
11
242/2013

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

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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Ile kontenerów, tyle pytań, problemów
Na odsiecz Spółdzielczości Spotkanie z Mikołajem

XX-cia  już lat ,  „MS” zmienia  pozytywnie świat 
Edward Machoń

os. „Węzłowiec”. Władysława Jagiełły 27  
- remont na finiszu

Laureaci, tradycyjnie,  przed budynkiem Zarządu SSM

Zielony konkurs 2013

Kroczkami do zrealizowania  
tegorocznego Planu Remontów

Czytaj - str. 19-22
Czytaj - str. 16 i 18

Czytaj - str.  34, 35

SSM – wyróżniona
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Os. „Bańgów” Os. „Centru m” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Włamują się i dewastują piwnice
W październiku br., w osiedlach „Węzłowiec” – I etap oraz „Młodych” w kilku budynkach odnotowano liczne wła-

mania do piwnic oraz kradzieże. Włamaniową plagą zajęła się już Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śl. 
Miejmy oczy szeroko otwarte na osoby obce kręcące się po klatce schodowej. Nie wszyscy mają czyste sumienie.

Do włamań, jak wynika z uzyskanych przez nas informa-
cji, dochodziło kilkukrotnie w ciągu miesiąca. W tym czasie 
„przeczesane” zostały piwnice, kilku budynków przy Grun-
waldzkiej, Władysława Jagiełły na osiedlu „Węzłowiec”, 
a także przy Alei Młodych i Bohaterów Westerplatte na 
osiedlu Młodych”.

- 

Do mojej piwnicy się akurat nie dostali, ale do sąsiada ow-
szem i z tego co wiem, to ukradli mu rower. Do innej piwni-
cy weszli, ale nic nie zabrali, mimo że sąsiad miał tam pa-
rę sprzętów. Chyba, że chodziło jedynie o głupią metalo-
wą kłódkę? – mówi nam anonimowo jeden z mieszkańców 
osiedla „Węzłowiec”.

W okresie tym nasilają się tego typu zdarzenia. Uważajmy 
więc na osoby obce kręcące się po klatce schodowej. Nie 
otwierajmy drzwi byle komu. Złodzieje wiedzą, że w piwni-
cach trzyma się rowery, opony, nieużywane sprzęty AGD 
i RTV tudzież metalowe elementy itd. Pokusę czynią im nie-
domknięte drzwi wejściowe do klatki, uchylone okna piw-
niczne i łatwowierność mieszkańców w listonosza, kominia-
rza, „ulotkowicza”.

Szerzej na temat tego problemu napiszemy w kolejnym 
numerze „Mojej Spółdzielni”. Dowiemy się też, co ustali-
ła policja.

Może ktoś się zdziwić, że w cyklu dewastacje umieszczamy 
gołębie. To jednak nie jest przypadek. Ptaki te hołubione przez 
niektórych mieszkańców dokarmiających je mimo apeli, by te-

go nie robić też niszczą. Gołębie są bowiem ogromnym pro-
blemem dla odpowiedzialnych za utrzymanie czystości miast, 
zarządców nieruchomości czy też nas samych, czyli właścicie-
li balkonów, parapetów. Gołębie guano ma właściwości silnie 
żrące i potrafi znacznie przyspieszyć korozję betonu i spokoj-
nie poradzi sobie np. z dopiero co odnowioną elewacją. Czę-

sto można zaobserwować białe liszaje na kamiennych pomni-
kach czy elewacjach. To właśnie efekt gołębiego guana. 

Sezon grzewczy
Niezależnie od plagi włamań i szkód wyrządzanych przez 

gołębie w osiedlach odnotowujemy wszelakie uszkodzenia 
drzwi wejściowych.

Pragniemy w tym miejscu przypomnieć, że rozpoczął się 
już sezon grzewczy. Każda wybita szyba, zniszczona klam-
ka, samozamykacz i każde uszkodzone drzwi to niekontro-
lowany dopływ zimnego powietrza - za chwilę może ono 
być mroźne, a nawet bardzo mroźne. Łatwo się domyśleć, 
że tym samym ciepło kupowane przez nas i z naszych pie-
niędzy, a następnie rozliczane jako zużyte w częściach 
wspólnych ucieka, bo nie ma szyb lub drzwi są niespraw-
ne. Wychładzają się też ściany itd. itp. To wszystko plus pa-
rę innych „drobiazgów” składających się na zapotrzebowa-
nie na ciepło dla danego budynku powoduje, że rośnie zu-
życie, a jak rośnie zużycie to rośnie wydatek na zakup. Po-
myślmy o tym już teraz, bo gdy przyjdzie płacić to możemy 
tylko pozgrzytać zębami i udać się do przysłowiowej kasy. 

A na osiedlach zanotowano:
„BAŃGÓW”

- ul. M. Skłodowskiej-Curie 31 – stłu-
czono szybkę w drzwiach wejściowych.

- ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 
Władysława St. Reymonta 56 – znisz-
czono skrzynki na reklamy,

„CHEMIK”
- ul. Walerego Wróblewskiego 47 

– urwano klamkę w drzwiach wejścio-
wych.

im. Juliana TUWIMA
- ul. Wojciecha Korfantego 1C – 

urwano klamkę w drzwiach wejścio-
wych,

- ul. Wojciecha Korfantego 2B – zde-
wastowano samozamykacz i wkładkę 
w drzwiach wejściowych,

- ul. Wojciecha Korfantego 9A – 
skradziono klamkę w drzwiach wej-
ściowych.

„WĘZŁOWIEC”
Włamania do piwnic, zniszczone 

drzwi, skoble, zamki odnotowano pod 
adresami:

- ul. Grunwaldzka 3A, F; 5E, F; 6A, 
B, C,

- ul. Władysława Jagiełły 1; 3D; 11.
oraz przy

 - ul. Wł. Jagiełły 7 gdzie oprócz 
włamania dodatkowo wybito szybę 
w drzwiach wejściowych.

„MŁODYCH”
- ul. Franciszka Zubrzyckiego przy 

placu zabaw skradziono 3 sztuki krze-
wów bukszpanu.

rg, pes

Po włamaniu. Jedne ze 
zdewastowanych drzwi do piwnicy 

budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 3F To nie pomyłka gołębie też niszczą
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

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

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

Do 20% dodatkowej zniżki 
na ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC!!!

Zaoszczędź korzystając z nowej inicjatywy Zarządu SSM
Szczegóły na ulotkach

Wyrazy głębokiego współczucia w związku ze śmiercią Mamy

Marii
Panu Adamowi Cebula

– Przewodniczącemu Rady Miasta  
Siemianowice Śląskie

i członkowi Rady Osiedla „Bańgów”

składają
Rada Nadzorcza, Zarząd

Rada Osiedla „Bańgów” i Pracownicy
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Wpłacasz za mieszkanie w banku PKO BP SA,
w jego agencji – płacisz 50% prowizji

W związku z systematycznym dążeniem do obniżania kosztów funkcjonowania 
Spółdzielni mających wpływ na wysokość opłat eksploatacyjnych za lokale Za-
rząd SSM informuje, że z dniem 30. 10. 2013 r. Spółdzielnia rezygnuje z fi-
nansowania w całości prowizji od wpłat gotówkowych uiszczanych przez 
użytkowników lokali w agencjach i oddziałach PKO BP SA (prowizja pobie-
rana przez PKO BP SA z konta bankowego SSM) na rzecz współfinansowania 
w 50% tych prowizji.

W związku z powyższym osoby dokonujące wpłat gotówkowych w agencjach 
i oddziałach PKO BP SA pozostałą część prowizji opłacać będą samodzielnie.

Zarząd SSM

Segregując śmieci – oszczędzasz 
Swoje pieniądze i chronisz Swoje 

środowisko naturalne!!!
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Nietypowo, bo we wtorek 29 października odbyło się posiedzenie Rady 
Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Powód przesu-

nięcia obrad, z poniedziałku na wtorek, na początku posiedzenia wyjaśnił 
Wiesław Jaźwiec – przewodniczący RN.

Było nim wręczenie Spółdzielni dzień 
wcześniej wyróżnienia Symbol Polskiej 
Spółdzielczości Mieszkaniowej 2013 
przyznawanego przez redakcję „Moni-
tora Rynkowego” – dodatku do Dzien-
nika Gazeta Prawna. Uroczystość ta 
odbyła się 28 ub.m. w Katowicach.

Szef RN informując o otrzymaniu wy-
różnienia – plakieta patrz str. 1, czy-
taj str. 16 – podkreślił, że jest ono 
jednym z najbardziej prestiżowych dla 
spółdzielczej branży w Polsce, a SSM 
otrzymała je drugi rok z rzędu w kate-
gorii „Większe spółdzielnie inwestują-
ce”. Zaznaczył przy tym, że dobrze je-
steśmy postrzegani przez specjalistów. 

Słowa te potwierdziły się kilka mi-
nut później, gdy głos zabrał Marek 
Grabowski – lustrator Regionalne-
go Związku Rewizyjnego Spółdziel-
czości Mieszkaniowej w Katowicach. 
Lustrator przedstawił RN opinię po 
przeprowadzonej lustracji problemo-
wej, czyli wyłącznie pod kątem dzia-
łalności inwestycyjnej SSM za 2012 r. 
tj. w aspekcie wielorodzinnego budow-
nictwa mieszkaniowego, a konkretnie 
realizacji przez Spółdzielnię budynków 
Wróbla 19, 21. Marek Grabowski na 
wstępie zaznaczył, że z przyjemnością 
przeprowadzał badanie i nie ma naj-
mniejszych uwag do działalności SSM. 
Podkreślił, że SSM jest jedną z nielicz-
nych Spółdzielni i to w skali kraju, któ-
ra buduje. Stwierdził przy tym, że wi-
dać, jak doświadczenie, jakim dyspo-
nuje Spółdzielnia, jej władze procen-
tuje. Możecie być wzorem dla innych 
– zauważył. Mówca zaznaczył, że koń-
cowym efektem lustracji są ustale-
nia zawarte w protokole, a ich synte-
za formułowana jest w liście polustra-
cyjnym, w którym zawiera się wnioski. 
W waszym przypadku – mówił lustra-
tor – Związek Rewizyjny nie sformu-
łował żadnego wniosku. Kończąc wy-
stąpienie podkreślił ogromne wyczu-
cie w podejmowaniu zadań inwesty-
cyjnych, bo znane mu są spółdzielnie, 
które wybudowały mieszkania a mają 
problem z zasiedleniem. Wiesław Jaź-
wiec podziękował za przeprowadzenie 
lustracji i tak pozytywną ocenę. Zabie-
rając głos Zbigniew Lekston, prezes 
Zarządu SSM zauważył, że obecnie 
w związku z pracami sejmowymi nad 
nowelizacją ustaw o spółdzielczości 
i spółdzielniach mieszkaniowych i nie-
jasności, co do dalszego funkcjono-

wania spółdzielni, SSM przerwie dzia-
łalność inwestycyjną i niestety, podob-
nie jak wiele innych, stanie się spół-
dzielnią skupiającą swoje zadania na 

eksploatacji, a szkoda, bo celem spół-
dzielni mieszkaniowej jest w pierw-
szym rzędzie zaspokajanie potrzeb 
mieszkaniowych 

W kolejnym punkcie obrad RN za-
poznała się z informacją działu człon-
kowsko-mieszkaniowego o realizacji 
eksmisji członków wykluczonych. In-
formację przyjęto – czytaj w tekście.

Rada przyjęła „Harmonogram wy-
miany podzielników w zasobach Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej na lata 2014 – 2019”. Przedstawi-
my go w kolejnym wydaniu „MS”

Realizacja eksmisji
Na dzień 15 października 2013 roku 

w zasobach Spółdzielni zamieszkują 84 
osoby, które utraciły członkostwo wsku-
tek wykreślenia lub wykluczenia z grona 
Członków Spółdzielni, z czego 6 osób 
utraciło te uprawnienia w tym roku.

Spośród nich: 44 osoby zajmują 
mieszkania spółdzielcze lokatorskie, 
36 osób mieszkania spółdzielcze wła-
snościowe, 4 osoby zajmują mieszka-
nia o statusie odrębnej własności.

Dział Członkowski na bieżąco moni-
toruje bieżące zadłużenie wszystkich 
tych osób i są one regularnie wzywane 
do Spółdzielni w celu składania wyja-
śnień, zobowiązań lub też spłaty zale-
głości. W większości przypadków oso-
by te wywiązują się ze złożonych zo-
bowiązań i oczekują na przywrócenie 
w prawa członka, w pozostałych przy-
padkach są kierowane do dobrowolnej 
zamiany, a w ostateczności do Sądu 
lub Komornika.

Wobec 24 rodzin zamieszkujących 
Nasze zasoby zapadły wyroki eksmi-
syjne, z czego 19 rodzin ma przyzna-
ne przez Sąd lokale socjalne, nato-
miast 5 wyroków zapadło bez upraw-
nień do lokalu socjalnego. Ustawa 
o ochronie praw lokatorów mieszka-
niowym zasobie gminy stanowi, że 
komornik sądowy nie może wykonać 
eksmisji na bruk. W związku z czym, 

w sytuacji kiedy Sąd nie przyzna w wy-
roku eksmisyjnym lokalu socjalnego, 
w gestii właściciela lokalu – tutaj Na-
szej Spółdzielni – leży obowiązek do-
starczenia komornikowi sądowemu, 
tzw. pomieszczenia tymczasowego.

Pojęcie pomieszczenia tymczasowe-
go nie jest dokładnie zdefiniowane, 
jednakże nie musi ono spełniać tych 
samych wymogów, co lokal socjalny 
art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie 
praw lokatorów w mieszkaniowym za-
sobie gminy z 21. 06. 2001 r. Może być 
o mniejszym standardzie i nie musi po-
chodzić z zasobów mieszkaniowych 
Gminy - Urzędu Miasta.

W każdym wyroku orzekającym eks-
misję z uprawnieniami do lokalu so-
cjalnego znajduje się zapis, że wyko-
nanie eksmisji wstrzymuje się do cza-
su wskazania lokalu socjalnego przez 
Gminę Miasta Siemianowice Śl.

W tym roku z zasobów Gminy Mia-
sta Spółdzielnia otrzymała 2 lokale so-
cjalne przeznaczone dla dłużników. 
Do faktycznej eksmisji rodzin ujętych 
w skierowaniach jeszcze nie doszło, 
czekamy obecnie na wyznaczenie ter-
minu przez Komornika Sądowego.

Najczęściej zaległości w opłatach za 
mieszkanie mają związek z trudną sytu-
acją rodzinną, brakiem pracy czy choro-
bą w rodzinie. Aby nie powiększać zale-
głości o koszty sądowe, eksmisyjne lub 
koszty zastępstwa procesowego, dział 
członkowsko-mieszkaniowy Spółdziel-
ni próbuje pomóc dłużnikom. W trakcie 
przeprowadzanych z nimi rozmów przy-
pominamy o możliwości skorzystania 
z dodatku mieszkaniowego oraz stara-
my się pomagać w zamianach miesz-
kań na mniejsze w naszych zasobach 
lub poza nasze zasoby do mieszkań in-
nych dysponentów (zasób gminy, Spół-
dzielni „Michał”, Trolla, itp.).

Dział członkowsko-mieszkaniowy 
monitoruje również na bieżąco sytu-
ację zaległości na lokalach użytko-
wych będących w naszych zasobach. 
Prowadzimy korespondencję z osoba-
mi zadłużonymi mającą na celu spłatę 
długów bądź też wypowiedzenie umów 
najmu i dzierżawy, a w konsekwencji 
zdanie lokali do dyspozycji SSM.

W 2013 r. została przeprowadzono 
jedną eksmisja z lokalu użytkowego. 
W wyniku takich działań w roku bieżą-
cym uzyskano zmniejszenie zadłuże-
nia w Spółdzielni o kwotę ok. 55.000 zł.

Ostatnim punktem obrad było spotka-
nie z dłużnikami. Na 5 osób zaproszo-
nych z zaległościami łącznymi na kwotę 
52.671,30 zł wykluczono 2 osoby. pes

Obradowała Rada Nadzorcza SSM

Eksmisje,
podzielniki, 

lustracja
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ciąg dalszy na str. 6

Co słychać w Radach Osiedli? – ciąg dalszy
Koniec roku to czas podsumowań tego, co wydarzyło się w życiu Spółdzielni w minionych miesiącach. A dzia-

ło się wiele. Na pierwszych powakacyjnych posiedzeniach dyskusje dotyczyły między innymi gotowości po-
szczególnych osiedli do sezonu zimowego i grzewczego oraz bieżących problemów. W październiku i listopadzie 
rozmawiać się będzie o przyszłorocznych Planach Remontowych. Trzeba dobrze oszacować możliwości finanso-
we i podjąć odpowiedzialne decyzje, co ważne, co ważniejsze.

W poprzednim wydaniu „MS” opubli-
kowaliśmy obszerne wypowiedzi prze-
wodniczących Rad Osiedli” „Węzło-
wiec”, „Bańgów” i „Młodych”. Pora na 
cztery kolejne osiedla.

Rada Osiedla „Chemik”
Jan Dudek, przewodniczący Rady 

Osiedla „Chemik”:
- Po przerwie wakacyjnej Rada Osie-

dla odbyła dwa posiedzenia. Na pierw-
szym z nich przedstawiona została 
nam informacja kierownictwa admini-
stracji o wykonaniu za osiem miesię-
cy br. zadań rzeczowych i finansowych 
z planu robót na 2013 rok. Wśród wie-
lu ważnych spraw, jakie już udało się 
zrealizować, warto podkreślić chociaż-
by wykonanie dwóch kolejnych traktów 
pieszych osiedla „Chemik” – przy Al-
fonsa Zgrzebnioka 27-41 oraz ostat-
nio wykonany chodnik biegnący wzdłuż 
garaży, od budynku Walerego Wró-
blewskiego 55 do 51. Remont osiedlo-
wych chodników jest na ten czas jed-
nym z naszych priorytetów. W 2012 ro-
ku wybrukowano kilka innych chodni-
ków, w różnych częściach „Chemika”, 
w tym zagospodarowano deptak przy 
ulicy Walerego Wróblewskiego 65. Na 
uwadze – do wykonania – mamy mię-
dzy innymi remont Alei Szkolnej – jed-
nej z głównych dróg osiedla, jaką prze-
mieszczają się mieszkańcy. W ostat-
nich miesiącach docieplony został bu-
dynek przy ulicy Alfonsa Zgrzebnioka 
38-40. To jeden z ostatnich budynków, 
jaki pozostawał do odnowienia w na-
szym osiedlu – tym większe więc po-
wody do zadowolenia. Zwracam uwa-
gę również na wykonanie kolejnych ka-
pitalnych remontów dachów poszcze-
gólnych budynków osiedla. Temat ten 
nie jest jednakże zamknięty i kolejne 
dachy będą stopniowo remontowane. 
Solidne i dość kosztowne prace wyko-
nano na budynku przy ulicy Walere-
go Wróblewskiego 73, gdzie wymie-
niono drzwi do wszystkich korytarzy lo-
katorskich. Rada Osiedla na wrześnio-
wym posiedzeniu złożyła podziękowa-
nie kierownictwu administracji za na-
sadzenie kilkunastu drzewek. Będzie-
my pilnować tego, by w przyszłym ro-
ku były kolejne.

