Zamierzający coś 
wyłudzić, ukraść wcielają się w: akwi-
zytorów, przedstawicieli gazowni, wo-
dociągów, energetyki, towarzystw 
ubezpieczeniowych, skrzywdzonych 
przez życie nieszczęśników, dystyn-
gowanych i dobrze ubranych przed-
stawicieli świata „biznesu”, policjantów 
czy nawet księży – tak, tak, były przy-
padki, gdy pod sutanną krył się zwy-
czajny złodziej. Często przedstawiają 
się, jako znajomi wnuków, którzy to są 
w potrzebie, a sami nie mogą przyjść.

Bądźmy przezorni 
i nie dajmy się zwieść.

Policja apeluje:
Drodzy seniorzy!

- zawsze zamykajcie drzwi wejściowe,
- kiedy jesteście sami, nie wpusz-

czajcie do mieszkania osób Wam nie-
znanych: bez otwierania drzwi do-
wiedzcie się kto i po co przyszedł, jeśli 
jest to przedstawiciel jakiejś instytucji 
czy firmy (np. administracji, elektrowni, 
gazowni), a macie telefon - sprawdź-
cie czy był on do Was kierowany,

- jeśli musicie kogoś wpuścić, nie 
zostawiajcie go ani na chwilę samego 
w mieszkaniu: najlepiej, żeby towarzy-
szyli Wam wtedy Wasi sąsiedzi,

- nie przeprowadzajcie żadnych trans-
akcji z akwizytorami i inkasentami,

- nie przechowujcie w mieszkaniu 
dużych kwot pieniędzy ani wartościo-
wych przedmiotów,

- jeśli chcecie je przechować w do-
mu, to schowajcie je w miejscu trud-
no dostępnym,

- nie informujcie nikogo, którego dnia 
otrzymujecie emeryturę lub rentę! i ile 
macie oszczędności oraz gdzie je 
przechowujecie. Jeżeli coś niemiłego 
się przytrafi to powiadommy policję. 
Najprościej na numer 997.

Nie daj się oszukać, okraść
Amatorów łatwego zarobku nie brakuje i każdy sposób na wyciągnięcie 

 pieniędzy od naiwnych i łatwowiernych jest przez nich skwapliwie wy-
korzystany. 
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Przed nami Andrzejki

Za kilkanaście dni popularne  
 andrzejki. Wraz z nimi koniec 

czasu zabaw i swawoli. Dzień ten naj-
bardziej znany jest z andrzejkowych 
wróżb, wśród których na pierwszy 
plan wysuwa się lanie wosku. Pod-
czas ostatnich przed adwentem zabaw 

poza „podglądaniem” przyszłości, czy-
li jakąś strawą dla ducha, nie należy za-
pominać i o ciele, więc proponujemy kil-
ka przepisów na szybkie i w sumie bar-
dzo łatwe do przygotowania oraz niedro-
gie potrawy.

Frywolne śliweczki
6 suszonych śliwek bez pestek, pół fi-

liżanki sherry lub białego wytrawnego 
wina, łyżka posiekanych orzechów la-
skowych, szczypta świeżo startej gałki 
muszkatołowej, 3 cienkie plasterki bocz-
ku, wykałaczki koktajlowe. Śliwki namo-
czone w sherry (przez 2 godziny), a na-
stępnie odsączone na bibułce napełnić 
odrobiną posiekanych orzechów. Każdą 
śliwkę owinąć przekrojonym wzdłuż pla-
strem boczku i zapiec 8-10 min w pie-
karniku (w wysokiej temperaturze).

Jajka zapiekane
5 jaj, puszka groszku konserwowego, 

puszka fasolki szparagowej, 30 dag ugo-
towanych w łupinach ziemniaków, 3 po-
midory, szklanka śmietany, 5 dag starte-
go żółtego sera, sól, pieprz, papryka, po-
siekana zielona pietruszka. Żaroodpor-
ny półmisek wysmarować masłem. Na 
dnie ułożyć odcedzoną z zalewy fasol-
kę, posolić, popieprzyć, posypać częścią 
utartego sera. Obrane i pokrojone w pla-
stry ziemniaki ułożyć na fasolce, dopra-
wić, przykryć groszkiem i ćwiartkami po-
midora. Śmietanę roztrzepać z jednym 
jajkiem, posolić, wylać na przygotowaną 
potrawę. Uformować na jej powierzchni 
4 wgłębienia, w które wbić po jednym jaj-
ku. Całość posypać resztą sera, zapiec 
w nagrzanym piekarniku. Podawać gorą-
ce, posypane zieloną pietruszką.

Przystawka z jabłek i boczku
1 kg jabłek, 20 dag wędzonego bocz-

ku, majeranek lub kminek. Boczek po-
kroić w drobną kostkę, stopić w dużym 
rondlu, wyjąć skwarki. Jabłka obrać ze 
skórki, wyjąć gniazda nasienne i po-
kroić na drobne cząstki. Ostrożnie wło-
żyć do gorącego tłuszczu i, ciągle 
mieszając, dusić, aż staną się szkli-
ste. Wtedy dodać majeranek lub kmi-
nek, skwarki i wymieszać. Odstawić 
z ognia. Podawać na ciepło z chlebem.

Nie, jest na to zbyt 
racjonalny. Nie do-
ciera do niego nic, 
co nie jest na 100% 

udowodnione. Nie ma zresztą na to 
czasu, aby zgłębiać tajniki astrologii. 
Żyje szybko, każdy dzień jest za krót-
ki. Nigdy właściwie sam nie zaintere-
suje się horoskopem.

Również Byk nie 
jest zbyt zaintereso-
wany tym, co mo-
gą mu powiedzieć 

gwiazdy. Nie wierzy, żeby planety mo-
gły mieć wpływ na ludzkie życie. Jeśli 
już w ręce wpadnie mu jakiś horoskop 
interesuje go jedynie to, czy pasuje on 
do jego charakteru.

Stosunek ludzi uro-
dzonych pod zna-
kiem Bliźniąt do ho-
roskopów jest dość 

zróżnicowany. Lubią je czytać, ale 
traktują jedynie, jako rozrywkę. Czyta-
ją zresztą chętnie nie tylko własne ho-
roskopy, ale także krewnych, czy zna-
jomych. 

Pan, a już szcze-
gólnie Pani urodzo-
na pod Rakiem bar-
dzo lubią czytać ho-

roskopy. Rak uważa, że można na 
gwiazdach polegać. Nie zraża się, jeśli 
przepowiednie nie zawsze się spraw-
dzą. Zwraca uwagę na te treści, które 
są zgodne z jego oczekiwaniami.

Lew nie specjalnie 
interesuje się astro-
logią, ale jeśli wpad-
nie mu w ręce książ-

ka z tej dziedziny chętnie ją przeczy-
ta, a potem w gronie znajomych popi-
suje się swoją wiedzą. Gdy ktoś prze-
czyta mu jego horoskop posłucha, ale 
raczej z uprzejmości.

Panna rzadko się-
ga po horoskop. Za-
jęta pracą w domu 
i firmie nigdy nie ma 

dla siebie za dużo czasu, a jeśli już 
jej się trafi wolna chwila, woli przezna-
czyć ją na inną literaturę. Nie traktuje 
jednak astrologii, jako zabobonu.

Wagi na ogół lu-
bią horoskopy i są 
skłonne przyznać, 
że „coś w tym jest”. 

Są bardzo zadowolone, jeśli horoskop 
się sprawdzi i uważają, że jest to po-
twierdzeniem, że mają rację. Głównie 
jednak upatrują w ich treści miłą za-
bawę.

Gdy Skorpionowi 
wpadnie w ręce jakiś 
horoskop, czyta go 
głównie pod kątem, 

czy mu coś zagraża. Czyni to często 
podświadomie, zawsze, bowiem ma 
na uwadze, czy ktoś nie chce mu zro-
bić krzywdy, czy przykrości.

Strzelec przeciw-
nie w horoskopach, 
tak, jak w życiu, szu-
ka tego, co pozytyw-

ne i cieszy się, jeśli gwiazdy dobrze 
mu wróżą. Nie przywiązują do tego 
jednak większej wagi i szybko o prze-
czytanej treści zapomina.