Poza informacją o zrealizowanych 
dotychczas zadaniach, omówiliśmy 

również harmonogramy prac przy-
gotowawczych do okresu zimowego 
2013/2014 oraz sezonu grzewczego. 
W naszym osiedlu nie zanotowaliśmy 
praktycznie żadnych awarii czy po-
ważnych nieprawidłowości, jeśli chodzi 
o rozruch ciepła – ten ku zadowoleniu 

mieszkańców nastąpił bardzo wcze-
śnie. To następstwo m.in. terminowego 
wykonania harmonogramu robót kon-
serwacyjnych i remontowych instalacji 
c.o. i w pomieszczeniach gdzie znaj-
dują się węzły cieplne.

Przed nami zima. Omówiliśmy na 
Radzie Osiedla plan przygotowań do 
tej pory roku. Jak zauważamy, wszyst-
ko idzie zgodnie z wcześniej ustalony-
mi założeniami.

Podczas wrześniowego posiedze-
nia, w punkcie wolne wnioski, zaję-
liśmy się sprawą przeróbki schodów 
wejściowych do klatki schodowej bu-
dynku przy ulicy Alfonsa Zgrzebnio-
ka 51. Jest to wniosek mieszkańców, 
którzy zgłosili sprawę zbyt wąskiego 
wejścia i problemów ze zmieszcze-
niem się w nim wózków. Informujemy, 
że sporządzona została już dokumen-
tacja budowlana, na podstawie, której 
będzie można przeprowadzić remont.

Październikowe zebranie Rady Osie-
dla „Chemik” zdominowane zostało 
przyszłorocznym Planem Remontów. 
Analizowaliśmy nasze możliwości fi-
nansowe i potrzeby osiedla. W 2014 
roku, jak wstępnie na razie ustalono, 
na pewno zabudowane zostaną sta-

nowiska kontenerowe przy ulicach: Al-
fonsa Zgrzebnioka 25, 27-29, 51 – 
przy Domu Kultury „Chemik” oraz Nie-
podległości 51 i 64. Wykonywane bę-
dą estetyzacje kolejnych klatek scho-
dowych osiedla oraz rozpocznie się 
kolejny etap zagospodarowania terenu 
pod skwer rekreacyjno-wypoczynkowy 
w rejonie budynku przy ulicy Niepod-
ległości 57-59.

Rada Osiedla im. Juliana Tuwima
Adam Górecki, przewodniczący Ra-

dy Osiedla im. J. Tuwima: 
- Na wrześniowym posiedzeniu 

członkowie Rady Osiedla otrzymali 
informację o poszczególnych, wyko-
nanych robotach w ciągu ośmiu mie-
sięcy 2013 roku. Wszystkie zaplano-
wane zadania udało się zrealizować. 
W dalszym ciągu trwają prace na kil-
ku kolejnych adresach. Nie odkładamy 
spraw na później. Mamy świadomość, 
że usuwanie awarii, wszelkich niepra-
widłowości musi być wykonywane na 
bieżąco i ciągle to podkreślam. Zazwy-
czaj im dłużej zwleka się z naprawą, 
tym później trudniej jest to zadanie wy-
konać i jak to często bywa, koszty są 
dużo wyższe. Podobnie jest z innymi 
sprawami. Członkowie Rady Osiedla 
mają dyżury, na które mieszkańcy mo-
gą przychodzić i przedstawiać swoje 
problemy. Niekiedy problem udaje się 
rozwiązać na miejscu. 

Ponadto, na zebraniu tym omówili-
śmy roboty remontowe, jakie czekają 
osiedle do końca roku, zgodnie z za-
łożonym wcześniej harmonogramem, 
a także przygotowanie do sezonu zi-
mowego i grzewczego w osiedlu.

Październikowe zebranie poprowa-
dzone było już pod kątem przyszłego 
roku. Zapoznaliśmy się z propozycją 
planu rzeczowo-finansowego na 2014 
rok. W przyszłym roku z pewnością bę-
dziemy kontynuować to, co już wcze-
śniej zaczęliśmy. Możemy spodzie-
wać się remontów kolejnych balkonów 
– przy Leśnej 13, Wojciecha Kor-
fantego 3A, malowania kolejnych kil-
ku klatek schodowych osiedla, realiza-
cji zwrotów za wymianę stolarki okien-
nej, co systematycznie czynimy, pielę-
gnacji osiedlowej zieleni, co jest istotne 
dla poprawy komfortu zamieszkania lo-

os. „Chemik”. W połowie roku 
wyremontowano chodnik biegnący 

wzdłuż budynków przy ulicy 
Alfonsa Zgrzebnioka 27-41
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katorów osiedla „Juliana Tuwima”. Od 
pewnego czasu wykonujemy nowe od-
prowadzenia wody burzowej w budyn-
kach, polegające na połączeniu trzech 
dotychczas istniejących pio-
nów w jeden i umiejscowieniu 
go w klatce schodowej, w na-
świetlu. Ma to na celu przede 
wszystkim ich udrożnienie 
i tym samym zminimalizowa-
nie występowania przecieków 
na instalacjach, a w konse-
kwencji zalewania mieszkań 
i klatek schodowych. W przy-
szłym roku zadanie to planu-
je się wykonać w budynkach 
przy ulicy Okrężnej 2 i 3. Ma-
my nadzieję, że ten nowator-
ski pomysł rozwiąże problem 
przecieków na długo.

Podczas październikowego posie-
dzenia Rady Osiedla jeszcze jeden te-
mat zajął naszą uwagę. Chodzi o po-
jemniki na śmieci stojące na zewnątrz 
budynków. Mamy w sumie pięć ta-
kich miejsc w osiedlu, gdzie jest po-
trzeba ich zagospodarowania – obu-
dowania, usprawnienia dojścia do nich 
i dojazdu śmieciarek. Znajdują się one 
przy adresach: Hermana Wróbla 2-3, 
4-5, Wojciecha Korfantego 3-4 oraz 
Okrężnej 13. Dużą wagę pokładamy 
na poprawę estetyki osiedla. Mamy 
ładne otoczenie, więc kwestia wspo-
mnianych stanowisk na śmieci musi 
również zostać rozwiązana.

Rada Osiedla „Michałkowice”
Dariusz Bochenek, przewodniczący 

Rady Osiedla „Michałkowice”: 
- Po przerwie spowodowanej okre-

sem wakacyjnym, Rada Osiedla odby-
ła dwa posiedzenia, podczas których 
szczegółowo omówiliśmy najważniej-
sze tematy i problemy dotyczące na-
szego osiedla, zarówno pod kątem wy-
konanych w ostatnich ośmiu miesią-
cach remontów, przygotowań do se-
zonu grzewczego i zimowego, jak i te-
go, co jeszcze przed nami, w tym i na-
stępnym roku – choć nad Planem Re-
montów na 2014 rok bardziej wnikliwie 
pochylimy się w listopadzie, wtedy też 
zostanie on ostatecznie zatwierdzony 
do realizacji.

We wrześniu przyjrzeliśmy się zre-
alizowanym dotychczas poszczegól-
nym punktom harmonogramu robót 
remontowych na 2013 rok. Gdyby się-
gnąć do planów, administracja podjęła 
się realizacji estetyzacji w sumie kilku-

dziesięciu klatek schodowych osiedla. 
Część z nich została pomalowana, wy-
mieniono okna na klatkach, odnowio-
no partery, na innych modernizowa-
no bądź jeszcze modernizuje się wej-

ścia do budynków – obecnie takie pra-
ce kończą się w osiedlu Aleksandra 
Zawadzkiego. Do tego w pierwszej 

połowie roku wyremontowano balkony 
na budynkach Przyjaźni 8-10 i 18-22. 
Z zadowoleniem przyjęliśmy informa-
cję o zagospodarowaniu terenu pod 
dwa parkingi usytuowane obok budyn-
ku przy ulicy Władysława Sikorskie-
go 1. Bez wątpienia były one tam po-
trzebne.

Z informacji Lucjana Błachno – kie-
rownika administracji – wynika, że na-
sze osiedle dobrze zostało przygoto-
wane do sezonu grzewczego, w efek-
cie czego nie mieliśmy praktycznie 
żadnych awarii na instalacjach cen-
tralnego ogrzewania i ciepło w miesz-
kaniach pojawiło się w wyznaczonym 
terminie. Jeżeli chodzi o przygotowa-
nie osiedla do zimy, administracja mia-

ła rozpisane zadania, jakie należy pod-
jąć i terminy, w których powinna się 
zmieścić. Jak obserwujemy, wszystko 
przebiega zgodnie z planem.

W październiku zajęliśmy się spra-
wami bieżącymi. Dyskutowali-
śmy między innymi w temacie 
ławek w osiedlu i problemie 
zasygnalizowanym w ostat-
nim wydaniu „Mojej Spółdziel-
ni”, gdzie mieszkaniec zwra-
cał uwagę na „gromadzenie 
się w porze wieczornej i noc-
nej agresywnej młodzieży, pi-
jaków i innego rodzaju ele-
mentu aspołecznego na ław-
ce przy ulicy Przyjaźni 38-40. 
Problem jest o tyle trudny, że 
z jednej strony administracja 
przyjmuje prośby o montaż 

kolejnych ławek w osiedlu, bo nie ma 
gdzie przysiąść na wolnym powietrzu, 
z drugiej o ich usunięcie, bo gromadzi 
się wokół nich wspomniany „element”, 
a to wpływa niekorzystnie na komfort 
zamieszkania. Do problemu musimy 
podejść rozważnie.

5 grudnia br. tradycyjnie zorganizo-
wane zostanie spotkanie ze świętym 
Mikołajem. Członkowie Rady Osiedla 
jak zwykle będą współgospodarzami 
tego wydarzenia.

Podczas listopadowego posiedzenia 
Rady Osiedla, jak już wspomniałem, 
szczegółowo omówimy przyszłorocz-
ny plan remontów dla naszego osie-
dla. Sądzę, że znajdzie się w nim wiele 
ważnych punktów, między innymi, tak 
jak było to w roku bieżącym, estetyza-
cje kolejnych klatek osiedla.

Rada Osiedla „Centrum”
Październikową Radę Osiedla „Cen-

trum” poprowadziła Lucyna Szreter – 
zastępująca wyjątkowo w tej roli An-
drzeja Jagiełłę – przewodniczącego 
RO. Zebranie podzielone zostało na 
pięć odrębnych do omówienia zagad-
nień – rozpoczęcie sezonu grzewcze-
go, przygotowanie osiedla do „Akcji Zi-
ma”, ocena pracy konserwatorów, re-
alizacja zadań w zakresie zagospoda-
rowania osiedlowej infrastruktury oraz 
projekt planu remontów na 2014 rok.

Warto odnotować, że na każdym 
z odbywających się posiedzeń osie-
dlowych Rad, obecny jest przedsta-
wiciel Zarządu Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, by w kwe-
stiach spornych, niejasnych mógł 
udzielić konkretnej informacji. Na 

Co słychać w Radach Osiedli? – ciąg dalszy

os. im. Juliana Tuwima, stanowisko kontenerowe  
przy ulicy Hermana Wróbla 4-5 będzie jednym z pięciu, 

jakie zostaną obudowane w przyszłym roku

os. „Michałkowice”, co z ławką  
przy ulicy Przyjaźni 38-40?

ciąg dalszy ze str. 5

ciąg dalszy na str. 8
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Dzisiaj by filmował
Mamy zwyczaj rozmawiać z osobami lub przedstawicielami firm czy  

 instytucji, wyróżnianych corocznie  Laurem Bytkowa. Przedstawiamy 
ich sylwetki, osiągnięcia i dajemy możliwość wypowiedzenia się o swoich 
pasjach, społecznikowskiej działalności, pracy, zamierzeniach. W tym roku 
statuetki Lauru Bytkowa przyznane zostały: Marii Pańczyk-Pozdziej, Cen-
trum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich oraz pośmiertnie Je-
rzemu Dingesowi. W pierwszej kolejności rozmawiamy z Ewą i Natalią Din-
ges – żoną i córką Jerzego. I chyba nie może być inaczej.

- Rafał Grzywocz: Próbuję sobie 
wyobrazić Pani reakcję na infor-
mację o tym, że mąż otrzyma pod-
czas tegorocznego X Święta Bytko-
wa Laur...

- Ewa Dinges: Nie spodziewałam 
się tego. To wszystko za szybko po-
szło. Jurek miał plany na jubileuszowe 
Święto Bytkowa. Zastanawiał się, co 
zrobimy na tę okazję, już co najmniej 
rok przed tym wydarzeniem. Chciał 
udokumentować X Święto Bytkowa 
i przygotować film, kronikę.

- Filmowanie to była jego pasja...
- ED: I fotografowanie. Chyba naj-

większa...
- W jednym z wywiadów p. Jerzy 

powiedział: „Ojciec nauczył mnie, że 
prawie wszystko można przyjmować 
na wesoło, z humorem, zwłaszcza 
w sytuacjach trudnych”. Czy mogła-
by Pani to rozwinąć?

- ED: Taki właśnie był. Miał ten dar 
w sobie. Zawsze było w nim wiele hu-
moru.

- Natalia Dinges: Tata się tak zacho-
wywał, a my (córki Natalia i Ola – dop. 
red.) mogłyśmy uczyć się od niego, jak 
się w takich sytuacjach zachować.

- Jak do tego doszło, że zamieszka-
liście w Bytkowie?

- ED: Poznaliśmy się z mężem w Ka-
towicach w latach 60. Tam pracowali-
śmy, ja w sklepie, Jurek w Separato-
rze, w biurze projektów. W 1973 dosta-
liśmy tu mieszkanie, na osiedlu „Che-
mik”.

- RG: Jak wówczas mąż widział to 
osiedle?

- Widział je bardzo dobrze, od po-
czątku mu się tu podobało, bo przede 
wszystkim blisko było do Parku Ślą-
skiego (d. WPKiW w Chorzowie – dop. 
red.). Tamtejsze drzewa jak pamiętam, 
sadziliśmy w czynie społecznym.

- Kiedy mąż zdecydował się zaan-
gażować w działalność społeczną? 

- ED: Właściwie było to pod koniec 
lat 90., może trochę później, kiedy 
poznał Andrzeja Gościniaka. To on 
wciągnął go w działalność na rzecz 
swojego miejsca zamieszkania na po-
ważnie. Pracował jeszcze wtedy...

- ND: Tata projektował sprzęgła do 
maszyn górniczych, ale również inne 
rzeczy. Miał parę patentów na wyna-
lazki. Cały czas się uczył czegoś no-
wego. To było zabawne. Tata czekał 
na kolejny projekt, a najciekawszym 
etapem tego wszystkiego było rozwią-
zywanie problemu. Wtedy chodził ta-
ki podenerwowany i, najczęściej rano, 
mówił: Mam, już mam! Później przy-
chodziło rozpisywanie projektu. Tata 
do końca był aktywny. Ostatnio uczył 
się obsługi nowych programów kom-
puterowych i języka angielskiego.

- Czy przez lata mówił, co by naj-
chętniej zmienił, poprawił w swoim 
otoczeniu?

- ED: Miał swoje wizje względem 
osiedla „Chemik”, w ogóle Bytkowa, 
ale nigdy przedtem, kiedy jeszcze in-
tensywnie pracował, nie starczało mu 
czasu na ich realizację. Wiele czasu 
poświęcał dzieciom.

- ND: Kiedy wszedł do Rady Miasta 
jego głównym zainteresowaniem by-
ło udrożnienie głównej ulicy Bytkowa 
poprzez wybudowanie Obwodnicy Za-
chodniej. Długo nad tym pracował. Mój 
pokój był cały w mapach, szkicach, 
wszystko miał dokładnie rozrysowa-

ne, opisane, siedział nad tym dwa lata. 
Jak wiemy jednak nie doszło do reali-
zacji tego zamierzenia. Bardzo to wte-
dy przeżył.

- Być może ktoś kiedyś sięgnie 
jeszcze do tej dokumentacji... Je-
rzy Dinges zasiadał w Radzie Miasta 
przez jedną kadencję, ale przecież 
na tym nie kończyła się jego aktyw-
ność w mieście?

- ED: Również przez jedną kaden-
cję, od 2008 roku zasiadał w Radzie 
Osiedla „Chemik”, był też skarbnikiem 
na Uniwersytecie III wieku w Siemia-
nowicach Śląskich i przede wszystkim 
był jednym ze współzałożycieli Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Bytkowa, zasiadał 
w jego zarządzie praktycznie do końca. 
Tak na dobre zaangażował się w życie 
miasta po przyjściu na emeryturę.

- W cytowanym już wywiadzie 
z 2006 roku, na pytanie o zamierze-
nia na przyszłość odpowiedział wów-
czas: „Być aktywnym, nie chorować, 
cieszyć się gronem przyjaciół, zna-
jomych, a gdy przejdę na emeryturę 
zająć się tym, na co prawie nigdy nie 
miałem czasu. Nie powiem o co cho-
dzi, by nie spalić”. O co mogło cho-
dzić? O boule? Udało się?

- ND: Myślę, że chodziło jednak o tę 
jego pasję – fotografowanie i filmowa-
nie.

- RG: A wywołane przeze mnie boule?
- ED: Było to już praktycznie na 

emeryturze. Mąż cały czas poszukiwał 
czegoś nowego, nie chciał być siedzą-
cym emerytem. W pewnym momencie 
zawołał mnie abym podeszła do kom-
putera i pokazał mi boule. Zaczął tłu-

Jerzy Dinges

ciąg dalszy na str. 8



8 MOJA SPÓŁDZIELNIA 11/2013

maczyć, co to jest. Pomyślałam wte-
dy czy nawet powiedziałam mu, że to 
gra dla starszych ludzi a nie dla nas, 
odpowiedział, że wcale nie, że to gra 
dla każdego, a dzięki niej poczuje-
my się młodsi. Zaczęliśmy podglądać, 
jak działa to w innych miastach, po-
tem szukaliśmy miejsca, gdzie moż-
na byłoby zrobić w Bytkowie takie bo-
isko do gry w boule. Spółdzielnia po-
mogła. Powoli się to rozwijało, od ze-
szłego roku istnieje nawet Bytkowska 
Liga Boule.