Ludzie urodze-
ni pod tym znakiem, 
zawsze dążą do ja-
kiegoś celu, jeśli 

więc czytają horoskopy interesuje ich 
głównie, czy gwiazdy wróżą im szyb-
kie spełnienie tego, do czego w danej 
chwili zmierzają.

Ludzie spod znaku 
Ryb są skłonni wierzyć, 
że astrologia zawiera 
wiele prawdy, chociaż 

nie można tego racjonalnie udowod-
nić. Są bliscy temu, co Mickiewicz mówił 
w wierszu „czucie i wiara silniej mówi do 
mnie, niż mędrca, szkiełko i oko.

Wodniki, a już 
szczególnie kobie-
ty urodzone pod tym 
znakiem, są ambit-

ne i byle czym się nie zadowolą. Jeśli 
w ogóle interesują się horoskopami, to 
takimi, opracowanymi przez fachow-
ców. Lubią zgłębić dany temat.

Czy interesują 
Cię horoskopy?

MOJA SPÓŁDZIELNIA 11/2010
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Znaczenie wyrazów:
POZiOMO: 3. Dawna gra w kar-

ty; 8. Podatek wymierzany niesolid-
nym podatnikom; 9. „Halka” na scenie; 
10. Księga pamiątkowa; 11. Dzielnica 
Siemianowic Śląskich; 12. Botaniczny 
lub zoologiczny; 13. Męka dla nosa; 
14. Część drzewa; 16. Sąsiad rado-
nu; 19. Cieszy handlowca; 20. Wielkie 
dzieło literackie; 21. Wśród dzikich ko-
tów; 22. Myśl przewodnia; 23. Forma 
rozliczeń bezgotówkowych; 28. Zale-
ta moralna; 31. Atak na króla; 32. Wę-
gierskie miasto, partner Siemianowic 
Śląskich; 33. Element psiej tresury; 
34. Rabat, bonifikata; 35. Księgowe 
zestawienie; 36. Krzew; 37. Koszona 
na siano.

PiONOWO: 1. Łożysko rzeki; 2. Kró-
lestwo diabła; 3. Młoda tymotka; 4. Po-
letko kwiatowe; 5. Celne pomieszcze-
nie; 6. Akt z mocą ustawy; 7. Kara 
dla kierowcy; 14. Po Śląsku, skrzyp-
ce; 15. Produkt Wojskowych Zakła-
dów Mechanicznych w Siemianowi-
cach Śląskich; 17. Kompleks Sporto-
wy przy ulicy Olimpijskiej w naszym 
mieście; 18. Opłaca rachunki telefo-
niczne; 24. Schyłek epoki kamienia; 
25. Sprzęt fotografa; 26. Matacz, krę-
tacz; 27. Pałeczka dyrygenta; 28. Do-
mek z bajki; 29. Plazma krwi; 30. „Na 
Zdrowie” lub „Na Skarpie” w Siemia-
nowicach Śląskich.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 23 dadzą rozwiązanie 

krzyżówki, które prosimy przesyłać do 
22. Xi. 2010 r. na adres SSM, Siemia-
nowice Śl., ul. Boh. Westerplatte 20 z 
dopiskiem Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – krzyżówka nr 11/2010. Nagrody 
za rozwiązaną krzyżówkę nr 10/2010 
z hasłem – Kolorowa jesień, otrzymu-
ją: Anna OSOWSkA, zam. ul. Kolejo-
wa 3C; Leon JAŁOWiec, zam. al. Mło-

dych 7; Danuta ZiAJA, zam. ul. Przy-
jaźni 52. Zwycięzcom gratulujemy i za-
praszamy (z dowodem osobistym) do 
działu GZM po odbiór nagród. Nagroda 
główna – niespodzianka – ufundowana 
przez Sukces s.c., Siemianowice Śl., ul. 
W. Wróblewskiego 67. Fundatorem po-
zostałych nagród jest Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa.

MieSiĘcZNik  SieMiANOWickieJ  SPÓŁDZieLNi  MieSZkANiOWeJ
Adres redakcji: 41-106 Siemianowice Śl., ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32-6091-400, 32-6091-405, e-mail redakcji: ssm@poczta.fm 
Redaguje zespół. Redaktor naczelny: Piotr Sowisło. Redaktor graficzny: Urszula Madeja tel. 501 936 563. Druk: „Omegapress”,  
Sosnowiec. Nakład: 12500 egzemplarzy. Materiały i listy prosimy nadsyłać na adres redakcji. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 
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Wydawca - „PiR” s.c. Prezes - Piotr Sowisło, tel. 605 256 775.  Numer zamknięto 6 listopada 2010 r. 

J K L
Żona nie odkładając słuchawki tele-

fonu od ucha mówi do męża:
- Kochanie, stało się nieszczęście... 

Spalił się mojej mamie jej mały, drew-
niany domek... Mamusia jedzie do nas. 
Będzie teraz z nami mieszkać...

Mąż w panice chwyta swój notebook, 
drżącymi palcami loguje się na allegro 

i krzyczy do żony:
- Powiedz mamusi żeby się wstrzy-

mała chwilę z tym przyjazdem! Za 
chwilę jej kupię nowy domek!

Żona przechodzi do drugiego poko-
ju i kontynuuje rozmowę przez telefon:

- Wiesz, mamo! Jednak miałaś rację...
J K L

W restauracji kelner podchodzi do go-
ści i pyta:

- Jak państwo znajdują nasz schabo-
wy?

Na to mąż:
- Dziękujemy, żona już znalazła, a ja 

jak jeszcze trochę pogrzebie w ziemnia-
kach to też może znajdę.

J K L
Dlaczego blondynka wpatruje się 

w kontakt? Bo znajomi mówili, że będą 
w kontakcie

J K L
Nauczyciel napisał na tablicy wzór 

chemiczny:
- Jasiu, co ten wzór oznacza?
- To jest, ojej, mam to na końcu języ-

ka...
- Dziecko, wypluj to natychmiast, bo to 

kwas siarkowy!
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się ile trzeba poświęcić czasu, by za-
dbać o ich dobry wygląd i prawidło-
wy wzrost. 

Później rozpoczęła się luź-
na rozmowa o kwiatach i co-
dziennych sprawach. Na po-
czątek jednak Zbigniew Lek-
ston, poinformował, że w naj-
bliższym czasie w Spółdziel-
ni jest planowana podwyż-
ka opłat. Jej wprowadzenie 
jest wynikiem zapowiedzia-
nego wzrostu podatku VAT, 
jak i inflacji, jaka była w mi-
nionych latach. Prezes za-
znaczył, że bardziej jest to 
regulacja opłat, bo pieniędzy 
na wzmożenie zadań nie bę-
dzie więcej po zmianie opłat. 
Mówiąc o zmianie opłat do-
dał, że w SSM będą nadal 
prowadzone wszelkie działa-
nia zmierzające do obniżania kosztów, 
a szczególnie zużywanej energii.

Podziękowanie dla gospodarzy 
domów

Z kolei laureaci Zielonego Konkur-
su 2008 mówili o problemach z psa-
mi, konkretnie ich odchodami. Jed-
na z Pań zauważyła, że wierzyć się 
nie chce ile tego w trawie leży. Ona 

ma bardzo dobre odniesienie w chwi-
li, gdy mąż wraca do domu po kosze-
niu trawy. Całe ubranie jest uwala-
ne – dodała. Mówiąc o psach podkre-

ślano, że byłby czas, by objęto je spi-
sem i obowiązkowo nałożono poda-
tek. Zebrani zgodnie zauważali, że to 
nie psy są winne, lecz ich właścicie-
le. Z aprobatą odnosili się także do 
publikacji na łamach „MS” poświęco-
nych temu problemowi, bo przynoszą 
one pewien pozytywny skutek. Mówiąc 
o psim problemie uczestnicy spotka-

nia jednogłośnie podkreślili, iż należą 
się ogromne słowa uznania i podzię-
kowania wszystkim gospodarzom do-
mów za ich dbałość o czystość i usu-

wanie psich pozostałości, 
co zapewne do przyjemno-
ści nie należy. Kolejny poru-
szony problem dotyczył gołę-
bi i dokarmianiu tych ptaków 
przez niektórych mieszkań-
ców. W tym przypadku mó-
wiono, iż krzywdzi się te pta-
ki. W trakcie luźnej rozmowy 
padły także pytania o budowę 
boisk np. Orliki w dzielnicy Mi-
chałkowice. Zbigniew Lekston 
wyjaśnił, że władze naszego 
miasta nie podjęły tematu ze 
względu na znaczne koszty, 
jakie realizacja tych boisk ge-
neruje. Mówca zaznaczył, że 
SSM planuje wykonanie bo-
iska przy ul. Wyzwolenia, ale 

na to trzeba trochę czasu. Jedna z Pań 
podziękowała za chodnik, jaki niedaw-
no oddano do użytku obok jej bloku.