- ND: Tę kulturę gry trzeba przejąć, 
trzeba się z tym oswoić, poznać.

- Sądzicie, że przyjęło się to?
- ED: Myślę, że tak. To swego ro-

dzaju propagowanie aktywnego wypo-

czynku. Dużo młodych ludzi gra, ale 
też nie brakuje seniorów. Mieszkańcy, 
szczególnie ci zamieszkali w Bytkowie 
mają już świadomość, że przy Rynku 
Bytkowskim jest boisko, gdzie rzuca-
ją kulami. Jest grupa ludzi, dzięki któ-
rej się to nadal rozwija. Gdyby Jurek 
widział, jak wiele osób grało w boule 
podczas ostatniego Święta Bytkowa, 
na pewno byłby zadowolony.

- Chyba zaraził Was tą swoją ak-
tywnością, bo Pani śmiało konty-
nuuje ideę boule w Siemianowicach 
Śląskich...

- ED: Uznałam, że skoro już tyle uda-
ło się zrobić, by rozpropagować boule 

w mieście, to trzeba to kontynuować. 
Być może uda się w przyszłości nadać 
boisku do gry w boule w Bytkowie imię 
Jerzego Dingesa, by utrwalić ślad po 
nim tutaj.

- ND: Tacie bardzo, bardzo wiele za-
wdzięczam. Wychowałyśmy się w sie-
lance, pokazał i nauczył nas wiele. 
Wiedział, że wiedza poszerza hory-
zonty i robił wszystko, by tak było. Za-
wsze miałyśmy w nim wsparcie. Był 
dobrym duchem.

- Dziękuję za rozmowę.
Jerzy Dinges był współzałożycielem 

Stowarzyszenia Przyjaciół Bytkowa, 
radnym siemianowickiej Rady Miasta 
V kadencji, członkiem Rady Osiedla 
„Chemik” w latach 2008-2012. Zmarł 
w 2012 roku w wieku 69 lat.

październikowej Radzie Osiedla „Cen-
trum” pojawił się Marian Odczyk – za-
stępca prezesa ds. technicznych SSM.

Jeszcze na wstępie Lucyna Szre-
ter poinformowała, że Ra-
da Osiedla razem z admini-
stracją osiedla „Centrum” ja-
ko jedyni w SSM organizują 
spotkania z osobami z zadłu-
żeniami czynszowymi. – Bę-
dziemy nadal to robić, bo wi-
dzimy efekty. My nie straszy-
my, a uzmysławiamy miesz-
kańcom konsekwencje, stara-
my się coś doradzić – mówi-
ła wiceprzewodnicząca RO. 
Problem bezrobocia, nagła 
choroba to najczęściej poja-
wiające się przyczyny zadłu-
żenia - dodawała. Efekty tych spotkań, 
ale przede wszystkim obowiązkowości 
zamieszkałych rzeczywiście widać, bo 
mieszkańcy tego osiedla, gdyby spoj-
rzeć na statystyki, są zawsze w czo-
łówce regularnie uiszczających opłaty 
czynszowe, i w związku z tym procent 
zadłużenia całego osiedla jest na ko-
niec roku zazwyczaj jednym z najniż-
szych w całej Spółdzielni.

Omówieniem rozpoczęcia sezonu 
grzewczego zajął się Wojciech Chle-
bek – kierownik administracji. Zako-
munikował on, że w osiedlu na 8 paź-
dziernika, czyli dzień obradowania Ra-
dy Osiedla, do wszystkich budynków 
osiedla dociera ciepło, jednak zazna-
czył, że nie obyło się na początku bez 
pewnych perturbacji. Dwu lub kilku-
dniowe opóźnienia w dostawie czyn-
nika cieplnego do mieszkań admini-

stracja odnotowała przy ulicach Ka-
rola Świerczewskiego, Jana Paw-
ła II 21-22, Tadeusza Kościuszki 10, 
Michałkowickiej 17-23A i Ryszarda 
Gansińca 2, 4, 6. W pierwszym zaś ty-
godniu grzania Tauron Ciepło S.A. nie 
był w stanie dostarczyć odpowiedniej 

temperatury w instalacjach centralne-
go ogrzewania w budynkach przy uli-
cach: Brzozowej, Piaskowej i czę-
ściowo Powstańców oraz Kolejowej.

Z informacji kierownika ADM wynika, 
że osiedle praktycznie przygotowane 
jest do zimy. Dozorcy zaopatrzeni zo-
stali w odpowiedni sprzęt, dokonano 
przedzimowych, ostatnich przeglądów 
osiedla, usuwano ewentualne niepra-
widłowości. Administracja ma opraco-
wany również wstępny plan odśnieża-
nia. Niedługo też będzie wiadomo, któ-
ra firma lub firmy będą „obsługiwać” 
osiedle w tym zakresie. Do administra-
cji dotarło kilka wniosków o przesta-
wienie pojemników na piasek – zosta-
nie to wkrótce rozważone.

Ocena i podsumowanie pracy kon-
serwatorów to kolejny punkt zebrania. 
W trakcie 8 miesięcy 2013 roku, ad-

ministracja przyjęła około 1100 zgło-
szeń. Najwięcej zadań do wykonania 
mieli instalatorzy i elektryk. Kiedy kon-
serwatorzy nie byli w stanie uporać się 
z danym problemem, posiłkowano się 
firmą zewnętrzną.

- Wykonaliśmy dodatkowe dojście 
do parkingu przy ulicy Ko-
lejowej, miejsca parkingowe 
w rejonie budynków przy ulicy 
Ryszarda Gansińca 2-4, od-
nowiliśmy place zabaw, zago-
spodarowaliśmy tereny zie-
lone przy ulicach: Ryszarda 
Gansińca, Michałkowickiej 
i Spokojnej – wyliczał Woj-
ciech Chlebek, odnosząc się 
tym samym do realizacji za-
dań w zakresie osiedlowej in-
frastruktury za osiem miesię-
cy tego roku.

W dyskusji wyszedł jeszcze 
jeden problem, jaki przedyskutowała 
Rada na październikowym posiedze-
niu. Sprawa zdewastowanych wolno-
stojących murów przy ulicy Powstań-
ców, oddzielających teren SSM od 
miejskiego. W tej kwestii będzie wysto-
sowana interpelacja do Urzędu Mia-
sta, by zająć się tą sprawą, bo właśnie 
Miasto jest za nie odpowiedzialne.

Członkowie Rady Osiedla otrzyma-
li do przeanalizowania propozycję pla-
nu remontów na rok przyszły. W listo-
padzie, po rozpatrzeniu uwag, zosta-
nie on zatwierdzony.

Gwoli uzupełnienia, we wrześniu Ra-
da Osiedla przyjrzała się realizacji po-
szczególnych punktów harmonogra-
mu robót za osiem miesięcy 2013 roku 
oraz omówiła przygotowania poszcze-
gólnych budynków do sezonu grzew-
czego. Rafał Grzywocz 

os. „Centrum”. Mur się rozpada, czy znajdą się 
pieniądze na remont?

ciąg dalszy ze str. 6

Dzisiaj…ciąg dalszy ze str. 7

Co słychać…
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Ile kontenerów, tyle pytań, problemów
O nowej ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, jaka weszła w życie 1 lipca br., napisano 

i powiedziano chyba wszystko. Trąbiono o niej w mediach lokalnych, ogólnopolskich. Również my po-
święciliśmy jej sporo miejsca na łamach „MS”. Autorzy ustawy zapowiadali, że spowoduje ona nie tylko to, 
że zaczniemy segregować odpady na poważnie – na większą skalę niż dotychczas, ale że również rozwiąże 
ona szereg problemów.

Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze 
i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!

Już teraz można wysuwać oczywiste 
wnioski, że aby tak się stało potrze-
ba spoooro czasu. W materiale tym 
nie będziemy oceniać, rokować, czy 
ustawa jest słuszna czy jest to „bu-
bel prawny”, jak niektórzy ją określają. 
Przyjrzeliśmy się tematowi okiem, ra-
czej przeciętnego mieszkańca osiedla 
spółdzielczego pod kątem widocznych 
problemów. Podpytaliśmy tu i ówdzie, 
nie tylko mieszkańców, jakie problemy 
oni dostrzegają i jakie refleksje im się 
w związku z tym nasuwają. Czy ilość 
i wielkość pojemników do segregacji 
odpadów jest wystarczająca?

Co z rzeczami, które, jak się wyda-
je, można selektywnie odzyskać, a nie 
mieszczą się w pojemnikach?

Dlaczego kartony po mleku wrzuca-
my do „plastiku”?

Po weekendzie, jak łatwo sprawdzić, 
niektóre osiedlowe stanowiska konte-
nerowe wyglądają, że pożal się Bo-
że. Dozorcy zaś niczym „Kopciusz-
ki” o świcie muszą niekiedy segrego-
wać – za mieszkańców! – śmieci (cie-
kawe co będzie zimą, jak 90% czasu 
pracy będą musieli poświęcić na od-
śnieżanie). Gdzie tkwi problem? Czy 
ludziom się nie chce, bo nie? Czy nie 
umieją, bo niektóre odpady trudno 
zgnieść, podrzeć? A może to niewie-
dza, bo wciąż mało jest informacji, co, 
jak, gdzie segregować i jakie jeszcze 
możliwości mają mieszkańcy, zgodnie 
z uchwałami Rady Miasta?

Rozwiązania na dostrzeżone proble-
my szukaliśmy w Zakładzie Oczyszcza-
nia Miasta w Siemianowicach Śląskich.

Kartony, sprzęty elektryczne, 
elektroniczne, farby, opony

Jeden z najczęściej powtarzających 
się obrazków na osiedlach dotyczą-
cy śmieci, to widok kontenerów na od-
pady, „pooblepianych” różnego rodza-
ju kartonami, tekturami, styropianami. 
Wiadomo – kupujemy sprzęty RTV, 
AGD itd. i niemal zawsze „w pakiecie” 

dostajemy pudło i styropian zabezpie-
czający sprzęt przed uszkodzeniem. 
Do rzeczy. Niektóre z kartonów łatwo 

podrzeć lub przeciąć na kawałki no-
życzkami, nożem, czymś ostrym. Są 
jednak i takie – grubsze i dużo więk-
sze. I tu zaczyna się problem. Mało 
komu, prawdę mówiąc, chce się ciąć 
je na mniejsze części. – Można takie 
kartony – jak sugeruje nasz rozmówca 
Andrzej Machnik z ZOM-u – spłasz-
czyć, owinąć jakimś sznurem i położyć 
obok pojemnika na papier.

Inna kwestia to zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny. Sklepy powinny 
je odbierać przy zakupie nowych i za-
zwyczaj odbierają stare sprzęty. Trze-
ba pamiętać, by zaraz na wstępie, przy 
kupowaniu, nie zapomnieć się o to wła-
śnie zapytać. - Jednakże w przypad-
ku, kiedy sklep nie przyjmuje zużytych 
sprzętów, u nas funkcjonują punkty od-
bioru, gdzie możemy dostarczyć je bez-
płatnie – zaznacza Andrzej Machnik.

Z informacji uzyskanych w Zakładzie 
Oczyszczania Miasta wynika, że mniej 
więcej co dwa miesiące organizowa-

nych jest na terenie Siemianowic Ślą-
skich pięć doraźnych punktów zbior-
czych do zbiórki odpadów, takich jak: 

farby, opony, małe, duże AGD czy 
wspomniane inne sprzęty elektryczne 
i elektroniczne.

Gruz – raz na pół roku bezpłatny 
odbiór do 120 litrów

Odrębnym problemem jest remont 
mieszkań, a właściwie odpady, jakie 
w związku z tym wyprodukowaliśmy – 
pamiętajmy – mamy obowiązek wywo-
zić je na własny koszt. Nawet tapety 
papierowe, z powodu tego, że często 
zdrapywane są razem z tynkiem, kle-
jem, absolutnie nie nadają się do wrzu-
cenia do pojemnika z napisem „pa-
pier”. Dozorcy są dobrze zorientowa-
ni w tym, że u kogoś prowadzony jest 
remont a zdarzają się przypadki, że 
pod osłoną nocy mieszkańcy podrzu-
cają gruz do kontenerów. Pewnie jed-
nak niewielu wie, że każdemu lokalowi 
mieszkalnemu (liczone „od mieszka-
nia”) raz na pół roku przysługuje bez-
płatny odbiór gruzu do 120 litrów 

„Można się śmiać”, ale to nie jest odosobniony przypadek.

ciąg dalszy na str. 10
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(punkt odbioru MPGKiM – ulica Ob-
wodowa 19-21). Trzeba tylko zgłosić 
ten fakt w Referacie Gospodarki Od-
padami Urzędu Miasta. Za gruz powy-
żej 120 litrów trzeba już zapłacić. „Pod-
rzucanie” gruzu to więc niewiedza czy 
„nie chce mi się”?

Karton po mleku do pojemnika 
„papier”? Absolutnie nie!!!

Często w quizach pojawia się to py-
tanie: Do którego kontenera wrzucisz 
karton po mleku? I często odpowiada-
jący gubią się, dają się złapać. – Usta-
wodawca określił, że opakowania wie-
lomateriałowe trafiać mają do pojem-
nika na plastik. Dlaczego nie papier? 
Bo w obecnie produkowanych karto-
nach po mleku, sokach itp., więcej jest 
tworzywa sztucznego – folii aluminio-
wej, przeźroczystej niż papieru. Stąd 
opakowanie zgniatamy i wrzucamy do 
„plastiku” – wyjaśniono nam w Zakła-
dzie Oczyszczania Miasta.

Dopasować porządki do wywozu 
gabarytów

Nie ma tygodnia, ba, można zaryzy-
kować nawet stwierdzenie, że nie ma 
dnia, by na naszym śmietniku nie za-
legały jakieś materiały wielkogabaryto-
we – szafy, drzwi, zestaw wypoczyn-
kowy: kanapa, fotele, stolik. Sporo 
mieszkańców nie stosuje się do termi-
nów wywozu gabarytów. Po prostu wy-
noszą to co mają wynieść o dowolnej 
porze dnia i nocy. – Postarajmy się do-
pasować remonty, wynoszenie gaba-
rytów do terminu wywózek. Jeżeli jed-
nak komuś zależy na miejscu w miesz-
kaniu, bo termin wywozu odległy a za-
leży również na czasie, można nam 
owe rzeczy dostarczyć do naszego 
punktu przy ulicy Obwodowej w Sie-
mianowicach Śląskich. Ich odbiór jest 
bezpłatny – sugeruje Andrzej Machnik.

Pojemników mało i opróżniają za 
rzadko

Niejednokrotnie słyszy się opinie, że 
„dzwony opróżniane są za rzadko, dla-

tego śmieci walają się dookoła”. Jak 
mówi Andrzej Machnik, pojemniki do 
selektywnej zbiórki odpadów wywożo-
ne są minimum 2-3 razy w tygodniu. 
Przepełnienia oczywiście zdarzają się, 

nie przeczę, ale dużo winy jest w tym, 
że zapomina się o zgniataniu np. pla-
stikowych butelek. Nasze samochody 
jadą niekiedy do połowy puste, wożą 
powietrze – zauważa i dodaje: Zgnia-
tanie to jeden z podstawowych kroków 
prawidłowej segregacji odpadów wtór-
nych. Nie można o tym zapominać. 
Druga sprawa: Z rozmów, jakie prze-
prowadzamy z mieszkańcami wiemy, 
że ludzie życzyliby sobie mieć komplet 
pojemników na odpady blisko, bar-
dzo blisko domu. Niekiedy fizycznie 
jest to niemożliwe, nie ma szans. Każ-
dy zestaw trzech dzwonów na odpady 
wtórne przewidziany jest dla 350 osób 
i musi znajdować się w promieniu do 
200 metrów od miejsca zamieszka-
nia. Musimy się przyzwyczaić do te-
go, że trzeba przejść te 2-3 ulice dalej, 
by wyrzucić posegregowane odpady. 
W przypadku Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej w ostatnich ty-
godniach doposażyliśmy osiedla spół-
dzielcze w kolejne pojemniki na odpa-
dy wtórne.

Obniżka opłat bodźcem
Obniżka wysokości opłaty za odpa-

dy segregowane z 11,30 na 9 złotych 
os./m-c., jaką Rada Miasta przegłoso-
wała na pierwszym powakacyjnym po-
siedzeniu, ma być bodźcem do tego, 
by mieszkańcy chcieli segregować. 
Miasto idzie więc ludziom, jak się wy-
daje, na rękę. Mimo wszystko niektó-
rzy mieszkańcy próbują to wykorzy-

stać. Deklarują segregację, ale robią 
inaczej – „No bo kto mnie sprawdzi”? 
To wszystko jest złudne. Nie złapie się 
kogoś za rękę, oczywiście. Ale prę-
dzej czy później niesegregowanie mo-
że odbić się nam wszystkim czkawką. 
Kiedy? Wtedy, gdy okaże się, że jako 
gmina nie wypełniliśmy twardych wy-
mogów unijnych dotyczących pewne-
go poziomu segregacji odpadów. In-
tencją ustawodawcy jest między inny-
mi to, by odciążyć składowiska odpa-
dów, stąd My musimy określoną ilość 
odpadów wyprodukować i wrzucić nie 
do kontenerów ze „zmieszanymi” a do 
kolorowych do selektywnej zbiórki. Ka-
ry finansowe nałożone na Miasto z ty-
tułu nie wypełnienia dyrektyw „ujawni-
łyby się” z pewnością w całkiem nie-
dalekiej przyszłości w wysokości pod-
wyżki opłat za śmieci. Tak więc warto 
czy nie warto?

Potrzeba informacji
Według zapowiedzi Urzędu Miasta, 

niedługo ma ruszyć akcja mająca na 
celu zwiększenie świadomości miesz-
kańców o prawidłowym segregowaniu 
śmieci. Edukować w tym zakresie ma-
ją już na poziomie szkolnym. Prawdo-
podobnie niedługo też pojawią się pla-
katy, z których dowiemy się dokładnie, 
gdzie mamy wrzucać odpady wtór-
ne, włącznie z przydzielonym adre-
sem stanowisk kontenerowych dla po-
szczególnych ulic. A propos, trzeba 
jeszcze oczywiście domknąć sprawę 
wygospodarowania odpowiednich sta-
nowisk kontenerowych w osiedlach.