200 tulipanów
Później mówiono już o kwiatach, 

a szczególnie aktywna była Pani Am-
broży. W swojej wypowiedzi sporo 
czasu poświęciła roślinom, jakie upra-

ciąg dalszy na str. 38
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Laureaci Zielonego konkursu – 2010
Osiedle „chemik”

- Piotr Rudziński, ul. Niepodległości 60 e.
- Marek Kaszlik, ul. Zgrzebnioka 41.

Osiedle „centrum”
- Maria Niekowal, ul. Ryszarda Gansińca 9.

Osiedle im. Juliana Tuwima
- Ryszard Budniewski, ul. Wojciecha Korfantego 17c.

Osiedle „Michałkowice”
- Stanisław Ambroży, ul. Kościelna 36a.

Osiedle „Młodych”
- Stanisław Zdziarski, ul. Jana N. Stęślickiego 4.

Osiedle „Węzłowiec”
- Franciszek kuza, ul. Władysława Jagiełły 2c.

Osiedle „Bańgów”
- Andrzej Piorun, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.

ciąg dalszy ze str. 40

Głos zabiera Zbigniew Lekston, prezes SSM.

Gratulacje składa Wiesław Jaźwiec, 
– przewodniczący RN SSM.
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wia w ogródku i stwierdziła, że ostat-
nio zasadziła ponad 200 tulipanów. Ta 
wiadomość spowodowała, iż zebrani 

już w wyobraźni widzieli dywan z tych 
kwiatów, jaki pojawi się przyszłej wio-
sny. Mówiąc o pielęgnacji roślin pod-

kreślano, że muszą być odpowied-
nio nawożone, że są specjalne nawo-

zy, które prawidłowo dawkowane spo-
wodują, iż pelargonie na balkonach – 
a są one najbardziej popularne – za-
prezentują się w pełnej okazałości. 
Dobrze jest także, zauważano, spo-
rządzić samemu nawóz np. z pokrzyw. 
Jest on silny i co ważne naturalny.

Wymieniając poglądy o kwiatach 
i ich utrzymaniu, podkreślano, że na-
leży to lubić i nie zrażać się niepo-
wodzeniami. Niestety, mówili dbają-

cy o ogródki często zdarza się, że do 
ogródków wyrzucane są puste bu-
telki po piwie i innych trunkach oraz 

niedopałki. W tym kontekście ponow-
nie wrócił temat kultury w miejscu za-

mieszkania. Z żalem stwierdzono: Je-
steśmy z nią na bakier. 

Wzorem lat ubiegłych laureaci Zie-
lonego Konkursu uhonorowani zosta-
li książkami o tematyce ogrodniczej 
i o pielęgnowaniu kwiatów. Do ich rąk 
trafiły m.in. książki:

- Ogród marzeń - praktyczny porad-
nik,

- Rośliny doniczkowe,
- Encyklopedia roślin pokojowych,
- Byliny w twoim ogrodzie,
- Rok w ogrodzie.
Albumy były zaraz oglądane.

Przesympatyczne spotkanie zakoń-
czyło wspólne zdjęcie przed budyn-
kiem Zarządu SSM.

W podsumowaniu Zielonego Kon-
kursu – 2010 uczestniczyły także: Jo-
lanta Sobek – wiceprezes Zarządu 
i Aleksandra Pradelok z działu GZM. 
Relację ze spotkania uzupełniamy 
ostatnimi już zdjęciami balkonów.

Tekst i zdjęcia:  
Piotr Sowisło

ciąg dalszy ze str. 37

Dobre rady  
Pana Jana

Wszystkim zainteresowanym 
przypominamy rady, jakich udzie-
lił Jan Laskowski, ubiegłoroczny 
laureat Zielonego konkursu.