Nie ma co ukrywać: jeszcze dłu-
ga i wyboista droga do rozwiązania 
tzw. problemu śmieciowego. Absolut-
nie podstawową sprawą jest zwiększe-
nie świadomości ludzi w tym zagadnie-
niu. Od ogółu do szczegółu. Jak uda 
się zminimalizować wszystkie wspo-
mniane w tym materiale problemy, to 
już będzie dużo. A i perspektywy na 
przyszłość będą jawiły się nam cieplej-
szą barwą. Rafał Grzywocz

Ile 
kontenerów, 
tyle pytań, 
problemów

ciąg dalszy ze str. 9

Segregując śmieci  
– oszczędzasz Swoje pieniądze  

i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!

XX-cia już lat, „MS” zmienia pozytywnie świat 
Edward Machoń
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R o z w i ą z a n i e  k o n k u r s ó w
Miesiąc temu, z okazji jubileuszu 20-lecia „Mojej Spółdzielni” ogłosiliśmy dla P.T. Czytelników „MS” cztery kon-

kursy z nagrodami. Dziękujemy za nadesłane przez odpowiedzi i za życzenia, jakie otrzymaliśmy. Wszystkie 
odpowiedzi dokładnie przeanalizowaliśmy, a teraz czas na podanie prawidłowych odpowiedzi i ogłoszenie listy 
laureatów!

„Czy znasz „MS” i...”
I. Pierwszy ogłoszony konkurs dotyczył znajomości „MS” 

i nie tylko. Wszyscy, którzy poprawnie odpowiedzieli na 
8 pytań i nadesłali je na adres redakcji lub elektroniczną 
skrzynkę pocztową wzięli udział w losowaniu nagród. Jak 
wygląda rozwiązanie?

1. Jaki temat najczęściej gości na łamach i jest ostro 
przez nas piętnowany, bo ponoszone zbędnie wydat-
ki zubażają nasze kieszenie? Chodziło oczywiście o de-
wastacje.

2. Podaj nazwę rubryki umożliwiającej Czytelnikom 
podnoszenie kwestii dotyczących Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, miasta lub innych zagad-
nień a funkcjonującej od początku istnienia „MS”. Od-
powiedź brzmi „Dyżur redaktora”/listy do redakcji. W 20-let-
niej historii pisma prawie że nie było miesiąca, w którym 
nie wpłynąłby choćby jeden list, interwencja od Czytelnika.

3. Jakie 3 podstawowe usługi oferuje firma E-Siemia-
nowice? Internet, telefon, telewizja.

4. Jak nazywają się dwa konkursy od lat i to każdego 
roku ogłaszane przez naszą gazetę? Prawidłowa odpo-
wiedź: „Zielony Konkurs” i „Wielki Konkurs”. W pierwszym 
z nich biorą udział właściciele lub gospodarze najładniej-
szych balkonów i osiedlowych ogródków. W drugim wszy-
scy mieszkańcy zasobów SSM pod warunkiem braku zale-
głości czynszowych na koniec każdego roku.

5. Pod jakim adresem znajduje się Biuro Obsługi 
Klienta firmy E-Siemianowice? W odpowiedziach prze-
wijał się zarówno adres Walerego Wróblewskiego 67, jak 
i adres e-mailowy. Zdecydowaliśmy uznać obie odpowie-
dzi za właściwe.

6. Jaki rodzaj działalności prowadzi firma „INPULS”? 
Firma ta zajmuje się przede wszystkim ochroną mienia, 
a także oferuje usługi sprzątające. Jeśli ktoś tak właśnie od-
powiedział, może dopisać sobie punkt.

7. Czy w ofercie firmy E-Siemianowice można znaleźć 
promocję z tabletem? Krótko: Tak.

8. W jakim mieście drukowana jest „Moja Spółdziel-
nia”? Prawidłowa odpowiedź to Sosnowiec. Współpracuje-
my z drukarnią „omegapress”.

Odpowiedzi na większość postawionych pytań można by-
ło znaleźć na łamach „MS” 10/2013. Spośród nadesłanych, 
prawidłowych komisja składająca się z członków redakcji 
„Mojej Spółdzielni” oraz przedstawiciela Czytelników wylo-
sowała 31 października br. nagrody. Podajemy listę laure-
atów i wylosowane nagrody:

- Tablet – Krystian Gajda (krystian@...)
- Jajowar/hot-dog machina – Janina Dziendziel (dzien-

dzi@...)
- Gadżety firmowe E-Siemianowice: pendrive, termos 

i koszulkę – Konrad Malotta (...malotta@...)
Nagroda niespodzianka – Szymon Wiatr (...wiatr@...)
Laureatów konkursu „Czy znasz „MS” i...” prosimy 

o zgłoszenie się wraz z dowodem tożsamości w siedzi-
bie E-Siemianowice, tj. przy ulicy Walerego Wróblew-
skiego 67 w osiedlu „Chemik” (wejście od Rynku Bytkow-
skiego) po odbiór nagród.

II. W drugim konkursie pytaliśmy Czytelników o łącz-
ny nakład wszystkich wydań „MS” od nr 1 do wyda-
nia jubileuszowego włącznie, który trafił do Czytel-
ników. Otrzymaliśmy tylko kilka odpowiedzi. Generalnie 
podawano liczbę 241, a więc ilość wydań gazety od po-
czątku jej ukazywania się, czego nie mogliśmy uznać. 
Aby uzyskać prawidłowy wynik należało pomnożyć licz-
by: 241 i 12 500, tj. jednorazowy nakład pisma. Wynik? 
3.012.500 egzemplarzy. Zarówno nr bieżący wydania, 
jak i nakład są zawsze podane w winiecie na pierwszej 
stronie „MS”. 

Jako jedyny prawidłowej odpowiedzi udzielił Szymon 
Wiatr (...wiatr@...) i to on otrzyma nagrodę-niespodziankę.

Odbiór nagrody czytaj na końcu tekstu.
III. W kolejnym konkursie postawiliśmy zadanie, wymyśle-

nia jubileuszowego hasła- wierszyka o „Mojej Spółdzielni” – 
do 10-15 wyrazów.

Z przyjemnością publikujemy, te naszym zdaniem najfaj-
niejsze. Autorzy otrzymują od nas nagrody-niespodzianki.

Autor: Edward Machoń (edwardosm@...)
XX-cia już lat
„MS” zmienia pozytywnie świat.
Społeczności spółdzielczych problemów,
Daje im pat!
Autor: Konrad Malotta (...malotta@...)
Spółdzielni latka lecą, 
a gwiazdki świecą.
To już 20 lat,
Cóż za piękny kwiat! 

Przez kilka kolejnych wydań „Mojej Spółdzielni”, dwa 
pierwsze wersy wierszyka Edwarda Machonia: XX-cia już 
lat, „MS” zmienia pozytywnie świat staną się naszym ha-
słem, gdyż one najbardziej przypadły nam do gustu.Mamy 
nadzieję, że autor zgodzi się na ten skrót.

Odbiór nagrody czytaj na końcu tekstu.
IV. W ostatnim konkursie informowaliśmy, że pierwsze 

trzy osoby, które przyniosą na dyżur redakcyjny do 20 paź-
dziernika br. dwanaście ostatnich numerów „MS”, włącznie 
z jubileuszowym, zostaną nagrodzone. Tu lista nagrodzo-
nych równie krótka, jak w przypadku pytania o łączny na-
kład wszystkich wydań „MS”. Nagrodziliśmy państwo Kry-
stynę i Edwarda Machoń z osiedla „Węzłowiec”.

Wyróżnionych w konkursach: II, III i IV prosimy o po-
jawienie się – z dowodem tożsamości – na jednym 
z dyżurów redakcyjnych (poniedziałki w godzinach od 
15.30 do 16.30 w Siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej przy ulicy Bohaterów Westerplatte 20). 
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!!!

Redakcja

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

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

Darmowe treningi przenoszą się do sali!
Niemal wszystko jest już dopięte na ostatni guzik. Pod koniec października br. ustalono, że bezpłatne zajęcia  

 piłki nożnej dla dzieci, jakie dotychczas organizowane były na boiskach wielofunkcyjnych SSM, na czas późno 
jesienny i zimowy odbywać się będą w czterech szkolnych salach gimnastycznych! I to już od połowy listopada...

O możliwości ewentualnego kontynuowania treningów na 
hali mówiło się praktycznie od samego początku. Na pierw-
szym spotkaniu z opiekunami dzieci w maju br., sygnali-
zowano problem: A co będzie z treningami zimą? Czy jest 
szansa, by prowadzono je również poza okresem letnim? 
– dopytywano. Wtedy jeszcze nie było wiadomo, jak po-
toczy się sprawa, czy znajdą się wiarygodni partnerzy do 
współpracy. Wyrażano jednak chęci do dalszej ich organi-

zacji. Zapewniano, że jeżeli będzie taka możliwość, rodzi-
ce i ich podopieczni zostaną o tym poinformowani. I tak też 
się dzieje.

Patronat nad treningami nieprzerwanie sprawuje Śląski 
Związek Piłki Nożnej. Oprócz tego, w między czasie uda-
ło się nawiązać współpracę z Urzędem Miasta w kwestii ich 
dofinansowania. Konkretnie chodzi o opłacenie wynajęcia 
w określonych godzinach sal gimnastycznych w czterech 
szkołach w mieście.

W listopadzie, w Domu Kultury „Chemik” odbędzie się 
spotkanie organizacyjne z opiekunami dzieci, na którym 
podsumowane zostaną dotychczasowe treningi – główne 
założenia, elementy, zaangażowanie, a także omówione 
będą szczegóły zajęć w salach gimnastycznych. 

Tymczasem w ostatnim tygodniu października br., mia-
ło miejsce spotkanie Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej z trenerami Dariuszem Rzeźniczkiem i Ro-
bertem Razakowskim, na którym obecny był również Wie-
sław Jaźwiec – przewodniczący Rady Nadzorczej SSM 
oraz Zbigniew Krupski, odpowiedzialny za sprawy organi-
zacyjne. W luźnej dyskusji poruszono wiele zagadnień, za-
równo dotyczących już odbytych zajęć, jak i tych nadcho-
dzących.

Na wstępie zapytano trenerów o ocenę treningów: – Na 
pierwsze zajęcia przychodziło nam po 3-4 chłopców. Te-
raz, po kilku miesiącach, na ostatnich zajęciach miałem 19-
20 zawodników i trzeba było to jakoś pogodzić, bo to już 
pokaźna grupa. Podzieliłem więc ich na podgrupy i udało 
się przeprowadzić trening bez kłopotu – stwierdził Dariusz 
Rzeźniczek. Jeżeli chodzi o dzieci, zazwyczaj bardzo chęt-
ne do gry i uczenia się kolejnych elementów, kontakty z ro-
dzicami natomiast, były sympatyczne – dodawał.

- W okresie wakacji, jak mówił z kolei Robert Razakow-
ski, były dosyć duże rotacje, jeżeli chodzi o dzieci uczest-
niczące w zajęciach. Wszystkim chętnym dzieciakom, które 
mieściły się w granicach wieku 7-12 lat lub też ich opieku-
nom, były rozdawane deklaracje. Uzupełnione o dane oso-
bowe my przyjmowaliśmy i wpisywaliśmy dziecko do dzien-
nika. W sumie zapisaliśmy około 200 nazwisk – informo-
wał trener.

Podsumowując treningi zaznaczono, że dzieci w nich 
uczestniczące są na różnym poziomie, jeżeli chodzi o umie-
jętności piłkarskie. Dariusz Razakowski polecił do klubów 
piłkarskich dwóch wyróżniających się chłopaków. – To naj-
ważniejszy moment – tak młody wiek dla kogoś, kto na po-
ważnie myśli o karierze piłkarskiej jest najodpowiedniejszy 
– komentowano na spotkaniu.

Ideą darmowych treningów nie jest jednakże wyszkole-
nie tu, na miejscu drugiego Leo Messiego, a po prostu do-
prowadzenie do tego, by dzieci chciały odejść od telewizo-
rów, komputerów i zaczęły być aktywne, bo tej aktywności, 
jak słusznie zauważają eksperci, dziś coraz bardziej mło-
dym ludziom brakuje. Oczywiście nikt nie obraziłby się z te-
go powodu, gdyby wyrósł nam w mieście nowy Robert Le-
wandowski, a SSM do tego dorzuciłaby kamyk.

Zbigniew Lekston powiedział z kolei, że nie spodziewał 
się, że te treningi piłkarskie będą cieszyć się aż tak wielkim 
zainteresowaniem. To naprawdę cieszy – odparł. - Sukces 
i wyróżnienie „Symbol Polskiej Spółdzielczości Mieszkanio-
wej 2013” jest również Panów udziałem – tu skierował sło-
wa bezpośrednio do trenerów, prezes SSM. – Mamy wolę, 
aby kontynuować treningi nadal. I w czasie nadchodzącej 
zimy i również wiosną – dodał.

Jak wynika z luźnych rozmów Zarządu SSM z trenerami, 
być może już wiosną odbędą się pierwsze miniturnieje mię-
dzyosiedlowe, sparingi między zespołami z „Węzłowca”, 
„Bańgowa”, „Tuwima” i „Michałkowic”. Oczywiście w dwóch 
kategoriach wiekowych – 7-9 i 10-12 lat. – Chcemy stopnio-
wo wprowadzić pewien element współzawodnictwa – wyja-
śniał Marian Odczyk – z-ca prezesa SSM ds. technicznych. 
- Na pewno nie zaszkodzi, a myślę, że i pomoże w lepszym 
poznaniu tej popularnej dyscypliny sportowej – dodał.

Na spotkaniu Zarządu SSM z trenerami
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- Może uda się stworzyć jakąś reprezentację, złożoną 
z zawodników mieszkających w zasobach Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej i być może, 
wykorzystując kontakty trenerów z tre-
nerami klubów piłkarskich w regionie, 
uda się co jakiś czas sprawdzać się 
z profesjonalistami – sygnalizowali Zbi-
gniew Lekston i Zbigniew Krupski.

- Ciekawym elementem treningów, jak 
mi się wydaje, byłyby spotkania z piłka-
rzami, tymi obecnie grającymi, jak i by-
łymi. Poopowiadaliby oni o swojej przy-
godzie z piłką nożną, podsunęliby jakieś 
wskazówki. Z tego, co się orientuję, kil-
ku z nich mieszka w naszych zasobach 
i nie są to obce w środowisku nazwiska 
– powiedział Zbigniew Lekston.

 Pod koniec spotkania pytano trene-
rów, czy były jakieś problemy podczas 
treningów. Robert Razakowski, prowa-
dzący zajęcia na boisku wielofunkcyjnym 
w „Michałkowicach”, wskazał jeden. Cho-
dzi o problem gromadzenia się młodzie-
ży na ławkach otaczających boisko i niekiedy przeszkadzanie 
w treningach, bo: oni też chcą pograć. A co za tym szło, ogra-
niczało to możliwości odpowiedniego prowadzenia zajęć. Mi-
mo jasnej, pisemnej informacji przy wejściu na boisko, mówią-
cej o rezerwacji obiektu, czasami nic sobie z tego nie robiono.

Teren ten, przy ulicy Przyjaźni, gdzie wcześniej było 
stare boisko, plac, na długo przed wybudowaniem nowe-

go obiektu wielofunkcyjnego stanowi-
ło miejsce spotkań tamtejszej młodzie-
ży, z resztą nie tylko. Jednakże trzy go-
dziny, raz w tygodniu, bez swojego ulu-
bionego miejsca w „Michałkowicach, jak 
się wydaje, nikomu życia nie zmienią. – 
Jeśli na wiosnę będzie taka potrzeba, 
boisko będzie na ten czas zamykane 
na klucz i nikt poza trenerem, uczestni-
kami treningu i ich opiekunami nie wej-
dzie. Jest gospodarz boiska – skomen-
tował prezes SSM.

Przewidywane miejsca i terminy za-
jęć piłkarskich w salach gimnastycz-
nych:

- „Michałkowice” – Gimnazjum nr 2 – 
czwartki, 16.30 - 18.30

- „Węzłowiec” – Zespół Szkół Spor-
towych przy ulicy Mikołaja 3 – czwart-
ki, 18.30 - 20.30

- „Bańgów” – Zespół Szkół nr 1 – po-
niedziałki, 16.30 -18.30

- im. Juliana Tuwima – Gimnazjum nr 3 – piątki, 16.30 
- 18.30

Treningi ruszają ponownie od połowy listopada br.
Rafał Grzywocz

SPRAWDź STAN SWOJEGO KONTA

W i e l k i  K o n k u r s  2 0 1 3
Każdy upływający dzień przybliża  

 nas do końca roku. Ani się 
obejrzymy, jak będziemy żegnać 
stary rok i we wszelkiej korespon-
dencji wpisywać 2014 r., myląc się 
zapewne na początku, bo odrucho-
wo zamiast czwórki pojawiać się bę-
dzie trójka.

Tym samym warto pomyśleć o kolej-
nym, Wielkim konkursie SSM, jaki Ra-
da Nadzorcza i Zarząd Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej adre-
sują do wszystkich, którzy regularnie 
wnoszą opłaty, a ich niedobór na kon-
cie nie przekracza łącznie 10 zł.

Podstawowym celem konkursu jest 
zmobilizowanie jak największej gru-
py mieszkańców do zapoznania się 
ze stanem swoich wpłat czynszowych 
i w przypadku stwierdzenia niedobo-
ru – uregulowanie go do końca grud-
nia br.

Zdajemy sobie sprawę, że wiele ro-
dzin posiada poważne problemy finan-
sowe. Przeprowadzane przez spół-
dzielcze gremia rozmowy z osobami 
zadłużonymi wskazują, że mieszkań-
cy nie płacą czynszów z różnych po-
wodów. Jedni z trudnością wiążą ko-
niec z końcem, drudzy świadomie nie 
regulują swoich należności. Utrata pra-
cy, brak dochodów, poważna choroba 
jednego z członków rodziny powodu-
ją, że ludzie przestają regulować swo-
je zobowiązania.

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

karnych odsetek od niezapłaconych 
sum, zaś te mogą stać się nadobo-
wiązkowymi zobowiązaniami do pokry-
cia przez Spółdzielnię, czyli w konse-
kwencji przez nas samych.

W Wielkim konkursie może
uczestniczyć każdy mieszkaniec, 

którego należności względem SSM 
są mniejsze od 10 zł.

Zasada ta dotyczy wszelkich 
należności zarówno głównej, jak 
i ewentualnych odsetek z tytułu 

nieterminowych wpłat.
Jak dowodzą minione lata, na wie-

le osób Konkurs działa mobilizują-
co, 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 losowa-
niu cennych nagród rzeczowych oraz 
zwolnienia z czynszu w części eksplo-
atacja.

Zasady Wielkiego konkursu są niezmienne od lat:
KAŻDY CZŁONEK SSM, KTÓRY NA KONIEC GRUDNIA 2013 ROKU BĘDZIE POSIADAŁ

MNIEJ NIŻ 10 ZŁOTYCH ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH, UCZESTNICZY W LOSOWANIU NAGRÓD ORAZ 
ZWOLNIEŃ Z CZĘŚCI CZYNSZU.

Rozstrzygnięcie konkursu w połowie lutego 2014 roku.
DO WYLOSOWANIA 21 NAGRÓD!

Jeżeli nie jesteśmy pewni stanu swojego konta, to możemy skorzystać z e-boka lub sprawdzić go w Dziale Czynszów 
SSM a w przypadku wszelkich ewentualnych wątpliwości tam je wyjaśnić.

Nie Traćmy Czasu – Nagrody Nie Poczekają!  Nie Traćmy Czasu – Nagrody Nie Poczekają!
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Niedawno informowaliśmy o zorganizowanym przez par-
lament wysłuchaniu publicznym dotyczącym ustaw spół-
dzielczych. Wysłuchanie przeprowadzono 24. 06. br. 
Uczestniczyło w nim ponad 1200 spółdzielców reprezentu-
jących wszystkie branże spółdzielcze, gdyż nie ustają pró-
by uchwalenia szkodliwych przepisów regulujących działal-
ność spółdzielni w Polsce. Przypomnijmy, że Sejm w związ-
ku z wielością projektów nowelizowania spółdzielczych 
ustaw powołał w styczniu br. Nadzwyczajną Komisję Sej-
mową ds. ustaw poselskich i senackich projektów ustaw.

Zdaniem wielu prawniczych autorytetów i specjalistów 
zajmujących się problematyką spółdzielczości rozwiązania 
zawarte w procedowanych ustawach spółdzielczych, tj. po-
selski projekt ustawy prawo spółdzielcze druk 515 oraz po-
selskich projektach dotyczących spółdzielni mieszkanio-
wych druk 819 i druk 816 mają na celu osłabienie roli i po-
zycji spółdzielni w życiu społeczno-gospodarczym kraju, 
dyskryminację spółdzielczości w stosunku do innych pod-
miotów gospodarczych, odebranie członkom spółdzielni 
prawa decydowania o swoich podmiotach a w konsekwen-

cji całkowitą likwidację sektora spółdzielczego. Projekty za-
wierają rozwiązania, które były już wielokrotnie odrzuca-
ne przez Sejm i kwestionowane przez Trybunał Konstytu-
cyjny. Wielokrotnie również były one negatywnie opiniowa-
ne przez ekspertów z dziedziny prawa. Nie wiadomo, ko-
mu mają służyć. Istnieją uzasadnione obawy, że jedynie 
wąskiej grupie osób je forsujących, bo na pewno nie spół-
dzielniom i ich członkom. Toczące się prace to kolejna pró-
ba uchwalenia przepisów, które naruszają demokrację spół-
dzielczą, ingerują w samorządność i autonomię spółdzielni 
a przede wszystkim są niezgodne z Międzynarodowymi Za-
sadami Spółdzielczymi i budzą wątpliwość, co do ich zgod-
ności z Konstytucją RP.

Szczególnie na cenzurowanym są spółdzielnie miesz-
kaniowe. Są one solą w oku. Dlaczego?

Ciekawie powody te przedstawia Andrzej Rozenek, po-
seł Ruchu Palikota (obecnie Twój Ruch). Obszerne frag-
menty wywiadu z nim zamieszczonego w Magazynie Krajo-
wej Rady Spółdzielczej Tęcza Polska, nr 10/2012 publiku-
jemy i zapraszamy do lektury. 

Na odsiecz Spółdzielczości
- Wbrew wielu wpływowym polity-

kom, Pana partia w swych dokumen-
tach programowych pozytywnie od-
nosi się do spółdzielczości i jej ro-
li dla gospodarki narodowej. Z cze-
go to wynika?

Andrzej Rozenek: O tym, że spół-
dzielczość sama w sobie kryje olbrzy-
mi potencjał gospodarczy, ludzki i spo-
łeczny wiadomo już od co najmniej 
dziewiętnastego wieku. Zdawali sobie 
z tego sprawę ekonomiści, bankierzy, 
przedsiębiorcy, politycy, a nawet du-
chowni. Ruch Palikota, który jest par-
tią nastawioną prospołecznie, widzi 
w spółdzielczości, która ze swej natury 
nie jest nastawiona tylko na zysk, so-
jusznika mogącego pomóc osiągnąć 
szereg celów statutowych. Humanitar-
ny wymiar spółdzielczości jest trudny 
do przecenienia.

- Dlaczego spółdzielczość jest 
szykanowana w Polsce politycznie, 
prawnie i kapitałowo?

- Kiedy znikały prawie wszystkie 
symbole z życia społecznego, politycz-
nego i gospodarczego odnoszące się 
do czasów realnego socjalizmu trze-
ba było wskazywać wrogów demokra-
cji i niepodległej Polski, z którymi nale-
żało prowadzić walkę. Społeczeństwu 
rzucano więc na pożarcie sygnatariu-
szy okrągłego stołu, agentów i współ-
pracowników służb specjalnych, ma-
sonów, antykleryków i oczywiście pre-
zesów spółdzielni, jako symboli znie-
wolenia komunistycznego. Przemilczy-
wano, że w większości spółdzielni na-
stąpiła wymiana prezesów. Przemil-
czywano, że spółdzielczość w dobie 

realnego socjalizmu była w Polsce tak 
samo zniewalana, jak inne dziedzi-
ny życia społecznego i gospodarcze-
go. I mimo tego dawała możliwość 
przetrwania działaczom opozycyjnym, 
w tym obecnemu premierowi Donaldo-
wi Tuskowi.

Pojawiło się wielu chętnych do za-
właszczenia majątku pospółdzielcze-
go, tak jak było w przypadku mająt-
ku po przedsiębiorstwach państwo-
wych. Kluczem do jego przejęcia jest 
oczywiście zniszczenie spółdzielczo-
ści pod różnymi populistycznymi ha-
słami. Myślę, że autorzy unicestwienia 
spółdzielni mieszkaniowych zdają so-
bie doskonale z tego sprawę i lansu-
ją z premedytacją takie a nie inne po-
mysły legislacyjne, które bardziej przy-
pominają narzędzia do grabieży mająt-
ku niż praworządne regulacje prawne.

Do tego spółdzielczość sama popeł-
niła wiele błędów. Przede wszystkim 
zamknęła się we własnych opłotkach. 
Milczenie z jej strony w najważniej-
szych sprawach dotyczących państwa 
i społeczeństwa wiele osób odebrało, 
jako swoiste przyznanie się do winy, 
jako potwierdzenie zarzutów i wszyst-
kich negatywnych ocen.

Niewątpliwie bardzo mocno spół-
dzielczości zaszkodził zdarzający się 
od czasu do czasu brak przejrzysto-
ści w życiu kadrowo-organizacyjnym. 
Znam przypadki kilku prezesów spół-
dzielni, którzy dla dobra spółdzielczo-
ści powinni zostać wyrzuceni z zajmo-
wanych stołków. Są to czarne owce, 
dla których nie powinno być miejsca 
w spółdzielczości.

- Pod wpływem pierwszych an-
tyspółdzielczych ustaw najbardziej 
załamała się spółdzielczość han-
dlowa i przetwórstwa rolno-spożyw-
czego. Dlaczego dotychczas nikt 
nie zajął się tą sprawą?

- W dalszym ciągu lobby antyspół-
dzielcze kreuje spółdzielczość, jako 
wroga wolnej, niepodległej i demokra-
tycznej Polski, jako relikt komuny.

Powiem więcej, są tacy, którzy goto-
wi są dać sobie odciąć rękę za to, że 
oddanie handlu z rąk spółdzielczych 
w ręce kapitału zagranicznego było li 
tylko tworzeniem zrębów gospodarki 
rynkowej.

- Przecież spółdzielczość odegra-
ła ważną rolę w walce z zaborcami, 
finansowała odradzające się woj-
sko polskie podczas pierwszej woj-
ny światowej i podziemne siły zbroj-
ne w okresie drugiej wojny świato-
wej, stanowiła podporę gospodarki 
II Rzeczypospolitej, a w dobie Pol-
ski Ludowej dawała pracę dysy-
dentom i działaczom opozycyjnym 
oraz zachowała namiastkę gospo-
darki rynkowej w państwie, w któ-
rym obowiązywała doktryna komu-
nistyczna. Każda więc partia, która 
na swych sztandarach ma wypisane 
hasła patriotyczne powinna sprzy-
jać spółdzielczości.

- Dla osób posługujących się dema-
gogią nie liczy się prawda historycz-
na, ale interes i korzyści, jakie chcą 
osiągnąć. Prawdę historyczną, jeśli im 
nie służy, wolą przemilczeć albo za-
kłamać. Celują w tym zwłaszcza po-
litycy, którzy uważają siebie za jedy-
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nych, prawdziwych patriotów. Niejed-
nokrotnie ich hipokryzja i brak szacun-
ku dla prawdy historycznej jest przera-
żająca. (...)

- Za ogólnoświatowy kryzys go-
spodarczy rynków finansowych 
i bankowych trwający od roku 2007 
w znacznej części ponosi winę ka-
pitał spekulacyjny. Spółdzielczość 
w skali globalnej i regionalnej oka-
zała się odporna na jego oddziały-
wanie. Dlaczego w Polsce na ten te-
mat niewiele się mówi?

- O sile gospodarki polskiej miały sta-
nowić wszelkiego rodzaju spółki. Na 
mapie gospodarczej państwa nie by-
ło miejsca dla podmiotów gospodar-
czych, państwowych i spółdzielczych.

Tymczasem monogospodarka spół-
kowa, jak każda monokultura, na dłuż-
szą metę przynosi więcej strat niż zy-
sków. Na szczęście dla Polski część 
podmiotów gospodarczych państwo-
wych i spółdzielczych, odpornych na 
kapitał spekulacyjny, przetrwała. Dla-
tego kryzys w Polsce nie narobi) ta-
kich szkód, jakie mógł wyrządzić, gdy-
by wszystkie podmioty gospodarcze 
były spółkami.

Niestety, wiele wskazuje na to, że 
rządzący niewiele zrozumieli z nauki, 
jaką przyniósł kryzys i w dalszym cią-
gu śnią o monogospodarce spółko-
wej. Dlatego Ruch Palikota postano-
wił zwrócić uwagę społeczeństwa, że 
gospodarce narodowej obok spółek są 
potrzebne przedsiębiorstwa państwo-

we i spółdzielnie. Dzięki temu zróżni-
cowaniu gospodarka polska będzie 
bardziej bezpieczna.

- W 2009 r. Nagrodę Nobla w dzie-
dzinie ekonomii otrzymała Elinor 
Ostrom wykładająca na Indiana Uni-
versity Bloomington w Blomington 
w stanie Indiana (USA), m.in. za ba-
dania nad spółdzielniami. Organiza-
cja Narodów Zjednoczonych ogło-
siła 2012 r. Międzynarodowym Ro-
kiem Spółdzielczym.

- W większości krajów europej-
skich państwo wspomaga spół-
dzielczość na różne sposoby. Czyż-
by nadchodził światowy renesans 
spółdzielczości?

- Dla świata spółdzielczość zawsze 
stanowiła jeden z ważnych fundamen-
tów gospodarki. W dobie kryzysu, jej 
znaczenie wzrosło. Spółdzielczość 
okazała się bowiem odporna na dzia-
łania kapitału spekulacyjnego. Dlate-
go wielu ekonomistów uważa, że mo-
że ona uzdrowić gospodarkę świa-
tową. Stąd Nagroda Nobla dla ame-
rykanki w dziedzinie ekonomi, dlate-
go ONZ ogłosił rok 2012 Międzynaro-
dowym Rokiem Spółdzielczym. Szko-
da, że w Polsce sprawujący władzę 
nic nie rozumieją z tego co na świe-
cie się dzieje.

- Dlaczego lobby antyspółdzielcze 
ze szczególną determinacją zwalcza 
spółdzielczość mieszkaniową?

- Spółdzielcy ze spółdzielni miesz-
kaniowych są w posiadaniu nierucho-

mości wartych miliardy złotych. Jest 
to potencjalnie największy majątek do 
przejęcia. Aby osiągnąć ten cel naj-
pierw należy zniszczyć spółdzielnie 
mieszkaniowe, które generalnie oka-
zują się dobrym gospodarzem, które 
dbają nie tylko o stan techniczny bu-
dynków, ale całą infrastrukturę osie-
dlową, wyręczając w tym często sa-
morządy oraz utrzymują nawet osie-
dlowe domy kultury.

Ku przerażeniu tych, którzy chcą 
wymazać osiedla spółdzielcze z map 
polskich miast, wspólnoty mieszka-
niowe zawodzą na całej linii. To się 
nie może w żadnym przypadku podo-
bać tym, którym marzy się zagarnię-
cie mieszkań spółdzielczych po ren-
cistach i emerytach, rodzinach ledwo 
wiążących przysłowiowy koniec z koń-
cem. Dlatego widząc, że wielki skok na 
mieszkania polskich rodzin może im 
nie wyjść, coraz bardziej kąsają. Czę-
sto na oślep.

- Czy państwo ma prawo dyspono-
wać majątkiem spółdzielni mieszka-
niowych, bądź co bądź samoistnych 
organów gospodarczych?

- Majątek spółdzielczy jest majątkiem 
prywatnym. Na całym cywilizowanym 
świecie jest chroniony. Rządzący Pol-
ską muszą o tym pamiętać, jeśli nie 
chcą stać się pośmiewiskiem cywilizo-
wanego świata.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Henryk Nicpoń

Tęcza Polska, nr 10/2012

XX lat „MS”
o gazecie powiedzieli

- ciąg dalszy
- Dariusz Bochenek, przewodniczący RO „Michałkowi-

ce”: - „Moją Spółdzielnię” oceniam bardzo pozytywnie. Często 
do niej sięgam. To bez wątpienia ważne medium kontaktowe 
z mieszkańcami. Jako przedstawiciel os. „Michałkowice” w RN 
sam często wychodzę z inicjatywą, by jakiś temat na łamach 
przedstawić, rozpracować, bo wiem, że na pewno mieszkań-
ców bezpośrednio on dotyczy lub po prostu, zainteresuje.

 - Mieczysław Hojda, przewodniczący RO „Bańgów”: 
- Uważam, że gazeta jest niezbędna członkom naszej 
Spółdzielni. Dostarcza ona bieżących ocen działalności 
poszczególnych organów SSM. Jest źródłem informacji 
z pierwszej ręki. Zajmuje się różnymi problemami, jakie nas 
dotykają, a mieszkańców na pewno to interesuje. Ważną jej 
częścią jest rubryka: Czytelnicy pytają a Zarząd SSM odpo-
wiada. Jest dzięki temu stała komunikacja.

- p. Dyblik, mieszkaniec os. „Centrum”: - Mnie się „MS” bar-
dzo podoba i nie mówię tego, bo wypada gdy pytają. Uważam, 
że każdy mieszkaniec naszej Spółdzielni winien być na bieżą-
co informowany o wszystkich najważniejszych sprawach z ży-
cia osiedla, czy SSM. Ta gazeta sprawdza się w tym całkiem 

dobrze. Ja życzyłbym sobie, by pokazywano w niej na zdjęciach 
przypadki łamania zasad współżycia mieszkańców, lekceważe-
nia przepisów drogowych. Pokażcie 2-3 razy, że ktoś nie umył 
klatki albo zaparkował na 3 miejscach, że wyrzucił śmieci gdzie 
nie trzeba albo imprezował na placu do północy. Myślę, że szyb-
ko dałoby to pożądany efekt. Może wstyd przed pokazaniem 
w „MS” takiego zachowania odstraszyłby innych? Rozważcie.

- Jan Dudek, przewodniczący RO „Chemik”: - Jestem 
wdzięczny, że taka gazeta się ukazuje. Jest w niej informacja, 
co dzieje się nie tylko na naszym, ale i w innych osiedlach, są 
plany, harmonogramy, często do nich sięgam. Jako przewod-
niczący RO czytam też opinie, uwagi mieszkańców zawarte 
w korespondencji z redakcją. Jako mieszkaniec bardzo sobie 
cenię konkursy – Zielony i Wielki. Są potrzebne, bo poprzez 
nie propaguje się ładne balkony, ogródki, przypomina o pła-
ceniu czynszu. Dzięki dużej ilości informacji z innych osiedli, 
możemy porównywać, jak wygląda dany problem u nas, a jak 
u innych. Na zebraniach osiedlowych dziękuję rodzicom za 
rozmowy z dziećmi. Myślę, że dzięki temu nie ma u nas tylu 
dewastacji. Szanuje się nasze wspólne spółdzielcze mienie. 
Mogę powiedzieć, że os. „Chemik” wygląda lepiej, notujemy 
mniej dewastacji, aniżeli gdzie indziej. To cieszy. Przy okazji 
chciałbym w imieniu RO podziękować firmie Dax-Bor wykonu-
jącej u nas najwięcej robót, m.in. kostkowanie chodników, za 
terminowość i jakość.  rg
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Parę miesięcy temu SSM otrzyma-
ła informację, iż znalazła się wśród 
spółdzielni mieszkaniowych nomino-
wanych do wyróżnienia w ogólnopol-
skim programie promocyjnym „Sym-

bole”, celem którego jest wyłonienie 
i uhonorowanie instytucji, których mar-
ka stała się reprezentatywna i tożsa-
ma z działalnością całej branży. Na-
stępnie znalazła się w wąskim gronie 
23 najlepszych spółdzielni mieszka-
niowych w Polsce, wyselekcjonowa-
nych spośród kilku tysięcy funkcjonu-
jących na terenie całego kraju, którym 
przyznano miano i tytuł „Symbol Pol-
skiej Spółdzielczości Mieszkaniowej”. 
SSM otrzymała to wyróżnienie w kate-
gorii „Większe spółdzielnie inwestują-
ce”. Dodajmy, już po raz drugi w trzy-
letniej historii przyznawania tego lauru. 
Poprzednio, dokładnie rok wcześniej.