Jeszcze cały listopad można 
dokonywać nasadzeń w dużych 
skrzynkach takich roślin jak: jałow-
ce, tuje (żywotniki), cyprysy, śnieżki 
czyli rośliny karłowate. Można rów-
nież sadzić wszystkie rośliny cebu-
lowe jak np. tulipany, narcyzy, kro-
kusy, hiacynty. Jako podłoża naj-
lepiej użyć pod iglaki - gotowego, 
a pod rośliny cebulowe i byliny sub-
strat torfowy o odczynie 6 – 6,5 pH. 
Takie nasadzenia należy zabezpie-
czyć na zimę używając do tego ce-
lu kory z drzew iglastych. Do skrzy-
nek dajemy korę mieloną. Z powo-
dzeniem można użyć szyszek lub 
igliwia – ok. 5 cm.

Jeżeli na balkonie mamy pelargo-
nie i chcemy je przezimować, to ro-
śliny należy krótko przyciąć i prze-
nieść do pomieszczenia chłodne-
go... ale widnego. W lutym dajemy 
je do pomieszczenia ciepłego i po-
zyskujemy sadzonki, które zakwit-
ną nam w maju.

Teraz należy też pamiętać o usu-
nięciu przekwitłych kwiatów – na 
pewno nie dodają uroku balkonom. 
Na marginesie nadmienię, że obec-
nie cena roślin jest bardzo atrakcyj-
na a upusty przy zakupie sięgają 
nawet do 60 %.

Jan Laskowski
Okręgowy Instruktor Ogrodowy

Zielony Konkurs 2010 – zakończony

ul. Władysława Łokietka 24
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niem, bo to powoli przybiera formę 
epidemii!!!

Brak reakcji, oprócz ewidentnego 
wpływu na estetykę otoczenia przekła-
da się na brzęczącą monetę

Oby: miarka się przebrała...

Od kilku lat wszystkie osiedlowe 
administracje prowadzą szczegółowy 
wykaz zgłoszonych dewastacji. Wyni-
ka z nich, że największy koszt stano-
wią nie gigantyczne zniszczenia spół-
dzielczego majątku, chociaż i do ta-
kich dochodzi w sytuacji podpalania 
dźwigów osobowych, ale drobne de-
wastacje dokonywane dzień po dniu, 
tydzień za tygodniem. Są to rozwa-
lane kosze na śmieci, wybite szyby 
w drzwiach, skradzione elementy alu-
miniowe. Pojedyncze koszty przy usu-
waniu tych zniszczeń nie są teoretycz-
nie wysokie, ale jak mówią: ziarnko do 
ziarnka aż zbierze się miarka. I wte-
dy okazuje się, że miarka ta wcale nie 
jest taka mała. A skoro przy miarce je-
steśmy, to ciekawe kiedy ziści się in-

ne porzekadło z nią związane, czy-
li: miarka się przebrała... a byłby czas 
najwyższy.

Wielu z nas uważa, że tylko odpo-
wiednie służby mają pilnować porząd-

ku i dbać o bezpieczeństwo. Jakoś za-
pominamy przy tym, że służby te ma-
ją swoje inne zadania i nie są wyłącz-
nie do naszej dyspozycji – czytaj pil-
nowania naszej klatki schodowej. Nie 
są też w stanie być w każdym miejscu 
i o każdej godzinie, bo jest ich zbyt 
mało. Zapominamy też, że jak śmie-
cących dużo, to jeden sprzątający po-
rządku nie utrzyma nawet gdyby pra-
cował po kilkanaście godzin na dobę. 

Pytanie, jakie każdy chcący miesz-
kać w schludnym domu winien sobie 

postawić brzmi: kiedy sami zamiesz-
kali (ja, sąsiad) wystąpią zdecydowa-
nie i odważnie przeciwko psujom. Wy-
starczy tylko zadzwonić, gdy widzi się, 
że coś złego się dzieje, bo nic w próż-
ni się nie odbywa. Gdyby ktoś nie pa-
miętał numeru telefonu, przypomi-
namy: 997

Tekst i zdjęcia: Piotr Sowisło

ciąg dalszy ze str. 24

A na osiedlach:
„cHeMik”

- ul. Niepodległości 59 – podpa-
lono 2 plastikowe kosze na śmieci.

„MŁODycH”
- ul. Boh. Westerplatte 10 i 12 – 

kradzież świeżo założonych drzwi 
do zsypu;

- Plac pomnikowy – zdewasto-
wano oparcie ławki;

- ul. Boh. Westerplatte 8 – po-
smarowano lepikiem wyłączniki 
światła na parterze.

im. Juliana TUWiMA
- ul. Wojciecha korfantego 1c – 

zdewastowano zamek w drzwiach 
do głównego ganku piwnicznego;

- ul. W. korfantego 9B – zdewa-
stowano drzwi wejściowe do kory-
tarza na IV piętrze;

- ul. Hermana Wróbla 2A – zde-
wastowano samozamykacz;

- ul. H. Wróbla 1A, 2A, 2B, 4A, 
7A – zdewastowano skrzynki na 
reklamy;

- ul. H. Wróbla 2D – zdewastowa-
no dwukrotnie skrzynki na reklamy.

„WĘZŁOWiec”
- ul. Władysława Łokietka 2B, 

2D, 16 – pomalowano bohomaza-
mi ściany budynków oraz garaże;

- ul. Wł. Jagiełły 25B – wybito 
2 szyby w drzwiach wejściowych;

- ul. Wł. Jagiełły 37A – odarto 
z kory około 10 drzewek.

D r z e w a , 
d r z w i , 

ś m i e t n i k

Bez komentarza.

ul. Wojciecha  
korfantego 9B, iV piętro.
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ul. Niepodległości 64

książki dla laureatów.

- Jest mi bardzo miło, że mogę Pań-
stwa powitać i mam możliwość zło-
żenia Wam gratulacji z okazji podsu-
mowania Zielonego Konkursu i uho-
norowania Was mianem jego Lau-
reatów. Ten rok był wyjątkowo trud-
ny dla kwiatów jednak udowodnili-
ście, z pożytkiem dla oczu spacerują-
cych, że można pokonać przeciwno-
ści – mówił Zbigniew Lekston - pre-
zes Zarządu SSM, otwierając spo-
tkanie wyłonionych w osiedlach przez 

Rady Osiedli, administracje i redak-
cję „MS” laureatów tegorocznej edy-
cji konkursu. Spotkanie zorganizowa-
ne 26 października, odbyło się trady-
cyjnie w siedzibie Zarządu przy kawie, 
herbacie i ciastkach. Przybyli na nie 
prawie wszyscy wyróżnieni, a niektó-
rzy z dziećmi bądź wnukami.

- Szanowni Państwo, w imieniu Za-
rządu SSM dziękuję Wam i wszyst-
kim upiększającym budynki kwiata-
mi, za Wasze piękne hobby. Wasze, 

jak i innych pasjonatów zieleni, doko-
nania zauważalne są, gdy tylko wej-
dzie się na osiedla. W tym konkursie 
nie ma zwycięzców, bo wygranymi je-
steśmy wszyscy. Państwo, bo czerpie-
cie satysfakcję ze swojej pasji. Inni, bo 
oglądają i cieszą oczy pięknem Wa-
szych kwiatów. Przyjmijcie Państwo 
słowa ogromnego uznania i te drobne 
upominki. Dziękuję raz jeszcze, bo do 
kwiatów trzeba mieć rękę i podobno 
należy z nimi rozmawiać. Ja tej ręki, 

Zielony Konkurs 2010 – zakończony

niestety, nie mam – dodał prezes. Jed-
na z pań skonstatowała: Kwiaty trzeba 
otoczyć miłością.

Zabierając głos Wiesław Jaźwiec 
– przewodniczący Rady Nadzorczej 
SSM, również z uznaniem odniósł się 
do efektów pracy obecnych laureatów 
i pogratulował im pożytecznego hobby, 
które służy nie tylko im samym, lecz 
wszystkim mieszkańcom, gdyż kwia-
ty zmieniają oblicze budynków i do-
dają im kolorytu. Przewodniczący za-
uważył, iż wie co to znaczy praca przy 
kwiatach, bo ma ogródek i orientuje 

ciąg dalszy na str. 37