- To nie jest proste zadanie wyłonić 
najlepiej działające spółdzielnie miesz-
kaniowe w Polsce, laureatów, spośród 
około 3,5 tysiąca istniejących. Gdy 
w zupełnie innym towarzystwie cytu-
ję wypowiedzi prezesów spółdzielni 
mieszkaniowych, opowiadam o inwe-
stycjach, rozwiązaniach – termomo-
dernizacjach, budowach parkingów, 
programach związanych z oświetle-
niem klatek schodowych, renowacjach 
terenów zielonych – ludzie przecie-
rają oczy i nie wierzą, że spółdzielnie 
w Polsce tak pięknie funkcjonują. I to 
właśnie Państwo są autorami tych suk-

cesów – mówił Jakub Lisiecki – re-
daktor naczelny „Monitora Rynkowe-
go” dodatku Dziennika Gazeta Praw-
na, zwracając się do zebranych w sa-
li przedstawicieli Zarządów i Rad Nad-

zorczych wyróżnionych spółdzielni. – 
Niech „Symbol” pracuje na wizerunek 
Waszych spółdzielni, na korzyść. Ten 
znak oznacza najwyższe spółdziel-
cze standardy – dodał na koniec swo-
jej mowy.

O uhonorowaniu Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej zadecydo-
wała specjalnie do tego celu powoła-

na Kapituła Programu Promocyjnego 
Symbol 2013, złożona z sześciu człon-
ków, a byli to: 

- Jakub Lisiecki – redaktor naczelny 
„Monitora Rynkowego DGP”, 

- Joanna Drzazga-Lisiecka – wy-
dawca „Monitora Rynkowego DGP”, - 

Tadeusz Biedzki – przedsiębiorca, 
medioznawca, 

- Henryk Warkocz – prezes TÜV 
Nord Polska, 

- Jan Rzymełka – wieloletni poseł 
na Sejm RP, naukowiec, działacz spo-
łeczny 

- Robert Tomanek – profesor Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach. 

Częścią kulminacyjną wydarzenia 
był moment, kiedy to przedstawiciele 
poszczególnych spółdzielni mieszka-
niowych odbierali kolejno wyróżnienia. 

Siemianowicką Spółdzielnię Mieszka-
niową tego wieczoru reprezentował 
cały Zarząd SSM – Zbigniew Lekston 
– prezes, Jolanta Sobek – zastępca 
prezesa SSM ds. członkowsko-miesz-
kaniowych oraz Marian Odczyk – z-ca 
prezesa SSM ds. technicznych, a tak-
że Wiesław Jaźwiec – przewodniczą-
cy Rady Nadzorczej SSM. Gdy odczy-
tywano laudację dla Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, na sce-
nę poproszono prezesa Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej, by ten 
z rąk Jakuba Lisieckiego oraz Joan-
ny Drzazgi-Lisieckiej, odebrał wspo-
mniane wyróżnienie.

- Ponad połowa ludności Siemia-
nowic Śląskich mieszka w zasobach 
jednej spółdzielni. Dzięki budowie no-
wych domów, boisk, odnawianiu kla-
tek schodowych, pięknieje całe mia-
sto. Dzięki tej spółdzielni działa Dom 
Kultury, bawią się w nim młodzież 
i dzieci. Siemianowicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa znana jest z ini-
cjatyw i działań prospołecznych, ta-
kich jak: budowa wielofunkcyjnych 
boisk, organizacji bezpłatnych zajęć 
dla dzieci – półkolonii, wycieczek, 
festynów. Dla wszystkich ważne są 

 „Symbol...” prezentują od lewej: Wiesław Jaźwiec – 
przewodniczący RN SSM, Jolanta Sobek – wiceprezes, 

Marian Odczyk – wiceprezes i Zbigniew Lekston – 
prezes Zarządu SSM

Po otrzymaniu wyróżnienia Zbigniew Lekston 
stwierdził: Nagroda to uhonorowanie wszystkich 

Członków SSM. Szkoda, że pozytywnej działalności 
spółdzielczości i realizowanych idei nie doceniają nasi 

parlamentarzyści.

Na zakończenie Gali wystąpił 
Krzysztof Respondek

SSM – Symbol Polskiej  
Spółdzielczości Mieszkaniowej
28 października br., w Kinoteatrze „Rialto” w Katowicach odbyła się 

gala, podczas której Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkanio-
wa uhonorowana została wyróżnieniem: Symbol Polskiej Spółdzielczości 
Mieszkaniowej 2013 przyznawanym raz w roku przez redakcję „Monitora 
Rynkowego” – dodatku do Dziennika Gazeta Prawna Jest to jedno z naj-
bardziej prestiżowych wyróżnień tej branży w Polsce.

ciąg dalszy na str. 18
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SSM – Symbol Polskiej 
Spółdzielczości Mieszkaniowej

również inwestycje w oszczędzanie 
energii, w które Spółdzielnia angażu-

je się od wielu lat. Kapitu-
ła doceniła przede wszyst-
kim fakt, że Spółdzielnia jest 
przykładem dobrego zarzą-
dzania z wielkim poszano-
waniem reguł demokratycz-
nych i opinii ciał przedstawi-
cielskich w postaci Rad Osie-
dlowych. Sukcesem Siemia-
nowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej jest działalność in-
westycyjna, między innymi 
stworzenie tzw. Rynku Byt-
kowskiego oraz rewitalizacja 
wielu zaniedbanych fragmen-
tów miasta, a także budowa 
kolejnego osiedla domków jednoro-
dzinnych z mieszkaniami w atrakcyj-
nych cenach – brzmiała treść uzasad-
nienia przyznania tego honoru wła-
śnie SSM.

Zbigniew Lekston po otrzymaniu 
wyróżnienia stwierdził ze sceny: Bar-
dzo dziękuję Kapitule za uhonorowanie 

naszej Spółdzielni. Ja zawsze podkre-
ślam, że to wszystko, co mamy jest za-
sługą nie tylko Zarządu Spółdzielni, ale 
i Rady Nadzorczej, Rad Osiedli oraz 
wszystkich Członków SSM. Dziękuję 

również redakcji za pozytywną ocenę 
spółdzielczości mieszkaniowej w kraju. 
Szkoda tylko, że tej działalności i reali-

zowanych idei nie doceniają 
nasi parlamentarzyści.

Wśród nagrodzonych zna-
lazły się między innymi spół-
dzielnie mieszkaniowe z Ka-
towic, Wodzisławia Śląskie-
go, Zawiercia, Łodzi, Warsza-
wy, Koszalina, Jarocina i Pa-
bianic.

Bezpośrednio po części 
oficjalnej zebrani wysłuchać 
mogli recitalu Krzysztofa Re-
spondka z kabaretu „Rak”.

Okolicznościowy „Sym-
bol Polskiej Spółdzielczo-
ści Mieszkaniowej 2013” ma 

już swoje miejsce na półce, w siedzi-
bie SSM, obok innych wyróżnień, ja-
kie spłynęły na ręce Zarządu Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w ostatnich latach. rg 

ciąg dalszy ze str. 16

Jakub Lisiecki - z prawej - wręcza plakietę „Symbol Polskiej Spółdzielczości 
Mieszkaniowej” - Zbigniewowi Lekstonowi prezesowi SSM 

Laureaci wyróżnienia „Symbol Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej 2013”
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os. „Tuwima”. Remontowano schody wejściowe do 
budynku Wojciecha Korfantego 7A

os. „Chemik”. Wymieniono pierwsze okna na ostatniej 
kondygnacji budynku przy ulicy Alfonsa Zgrzebnioka 29

os. „Tuwima”. Hermana Wróbla 5A 
wymieniano instalację deszczową 

z przyłączem

os. „Młodych”. Wyremontowane 
balkony na pewno zmienią 

wizerunek budynku przy Walerego 
Wróblewskiego 6

os. „Tuwima”. Już nie będzie dziur – ul. Wojciecha 
Korfantego 10A, B, C

os. „Bańgów”. Wykonano opaskę izolacyjną  
wokół ocieplonego budynku  

przy ulicy Władysława Reymonta 38-48

W każdym osiedlu w październiku trwały ostatnie przedzimowe porządki 

os. Tuwima. O lokale użytkowe też należy dbać  
– remont rampy przy pawilonie handlowym Hermana Wróbla 14

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

Kroczkami do zrealizowania  
tegorocznego Planu Remontów

Czytaj - str. 21
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Kroczkami do zrealizowania  
tegorocznego Planu Remontów

      

W osiedlach trwają wycinki i przycinki drzew

os. „Młodych”. Trwa estetyzacja wejść i parterów 
budynku przy placu J. Skrzeka i P. Wójcika 5

os. „Centrum”. Trwa remont chodnika obok PKO BP 
przy ulicy Komuny Paryskiej

os. „Węzłowiec”. Wyremontowane schody  
do budynku ul. Władysława Jagiełły 39D i E

os. „Bańgów”. Założono nowe 
budki lęgowe dla pustułek  
przy Wł. Reymonta 38-48

os. „Centrum”. Remontowany jest 
podjazd dla wózków 

 i rowerów do budynku  
przy ulicy Komuny Paryskiej 3

os. „Węzłowiec”. Przy garażach powstaje zielony parawan

os. „Węzłowiec”. Przy ul. Grunwaldzkiej 4  
wykonywano kapitalny remont chodnika

Czytaj - str. 21
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ciąg dalszy na str. 22

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

Kroczkami do zrealizowania  
tegorocznego Planu Remontów

Systematycznie, z miesiąca na miesiąc zbliżamy się do finału zaplanowanych na ten rok robót remontowych 
we wszystkich osiedlach Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W październiku, dzięki całkiem przyzwo-

itym, jak na tę porę roku warunkom atmosferycznym, udało się wykonać kilka ważnych zadań, a także odhaczyć 
między innymi kolejne etapy trwających jeszcze prac związanych z dociepleniami budynków – w osiedlach „Wę-
złowiec” oraz „Bańgów” i remontem balkonów – osiedle „Młodych”. 

Osiedle „Bańgów”
Po raz któryś już z kolei zaczyna-

my informacje z „Bańgowa” od postępu 
prac dociepleniowych na trzech budyn-
kach. Nic dziwnego, bo są to najwięk-
sze i zarazem najważniejsze tegorocz-
ne roboty w osiedlu. I tu mamy dobre 
wieści. Po niedawno odebranym budyn-
ku przy ulicy Władysława Reymonta 
26-36, zakończyły się praktycznie prace 
na dwóch kolejnych – Wł. Reymonta 
14-24 oraz 38-48. Na tym ostatnim ad-
resie pod koniec października wykony-
wano jeszcze opaskę izolacyjną wokół 
budynku, mającą nie tylko „wyglądać” 
– poprawić estetykę domu, ale przede 
wszystkich uchronić ściany przed zawil-
goceniem. Gdyby sięgnąć wzrokiem na 
ostatnią kondygnację tegoż budynku, 
dostrzeżemy zamontowane tam cha-
rakterystyczne zielone budki z niewiel-
kimi otworami dla ptaków – jerzyków. 
Zabezpieczono również otwór dla sowy 
pójdźki. Jak wiemy osiedle to upodoba-
ły sobie ptaki będące pod ścisłą ochro-
ną w Polsce i wybrały je za swój dom, 
stąd niektórym robotom na budynkach 
„Bańgowa”, szczególnie tym, gdzie owe 
ptaki pomieszkują, bacznie przygląda 
się ornitolog.

Tymczasem trwają zaawansowa-
ne roboty przy docieplaniu ostatnie-
go w tym roku budynku w osiedlu przy 
adresie Władysława Reymonta 50-
56/Karola Szymanowskiego 2. Rusz-
towania stoją zarówno od strony bal-
konów, jak i ścian szczytowych, które 
jeszcze przed właściwą częścią prac 
remontowych zostały odgrzybione.

Na wszystkich docieplonych lub do-
cieplanych budynkach osiedla, zanim 
stanęły pierwsze rusztowania, wymie-
niono okna na klatkach schodowych 
i zamontowane zostały na nich zabez-
pieczenia.

W zeszłym miesiącu informowali-
śmy o tym, że odnowione zostały wej-
ścia do klatek schodowych budynków 
przy ulicach Karola Szymanowskie-
go 4-14 oraz Marii Skłodowskiej-Cu-
rie 61-67. Ostatnio założono nowe ka-
sety domofonowe.

Z mniejszych robót w osiedlu, war-
to wymienić na przykład zamontowa-
ną poręcz na wejściu do klatki scho-
dowej przy Marii Skłodowskiej-Curie 
3 oraz remont schodów – Karola Szy-
manowskiego 4.

Wszędzie, nie tylko w osiedlu „Bań-
gów”, trwały w październiku ostatnie 
przedzimowe porządki. Wszędzie wi-
dać było, albo dozorców grabiących li-
ście z trawników albo worki już przygo-
towane do wywózki.

Osiedle „Młodych”
Gdy sięgniemy do wykazu aktual-

nie prowadzonych robót w osiedlu, ła-
two zorientujemy się, że najwięcej 
prac wykonuje się tym razem przy pla-
cu Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika. 
Na „piątce” modernizowane są wejścia 
i partery budynku, z kolei pod nume-
rem „7”, mieszkańcy już niedługo bę-
dą mogli się cieszyć z odnowionych, 
pomalowanych dwóch klatek schodo-
wych.

Także przy placu Skrzeka i Wójcika 
wymieniane są wodomierze w miesz-
kaniach. Dotychczas zamontowano 
116 sztuk w budynku 7A, B. Zgod-
nie z harmonogramem będą w najbliż-
szych tygodniach wymieniane kolejne 
– na 5A, B i 6A, B.

W innej części osiedla, po drugiej 
stronie ulicy i idąc nieco wyżej w kie-
runku wieży telewizyjnej – przy Wale-
rego Wróblewskiego 6 rozpoczął się 
remont balkonów tego budynku. Robo-
ty te są jednymi z ostatnich tak wiel-
kich w tym roku w osiedlu „Młodych”.

W ostatnich tygodniach administra-
cja podjęła również działania, mające 
na celu wzbogacenie osiedla o kolejne 
krzewy. Nowe nasadzenia pojawią się 
między innymi przy Alei Młodych 6-7.

Osiedle „Michałkowice”
Najpierw przez wiele miesięcy zda-

waliśmy relację z postępu prac polega-
jących na malowaniu kolejnych klatek 
osiedla. Dziś nadchodzi powoli czas, by 
podsumowywać wykonane w tym zakre-
sie prace, bowiem kończą się roboty ma-
larskie na dwóch ostatnich przewidzia-
nych w tym roku klatkach – Przyjaźni 8 

i 8A. Gdy zsumujemy, ile klatek schodo-
wych pomalowanych zostało w 2013 ro-
ku, wychodzi w prostym rachunku liczba 
22. Całkiem, całkiem sporo.

Nie tylko jednak malowanie klatek za-
jęło znaczną część Planu Remontowe-
go na ten rok. Również estetyzacje sa-
mych wejść do budynków. W ostatnich 
kilku tygodniach, w osiedlu Aleksan-
dra Zawadzkiego odnowiono dokład-
nie 9 wejść, tj. przy Marii Dąbrowskiej 
1, Walentego Fojkisa 3 i 5, a do te-
go dochodzi jeszcze jeden adres: Ko-
ścielna 34. Aktualnie trwa estetyzacja 
wejść do klatek przy ulicy Stawowej 
11 i 11A, a niebawem podobne prace 
wykonywane będą przy Kościelnej 36.

Przy przywołanej już ulicy Kościel-
nej 36, na wejściu do klatki „F” wymie-
nione zostały stopnice schodów. Kon-
serwatorzy osiedlowi na bieżąco we-
dług zgłoszeń wymieniali ponadto ko-
lejne piony lub odcinki pionów wod-
nych w budynkach. Ostatnio przy ad-
resach: Kościelna 36F, Władysława 
Sikorskiego 1, Stawowa 7 oraz Przy-
jaźni 40 (poziom kanalizacyjny).

Osiedle „Centrum”
W „Centrum” niemniej się dzieje, tyl-

ko w zgoła innym zakresie prac. Ak-
tualnie przy ulicy Komuny Paryskiej 
4B, obok PKO BP prowadzony jest re-
mont kilkudziesięciometrowego chod-
nika. Przy tej samej ulicy, tyle że pod 
numerem „3”, ekipa remontowa zajęła 
się podjazdem dla wózków i rowerów. 
Schody do klatki wyglądają w zasa-
dzie dobrze, ale podjazd prosił się już 
o remont i się doczekał. Wszystko na 
to wskazuje, że gdy gazeta trafi w rę-
ce Czytelników, będzie on już gotowy.

W ostatnich tygodniach działo się rów-
nież na ulicy Karola Świerczewskie-
go... Zakończyły się estetyzacje parte-
rów budynków oznaczonych numera-
mi „46” i „48”. Niebawem taki remont 
będzie wykonywany przy ulicy Karo-
la Świerczewskiego 50. Z innej becz-
ki... W rejonie budynku przy ulicy Karola 
Świerczewskiego 46 utwardzono teren 
pod pojemniki do segregacji odpadów.
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Trwa pielęgnacja osiedlowej zieleni. 
Realizowane są wnioski o przycinkę 
lub wycięcie niektórych drzew w osie-
dlu. Między innymi na wniosek Pa-
rafii Krzyża Świętego w Siemianowi-
cach Śląskich i Rady Miasta wyciętych 
zostało kilkanaście drzew w sąsiedz-
twie muru cmentarza od strony ulicy 
Powstańców. Mur ten niejednokrot-
nie ucierpiał w związku z rozrastaniem 
się drzew, stąd podjęto konkretne kro-
ki, decyzje. Pojedyncze drzewa wy-
cięto również przy ulicach: Jana Paw-
ła II 21, Kruczej, Ryszarda Gansińca 
i Kolejowej. Wiosną możemy spodzie-
wać się w osiedlu nowych nasadzeń.

Osiedle „Chemik”
Przybywa w osiedlu „Chemik” od-

świeżonych klatek schodowych. Roz-
poczęła się modernizacja parterów 
i malowanie klatek schodowych bu-
dynku przy ulicy Niepodległości 64-
66. Docelowo w najbliższych tygo-
dniach odnowionych zostanie ich dwa-
naście. Roboty malarskie zakończyły 
się za to w budynku przy ulicy Walere-
go Wróblewskiego 49.

W październiku administracja zleci-
ła wymianę okien na klatkach schodo-
wych na ostatnich kondygnacjach bu-
dynków przy ulicy Alfonsa Zgrzeb-
nioka 27-29, 31-33, 35 i 39. Jak na ra-
zie nowe okna zamontowano na klat-
ce „27”, montowane są zaś na klatce 
„29”. W listopadzie wszystko powinno 
być już wykonane.

Niebawem także doświetlony zosta-
nie parking przy ulicy Niepodległości 
57-59 – ten zlokalizowany obok skwe-
ru rekreacyjno-wypoczynkowego. Kie-
rowcy narzekali na słabą widoczność 
w tym miejscu, stąd podjęto pewne 
działania, by z tym problemem się upo-
rać. Pod koniec października zamonto-
wano podstawy pięciu punktów oświe-
tleniowych. W najbliższym czasie moż-
na spodziewać się realizacji zadania. 

Osiedle „Węzłowiec”
Na II etapie osiedla „Węzłowiec” nie-

przerwanie trwają roboty związane z do-
ciepleniem trzech budynków – ekipy 
remontowe maksymalnie wykorzystują 
sprzyjające warunki pogodowe, bo jak 
wiadomo, każdemu zależy na domknię-

ciu tych zadań jeszcze przed nadej-
ściem zimy. Widać już – co jest zdecydo-
wanie pozytywną informacją – że zmie-
rzają one praktycznie ku końcowi. Więk-
szość rozplanowanych na kilka tygodni 
prac została już zrealizowana. Pozostają 
jeszcze raczej pojedyncze zadania. 

I tak na budynku przy ulicy Włady-
sława Jagiełły 27, w pierwszej poło-
wie listopada zbierze się komisja i na-
stąpi odbiór prac. Pod koniec paździer-
nika rusztowania stały jeszcze na ścia-
nie szczytowej od strony klatki „D”. Ro-
boty te odłożono na sam koniec, gdyż 
dopiero 15 października zakończył się 
okres lęgowy ptaków – w budynku po-
mieszkują również pustułki – i dopiero 
po tym terminie była zgoda ornitologa 
na przeprowadzenie dalszego remon-
tu. Obecnie roboty tam prowadzone są 
bardzo zaawansowane.

Na budynku przy Władysława Ja-
giełły 29 stoją jeszcze rusztowania, 
ale wykonano już 90% robót i przed zi-
mą, jak wszystko na to wskazuje, uda 
się całość prac zrealizować.

Najwięcej do wykonania pozosta-
ło na ostatnim z docieplanych budyn-
ków – przy ulicy Władysława Jagiełły 
31. Obecnie ekipa remontowa zajmuje 
się balkonami. Tu także, podobnie jak 
na „27”, na sam koniec zostawiono do-
cieplenie jednej ze ścian szczytowych, 
gdzie swoje budki lęgowe mają pustuł-
ki. A propos budek – one także będą 
nowe, a co...

W innej części osiedla, przy ulicy Ja-
na Polaczka 8C zlikwidowano naświe-
tla na klatce schodowej, a pozostałe 
po nich ubytki zamurowano i docieplo-
no od zewnątrz budynku. Teraz jesz-
cze pozostaje kwestia pomalowania 
ich od wewnątrz. A to nie wszystko, co 
będzie wykonane na tej klatce jeszcze 
w tym roku. Niebawem wyłożony płyt-
kami i odnowiony zostanie parter.

Kilka tygodni temu informowaliśmy 
o wyremontowanym chodniku biegną-
cym niemal od skrzyżowania ulic Wa-
lerego Wróblewskiego i Grunwaldz-
kiej do budynku przy Grunwaldz-
kiej 4A i zapowiadaliśmy kontynuację 
prac. Dalszy ciąg robót nastąpił w mi-
nionym miesiącu, kiedy wyłożono kost-
ką brukową chodnik wzdłuż budynku 

przy ulicy Grunwaldzkiej 4 oraz wy-
mieniono asfalt na dojazdach do ko-
mór zsypowych.

Do rubryki „wyremontowane” może-
my dopisać również schody wejścio-
we do budynku przy ulicy Władysława 
Jagiełły 39D i E. Zamontowano przy 
okazji nowe poręcze.

W osiedlu „Węzłowiec” jednym 
z większych problemów od lat jest 
sprawa dewastowania ścian garaży. 
Był okres, kiedy praktycznie co miesiąc 
w „dewastacjach” publikowaliśmy zdję-
cia graffiti, właśnie z tego osiedla. Szu-
kano rozwiązania, jak zminimalizować 
ten problem. W październiku na gara-
żach przy ulicy Władysława Jagiełły 
41 wykonano swoisty „zielony parawan 
ochronny” z roślin pnących. Oby stara-
nia te przyniosły pożądany skutek.

W kwestii zieleni jeszcze o jednej 
sprawie warto tu napomknąć. W rejo-
nie budynku przy ulicy Jana Polaczka 
8D, za zgodą Referatu Ochrony Śro-
dowiska UM, wyciętych zostało w su-
mie 13 drzew – samosiejek, które wra-
stały w ogrodzenie sąsiedniej posesji.

Osiedle imienia Juliana Tuwima
Infrastruktura drogowa, balkony i dach, 

piony wodne. W październiku w osie-
dlu tym podjęto szereg różnych zadań. 
Na uwagę zasługuje chociażby wyre-
montowana droga przy ulicy Wojciecha 
Korfantego 10, odnowienie czuł balko-
nowych budynku przy ulicy Wojciecha 
Korfantego 9A i trwające jeszcze roboty 
związane z montażem balustrad balko-
nowych od strony południowej i wschod-
niej budynku przy ulicy Leśnej 13. 

Zrealizowano również kolejny etap 
kapitalnego remontu dachu budynku 
przy ulicy Hermana Wróbla 2. Do wy-
konanych segmentów C, D, doszły ko-
lejne – A, B. Ostatnią część robót na 
tym budynku odnośnie robót dekar-
skich zaplanowano na 2014 rok, kiedy 
kapitalny remont poszycia dachowego 
zostanie wykonany na segmencie klat-
ki Hermana Wróbla 2E.

Konserwatorzy na podstawie zgło-
szeń wymieniają na bieżąco kolejne 
piony ciepłej, zimnej wody oraz cyr-
kulacji. W październiku na trzech ad-
resach: Hermana Wróbla 2, 6 oraz 9.

Rafał Grzywocz

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

Kroczkami do zrealizowania…
ciąg dalszy ze str. 21

Z a d b a j  o  s w o j e  b e z p i e c z e ń s t w o
zwróć  uwagę na  obce osoby  w Twoim budynku! ! !
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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 sięgającym paru miesięcy 

z myślą o tych, co planują jakieś wyjazdy, przedstawiamy 
harmonogram odczytów podzielników kosztów ogrzewania.

ZaWiadamiamy, że odcZyty WykonyWane będą tylko W godZinach 
popołudnioWych, pocZątek ok. 1600,  a W soboty od 1000.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym regu-
laminem rozliczeń centralnego ogrzewania przewidziano 
tylko: 

JEDEN TERMIN ODCZYTU PODSTAWOWY  
ORAZ JEDEN DODATKOWY.

Po tym czasie nie będą organizowane żadne inne termi-
ny dla osób, które nie udostępniły mieszkań w obydwu wy-
znaczonych datach. Również reklamacje dotyczące rozlicze-
nia ryczałtowego z powodu nieobecności lokatora nie będą 
uwzględniane. 

 Biuro Rozliczeń EC

Termin Budynek, adres

18. 11.
poniedziałek

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

Westerplatte 4;

19. 11.
wtorek

ZHP 9, 10; Szarych Szeregów 3-4; 
Bohaterów Westerplatte 6-8;

20. 11.
środa

Wojciecha Korfantego 1A-B;
Jana Stęślickiego 1-2;

Bohaterów Westerplatte 10-12; ZHP 7

21. 11.
czwartek

Wojciecha Korfantego 1C, 4A;
Al. Młodych 8-11; Jana Stęślickiego 3-4

22. 11.
piątek

Wojciecha Korfantego 2A, 4B;
Al. Młodych 12-13; Jana Stęślickiego 5-6;

Ryszarda Gansińca 2-4

23. 11.
sobota

Wojciecha Korfantego 2B-C;
Al. Młodych 14-15; Ryszarda Gansińca 6-7

25. 11.
poniedziałek

Wojciecha Korfantego 9A; Al. Młodych 1-2; 
Ryszarda Gansińca 8-9; ZHP 11

Termin Budynek, adres

26. 11.
wtorek

Wojciecha Korfantego 9B; ZHP 1-2;  
Al. Młodych 3-4; Ryszarda Gansińca 10-11

27. 11.
środa

Wojciecha Korfantego 9C; ZHP 3-4;
Al. Młodych 5-6; Spokojna 1-3A-C; 

28. 11.
czwartek

ZHP 5-6; Michałkowicka 17-23;
Al. Młodych 7

9.12.
poniedziałek

Hermana Wróbla 1a-b; 3a-b

10.12.
wtorek

Hermana Wróbla 5a-b, 7a-b

11.12.
środa

Hermana Wróbla 2a-e; 7c-d

12.12.
czwartek

Hermana Wróbla 4a-b, 8a-b; ks. Jana 
Kapicy 5

13.12. 
piątek

Hermana Wróbla 6a-b, 9a-c, 15, 17, 19

14.12.
sobota

Hermana Wróbla 6c-d

Zapisy do 30 listopada br.

Spotkanie z Mikołajem
Od kilkudziesięciu lat, jedną z najpopularniejszych imprez, jakie ku 

uciesze najmłodszych odbywają się w osiedlu „Michałkowice” 
jest spotkanie ze św. Mikołajem.

Każdego roku przyciąga ono liczną 
grupę dzieciaków, kolejne roczniki sie-
mianowiczan, a z roku na rok jest ich 
coraz więcej!

Rada Osiedla i osiedlowa admini-
stracja zapraszają na kolejne spo-

tkanie z Mikołajem, które odbędzie 
się w czwartek, 5 grudnia br. od 
16.00 w sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej nr 13. W zeszłym roku 
miejsce to sprawdziło się wyśmieni-
cie i chyba już na stałe wkompono-

wało się w tradycję tej imprezy. Za-
stąpiła ona michałkowicką harców-
kę, goszczącą św. Mikołaja dziesiąt-
ki razy, która jednak teraz, przy tak 
dużym zainteresowaniu, stała się po 
prostu za mała.

Tego popołudnia z pewnością nie 
zabraknie, jak zwykle dobrej zabawy 
– kto był poprzednio, ten wie – i masy 
niespodzianek. Zapisy do 30 listopada 
br. przyjmuje administracja os. „Michał-
kowice”. Nie ma co zwlekać! rg

Segregując śmieci  
– oszczędzasz Swoje pieniądze  

i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!
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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

Po co zdjęcia?
Chciałam się dowiedzieć czy we 

wszystkich administracjach są apara-
ty fotograficzne i robią zdjęcia Panu do-
zorcy? Nasz Pan dozorca bardzo dużo 
ma pracy, bo drzew ma bardzo dużo. 
Pani Kierownik z Osiedla Tuwima ul. 
Korfantego powinna kogoś posłać że-
by mu pomoc a nie robić zdjęć. To jest 
wredne. Pan dozorca sprząta Wróbla 7.

Małgorzata
Dane osobowe łącznie z adresem  

e-mail tylko do wiadomości Redakcji
Zarząd SSM: W obecnych czasach 

w dobie telefonów komór-
kowych, smartfonów itp. 
wyposażonych w obiekty-
wy i odpowiednie matryce, 
wykonywanie zdjęć nie wy-
maga wyposażenia wszyst-
kich administracji w apa-
raty fotograficzne. Nie ro-
zumiemy Pani uwagi, jako-
by wykonywanie zdjęć do-
zorcy w trakcie jego pracy 
(grabienie liści) było czymś 
„wrednym”.

Przeciwnie jesteśmy zda-
nia, że w ten sposób można 
pokazać jego żmudną i nie-
jednokrotnie ciężką pracę m.in. po 
to by zamieszkali ją doceniali.

Gdzie te kontenery 
- jest ich za mało

Szanowna Redakcjo!
W związku z wejściem w życie usta-

wy o segregacji śmieci władze SSM 

podjęły decyzję o zredukowaniu ilości 
kontenerów na śmieci. Mieszkam przy 
ulicy Gansińca 2.

Przesyłam do redakcji zdjęcie, któ-
re zrobiłam z okna mojego mieszkania 
w niedzielę 13. 10. 2013 r. 

Od jakiegoś czasu czuję się jak bym 
mieszkała w dzielnicy slumsów, wy-

lewające się ze śmietników śmieci 
(nawet te segregowane), a w związ-
ku z tym latające szczury po osiedlu 
przypominają mi takie warunki. Pro-
szę o wyjaśnienie, z jakiego powodu 
zmniejszono ilość kontenerów (podob-
no ma to być sposób na nauczenie lu-
dzi segregacji śmieci). Nawet przeko-

nałoby mnie to, gdyby w związku z tym 
zwiększono częstotliwość ich wywozu.

Proszę również o podjęcie dzia-
łań, aby widoki przypominające tzw. 
„Trzeci świat” nie powtarzały się, po-
nieważ jako jedna z wielu mieszka-
nek tego osiedla, płacąca regularnie 
czynsz mam prawo mieszkać w cywi-
lizowanych warunkach, bez towarzy-
stwa szczurów i wysypywać śmieci do 
śmietnika, a nie obok, a z okna podzi-
wiać lepsze widoki.

Wczoraj przesłałam na adres gazet-
ki zdjęcie śmietnika zrobione w nie-

dzielę, dziś przesyłam zdjęcie 
z poniedziałku 14 październi-
ka 2013.

Proszę dołączyć je do moje-
go wczorajszego listu.

Barbara Szeja
Zarząd SSM: Nie podej-

mowaliśmy żadnych de-
cyzji o redukowaniu ilo-
ści kontenerów na śmieci. 
Od 1 lipca br. Spółdzielnia 
nie odpowiada za wywóz 
śmieci, bo zadanie to na 
podstawie znowelizowanej 
ustawy przypisano gminie.

Zgodnie z uchwałą Rady 
Miasta określającą limit odpadów 
zmieszanych w wysokości 26 li-
trów na osobę na tydzień firma wy-
konująca usługę odbioru odpadów 
na zlecenie miasta dostosowała 
ilość pojemników do ilości miesz-
kańców.

ciąg dalszy na str. 26

Szanowni P.T. Czytelnicy
Informujemy, że anonimami, szczególnie z uwaga-

mi personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmo-
wać się nie będziemy. Uważamy, że tak, jak przedsta-
wiamy się nieznajomym podczas pierwszego spotka-
nia, co należy do dobrego tonu, tak na-
leży przedstawić się, pisząc czy też te-
lefonując do nas. Prosimy też o zwięzłe 
przedstawienie nurtującej sprawy i prze-
myślane zdania, większą odpowiedzialność za słowo, któ-
re nie będzie naruszało czyjegoś dobrego imienia i nie bę-
dzie odebrane jako pomówienie. Maksyma, jaką należy się 
kierować, jest jedna: słowo wróblem wyleci, a wołem wra-
ca, słowo... może zabić.

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

nia w dziesiątkach dokumentów. Prosimy też o nienadsy-
łanie pytań z zastrzeżeniem, że mają nie być publikowa-
ne, bo takich dopisków nie będziemy respektować, o ile 
sprawa dotyczyć będzie większej liczby osób, które rów-
nież nurtują podobne wątpliwości i które w sąsiedzkich 

pogaduszkach o takich problemach de-
batują. Istotą tej rubryki jest poruszanie 
spraw, na które oczekujecie Państwo 
rzeczowych odpowiedzi i dlatego też mo-

że się zdarzyć, że na jakiś problem nie odpowiemy w da-
nym miesiącu, bo np. Wasza wiadomość dotarła do nas 
zbyt późno, by ją dogłębnie, zgodnie ze stanem faktycz-
nym, wyjaśnić.

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

Redakcja „MS”

Słowo 
wróblem...
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Jak pokazała praktyka przyję-
te przez Miasto limity są niewystar-
czające, gdyż zdecydowana ilość 
mieszkańców nie przestrzega obo-
wiązku segregowania odpadów. 
Tym samym te, które winny być po-
segregowane i winny znaleźć się 
w kontenerze do tego przeznaczo-
nym trafiają do pojemników ogól-
nych, co siłą rzeczy powoduje ich 
błyskawiczne zapełnienie.

Zarząd SSM przeprowadził już 
w tej sprawie interwencję w Urzę-
dzie Miasta, gdyż uważamy, że okre-
ślanie limitów i ilości śmieci produ-
kowanych przez jednego mieszkań-
ca jest jeszcze przedwczesne. Osią-
gnięcie zakładanych efektów, jak są-
dzimy, nastąpi za kilka lat. W wyni-
ku interwencji zaprzestano reduko-
wanie ilości pojemników i sytuacja 
w wielu miejscach uległa poprawie.

Korzystając z okazji apelujemy do 
wszystkich mieszkańców o prze-
strzeganie obowiązku segregowa-
nia śmieci w myśl hasła, jakie re-
dakcja „MS” wymyśliła i zamiesz-
cza w gazecie:

Segregując śmieci
– oszczędzasz Swoje pieniądze

i chronisz Swoje środowisko
naturalne!!!

Jednocześnie informujemy, iż 
w planach na 2014 r. Rada Osiedla 
i Administracja os. „Centrum” ujęły 
wykonanie estetycznego śmietnika, 
który winien poprawić wygląd obec-
nego miejsca.

Skrótów nie było
Witam

Mój artykuł został napisany bez moje-
go tytułu i została obwiniona tylko jedna 
firma. Tam było napisane, gdzie trują 
dzień i noc. Nic nas nie chroni przed ty-
mi firmami, a znajdują się pod naszymi 
balkonami. Wszystkie drzewa zostały 
wyrąbane, ale nic nasadzone. Z drugiej 
strony od drogi kikuty jarzębinek też nic 
nie dają przed tirami i całym tranzytem 
przez nasze osiedle. Wysyłam kolej-
ne zdjęcia, żeby przedstawić problem, 
nie musicie ich emitować, ale coś z tym 
zrobić. Tu brakuje czystego powietrza. 
Poprzedni tytuł do tego pasuje.

Lokatorka – adres tylko dla redakcji.
Redakcja: Nie bardzo wiemy, co Pani 

chce prostować w swojej interwencji na-
desłanej do redakcji w ramach kontaktu 

z Czytelnikami. Treść Pani e-maila, zo-
stała podana bez jakiegokolwiek skrótu. 
Jedyne czynności, jakie wykonaliśmy to 
zamiana wszystkich dużych liter na ma-
łe i drobne poprawki językowe. 

Wyjaśniamy, że nie napisała Pani 
artykułu. Napisała Pani list do redak-
cji, w którego treści nie tylko nie by-

ło tytułu, ale i nie wymieniono w nim 
żadnych innych firm poza tymi, któ-
rych nazwy zostały opublikowane. In-
formujemy, że wyłącznie treść listu 
i zdjęcia zostały przekazana do Wy-
działu Ochrony Środowiska UM. Sądzi-
my, że wkrótce otrzymamy odpowiedź.

Ciąg dalszy 
„śmietnisko na parkingu”

Witam. Dzień dobry.
Nawiązując do listu p. Darka z ostat-

niego numeru Mojej Spółdzielni nie zga-
dzam się jakoby miejsce przy garażach 
było rzadko sprzątane. Pani dozorczyni 
posprząta rano, a późnym wieczorem 
ktoś wystawia worki z niesegregowa-
nymi śmieciami. Podejrzewam, że są 
to śmieci przywożone z działki. Najczę-
ściej pojawiają się po weekendzie. Spa-
cerując z psem wcześnie rano w ponie-
działek (i nie tylko) widzę wory śmieci 
wystawione obok pustego kontenera. 
Ilość tych śmieci nie zgadza się z okre-
ślonymi normami, a do rozsypania tych 
śmieci przyczyniają się tzw. szperacze.

Zauważyłam też, że są informacje 
jakoby te garaże były monitorowane. 
Jeżeli tak, to można sprawdzić, kto 
zanieczyszcza, przywożąc takie ilości 
śmieci. Pozdrawiam. B. D.

Bardzo proszę moje dane  
tylko do wiadomości redakcji.

Zarząd SSM: Problem poruszo-
ny przez Pana Darka („MS” 10/2013) 
i obecnie przez Panią jest zagad-
nieniem szerszym, gdyż dotyczy 
nie tylko zespołów garaży na tere-
nach SSM. Obserwujemy zjawisko, 
iż gromadzone tam odpady w więk-
szości nie powstają z tytułu użyt-
kowania garaży, a niejednokrot-
nie przywożone są z zewnątrz np. 
z domków letniskowych czy małych 
firm, których właściciele są użyt-
kownikami niektórych garaży.

Zarząd podejmie próbę zaintere-
sowania Straż Miejską tym proble-
mem, by ta wyciągała stosowne 
konsekwencje.

Ławeczka oraz 
brak rozeznania

Przeczytałam powyższy list i jestem 
bardo zbulwersowana tym, co za pro-
blem ma ten lokator. Mieszkam też 
przy owej ławeczce i owszem jest tro-
chę głośno zbiera się wieczorami mło-
dzież, ale to nie powód do likwidacji. 
Jestem mamą 1,5 rocznego maluszka 
i wychodząc na spacer latem to było 
jedyne miejsce na osiedlu gdzie szło 
sobie usiąść z dzieckiem i to nie tylko 
ja, ale dziadkowie chodząc ze swoimi 
pociechami też sobie tam odpoczywa-
li. Uważam wręcz, że spółdzielnia po-
winna zwiększyć ilość ławek na osie-
dlu Przyjaźni. Dla mnie takie osoby 
powinny się wyprowadzić skoro prze-
szkadza im hałas najlepiej do lasu 
skoro maja potrzeby ciszy i spokoju!!!

Zbulwersowana
Zarząd SSM: Dziękujemy za zabra-

nie głosu. Nie pierwszy raz mamy 
do czynienia ze skrajnie odmien-
nymi zdaniami. Pani opinię poleca-
my do przeczytania innym zamiesz-
kałym. Jest ona w zestawieniu z po-
przednim e-mailem podręczniko-
wym przykładem, jaki problem po-
trafi stworzyć ławka w osiedlu.

Więcej światła
Witam!

Dzisiaj wysłałam wniosek do Prezy-
denta Miasta o większe oświetlenie 
naszego osiedla. Pomyślałam sobie, 
że wyślę także kopie do redakcji „Mo-
ja spółdzielnia” z nadzieją, że więk-
sza ilość osób mnie wesprze i razem 
zdziałamy więcej!!! Ponieważ tu cho-
dzi o nasze wspólne dobro. Proszę 
o udostępnienie w całości mojej wia-
domości w najbliższym numerze ga-
zetki „Moja spółdzielnia” Oto zawar-
tość mojego wniosku: 

Szanowny Pan 
Jacek Guzy

Prezydent Miasta
Siemianowic Śląskich

Szanowny Panie Prezydencie,
Jestem 20-letnią mieszkanką Siemia-

nowic Śląskich przy ulicy Grunwaldz-
kiej 3a i pisze do Pana w niepokojącej 
dla mnie w sprawie, ponieważ boje się 

ciąg dalszy na str. 28

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 24
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Pawłowicz Rafał 

  

oferuje usługi : 

www.rafex-piaskowanie.pl

Piaskowanie stali, aluminium, drewna 
Piaskowanie elewacji, kamienia, betonu  
Szkiełkowanie aluminium 
Malowanie na mokro 
Malowanie hydrodynamicznie 
Malowanie proszkowo 

510 240 430, 508 929 488 
Siemianowice Śl., ul. Krupanka 83

s-
31
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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

chodzić z psem w porach wieczornych 
z powodu słabego oświetlenia mojego 
osiedla. W czasie jesienno-zimowym, 
gdy bardzo szybko robi się ciemno wyj-
ście z domu w porze wieczornej jest nie-
bezpieczne dla zdrowia mieszkańców 
naszej ulicy oraz ulic sąsiednich. Najgor-
szy jest fakt, że sąsiadujemy z Parkiem 
Śląskim, w którym jest mnóstwo imprez 
i licznej pijanej młodzieży powracającej 
przez nasze osiedle do domów.

Wczoraj miał miejsce mecz PIAST 
GLIWICE - RUCH CHORZÓW na-
potkałam tak zwanych świętujących 
„kiboli” Ruchu w czasie spokojnego 
spaceru z psem. Bardzo obawiałam 
się, ponieważ moje osiedle jest sła-
bo oświetlone i nie czuje się na nim 
bezpiecznie. Teraz tak dużo słyszy 
się o gwałtach i napadach na młode 
dziewczyny. Zawsze podczas takich 
sytuacji zadaje sobie ważne pytanie: 
Czy zawsze musi stać się coś złego, 
żeby Miasto zareagowało?

Bardzo proszę o zamontowanie kilku 
dodatkowych latarni bądź zamontowa-
nie jaśniejszych wokół bloku przy ulicy 
Grunwaldzkiej 3.

Mam nadzieję, że mój wniosek zo-
stanie pozytywnie rozpatrzony.

Z poważnieniem 
Betina Lewandowska

Od redakcji: Na Pani e-mail do 
Prezydenta Miasta, Urząd odpowie-
dział pismem IR.GK 7021.1.18.2013 
i przesłał je do Spółdzielni. Czytamy 
w nim: Referat Gospodarki Komunal-
nej w Wydziale Infrastruktury i Rozwo-
ju Miasta Siemianowice Śląskie odpo-
wiadając na Pani e-mail wyjaśnia, że 
oświetlenie terenów osiedlowych na-
leży do właścicieli budynków i tam na-
leży skierować interwencję. Informuje-
my ponadto, że miasto oświetla drogi 
oraz tereny zielone, których jest wła-
ścicielem. Pani e-mail przesłaliśmy do 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej w celu rozpatrzenia sprawy.

Podpisała: Grażyna Pietrek, Kie-
rownik Referatu Gospodarki Komu-
nalnej.

Zarząd SSM: W związku z otrzy-
maną z UM odpowiedzią, którą re-
dakcja zamieszcza, stwierdzamy, że 
jak zwykle nasz magistrat przerzu-
ca odpowiedzialność na Spółdziel-
nię, a przecież to miasto odpowia-

da za właściwe oświetlenie drogi, 
chodnika, o które Pani wnioskowa-
ła. Prosimy jednak o sprecyzowa-
nie, o jakie konkretnie miejsce cho-
dzi, tak by było wiadomym czy za 

poprawienie stanu oświetlenia od-
powiedzialne jest miasto czy SSM.

Atrium nie pozwala 
parkować

Droga Redakcjo
Zwracam się z prośbą o zajęcie się 

sprawą parkowania samochodów 
obok Centrum Handlowego Atrium. 
Od kilku dni Dyrekcja CH Atrium za-
mieszcza za wycieraczkami samocho-
dów, parkujących obok sklepu, kartkę-
-informację o możliwości odholowania 
pojazdu na parking policyjny na koszt 
właściciela. Załączam tę informację.

Problem dotyczy, co najmniej kilku-
dziesięciu kierowców i wynika z bra-
ku odpowiedniej liczby miejsc parkin-
gowych pod blokami przy ul. Jagiełły.

Osobiście dziwi mnie podejście Dy-
rekcji do kierowców, mieszkańców po-
bliskich bloków, bo w ten sposób może 
zniechęcić do siebie klientów. Dziwi tym 
bardziej, że kierowcy parkując swoje 
samochody na noc, kiedy sklep jest za-
mknięty i zajmując miejsca blisko blo-
ków a więc daleko od wejścia do skle-
pu, nie ograniczają w żaden sposób do-
stępu do sklepu innym klientom.

Pozdrawiam – Marcin B.
Dane do wiadomości Redakcji

Zarząd SSM: Treść Pana e-ma-
ila prześlemy do Dyrekcji CH Atrium 
w celu zajęcia stanowiska przez tą fir-
mę. Po otrzymaniu odpowiedzi Redak-
cja „MS” opublikuje ją w miesięczniku.

Trzy pytania
Mam trzy pytania, które zapewne 

nurtują wielu mieszkańców bloków 
przy ulicy Kościelnej i Przyjaźni.

Pierwsze: Czy spółdzielnia mogła-
by w imieniu mieszkańców wystąpić 
z prośbą do zarządu dróg miejskich 
lub innej instytucji odpowiedzialnej za 
to o wyprowadzenie ruchu samocho-
dów ciężarowych z ulicy Kościelnej? 
Niestety nawierzchnia ulicy Kościelnej 
jest w opłakanym stanie, co skutkuje 
ogromnym hałasem przejeżdżających 
ciężkich samochodów, zwłaszcza tych 
pustych (w tygodniu często jest pro-
blem z naruszaniem przez te pojaz-
dy ciszy nocnej - nawet przy szczel-
nie zamkniętych oknach hałas nie da-
je spać). W większości samochody te 
jadą w stronę lub z ulicy Bytomskiej. 
Pytanie czy nie można tranzytu puścić 
przez ulicę Domina?

Drugie: Czy spółdzielnia mo-
że zwrócić się do miasta w intere-
sie mieszkańców o zrobienie porząd-
ku ze śmietnikami koło marketu SIM-
PLY (chodzi o parking koło SIMPLY 
– nie parking marketu SIMPLY, ale 
ten za marketem, z którego korzystają 
mieszkańcy)?

Reforma ustawy śmieciowej nie po-
winna polegać tylko na zwiększeniu 
opłat i uprzykrzeniu nam życia sorto-
waniem, ale także na regularnym i od-
powiednio częstym wywożeniu śmieci.

Aktualnie, co tydzień w sobotę śmiet-
nik wygląda mniej więcej tak, jak na 
załączonym zdjęciu – pojemniki prze-
pełnione do maksimum a cała chmara 
śmieci rozrzucona jest po parkingu. Ja 
się pytam, czy nikomu to nie przeszka-
dza, że miasto w majestacie prawa ro-
bi nam chlew z domu? Czy szanowne 
władze miasta mają tak samo na po-
dwórkach przy swoich willach? 

Trzecie: Jeśli już mowa o parkingu 
za marketem SIMPLY, z którego ko-
rzystają mieszkańcy okolicznych do-
mów, to z tego co da się wywniosko-
wać z oznakowania to nie jest to te-
ren marketu ani przychodni. Prosił-
bym zatem o rozważenie postawienia 
znaku zakazu wjazdu dla pojazdów in-
nych niż mieszkańców okolicznych bu-
dynków. Niestety, ale lenistwo ludzi 
jest ogromne i mimo, że market SIM-
PLY zapewnia ogromny parking, to 

ciąg dalszy na str. 30

ciąg dalszy ze str. 26
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średnio codziennie znajdzie się osoba 
a nawet kilka, która parkuje na oma-
wianym parkingu podczas zakupów. 
Do tego dochodzą pacjenci i pracow-
nicy przychodni lub okolicznych skle-
pów. Skutek – o godzinie 16:30 par-
king zajęty do maksimum. Godzina 
17:30 wolne ok. 40% miejsc parkingo-
wych i wtedy należy iść po zaparko-
wany nie wiadomo gdzie samochód, 
żeby przeparkować. Spójrzmy praw-
dzie w oczy miejsc parkingowych na 
osiedlu jest jak na lekarstwo, a tutaj 
jeszcze są one zajmowane przez oso-
by postronne, dla których powinny być 
parkingi oddzielne – pod marketem, 
albo wzdłuż ulicy.

Jestem przekonany, że tak samo 
mnie, jak i wszystkim innym miesz-
kańcom osiedla i nie tylko, zależy na 
tym, abyśmy mieszkali w cichym, spo-
kojnym i przede wszystkim zadbanym 
otoczeniu i w takim też wychowywali 
nasze pociechy. Świadomy bezsilno-
ści głosu jednostki wobec władz mia-
sta zwracam się z jak najbardziej po-
ważną prośbą do spółdzielni o pomoc 
i podjęcie radykalnych działań.

Rozczarowany mieszkaniec
Tomasz D. – dane do wiad. red.

Zarząd SSM: Wystąpimy do UM 
o rozważenie możliwości ogranicze-
nia ruchu pojazdów ciężarowych 
na ul. Kościelnej i skierowanie go 
przez ul. biskupa Domina. Uważamy 

jednak, że niezależnie należałoby 
zainteresować tym problemem rad-
nych z Michałkowic.

Utrzymanie porządku na śmietni-
ku za marketem SIMPLY jest w ge-
stii ADM osiedla jak i mieszkańców, 
którzy niestety, nie zawsze prawi-
dłowo składują tam śmieci. Nie jest 

to więc problem, z którym należało-
by zwracać się do władz miasta.

Wskazany przez Pana parking nie 
znajduje się na terenach Spółdziel-
ni i nie jest własnością SSM. Swe-
go czasu wykonany został siłami: 
Simply, UM i SSM stąd też nie moż-
na ograniczać wjazdu wyłącznie dla 
mieszkańców.

Dziękujemy
Do Redakcji gazety
„Moja Spółdzielnia”

(w imieniu swoim i mieszkańców)
Mieszkamy na osiedlu „Chemik” 

przy ul. Niepodległości 66 I. W ostat-
nim czasie zostały poczynione prace 
w naszej klatce schodowej, pomalo-
wano ściany, położono płytki na par-
terze (ściany i schody). Każdego dnia 
obserwowaliśmy pracę ludzi z Firmy, 
która wykonywała tą mozolną pracę. 
Pracownicy wykonywali swoją pra-

cę bardzo profesjonalnie i fachowo, 
do tego byli bardzo zdyscyplinowa-
ni i grzeczni. Każdego dnia sprząta-
li po sobie od góry do dołu. Z całą od-
powiedzialnością dziękujemy ludziom, 
którzy wykonali tą pracę oraz pracow-
nikom administracji „Chemik”. Teraz 
jest pięknie i czysto w klatce schodo-
wej i wokół budynku. Dziękujemy też 
Pani dozorczyni, która wraz z mężem 
dbają o czystość i porządek.

Wdzięczni mieszkańcy
z Niepodległości 66 I.

Zarząd SSM: Ze szczególną sa-
tysfakcją przyjmujemy Pani podzię-
kowania, gdyż dotyczą one wyko-
nawcy „zatrudnionego” przez SSM.  
Jest nam tym bardziej miło, że czę-
sto dochodzą do nas odwrotne 
uwagi. Zarząd przekaże te wyrazy 
uznania właścicielowi firmy.

Potrzebny pojemnik
Pan I. B., ul. W. Korfantego 3 – da-

ne do wiadomości redakcji. Pani Irena 
i mieszkańcy z W. Korfantego 3A pro-
szą o ponowne postawienie pojemni-
ka na śmieci ogólne koło ich bloku. Zo-
stał on usunięty i przestawiony na dru-
gą stronę ulicy przy ul. W. Korfantego 
4A, B, co bardzo utrudnia mieszkań-
com wyrzucanie śmieci.

Zarząd SSM: W poruszonej przez 
Pana sprawie wszyscy mieszkań-
cy budynku otrzymali wyjaśnienie 
na piśmie.

ciąg dalszy ze str. 28
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Twist lub wek; 8. Mo-

carz; 9. Jest Miejski i Bytkowski 
w Siemianowicach Śląskich; 10. Po-
most przeładunkowy; 11. Paterno-
ster; 12. Przyranna choroba zakaźna; 
13. Osoba wyrachowana; 14. Część 
fajki; 16. Kwitnie tylko raz; 19. Narzę-
dzie walki; 20. Wiadomość w koper-
cie; 21. Strefa; 22. Ślad po przejściu 
piły; 23. Dokument kredytowy; 28. Bło-
to, bagno; 31. Ukochana żona Maho-
meta; 32. Potocznie o głowie; 33. Ro-
ślina z astrowatych; 34. Owoce tarni-
ny; 35. Nad parterem; 36. Dawna na-
zwa żeglarskiej doby; 37. Część domu.

PIONOWO: 1. Ksiądz w parafii; 
2. Papuga z czubem; 3. Ma wielkie 
oczy; 4. Achtel; 5. Niejedna w tej krzy-
żówce; 6. Ulga w opłacie; 7. Kolczaste 
drzewo; 14. Miasto sąsiadujące z Sie-
mianowicami Śląskimi; 15. Część 
ucha; 17. Miejsce ekspozycji dzieł 
sztuki; 18. „Czyn zbrojny Górnoślą-
zaków w XX wieku” do obejrzenia 
w Muzeum Miejskim w Siemianowi-
cach Śląskich; 24. Druga era w dzie-
jach Ziemi; 25. Poniesiona szkoda; 
26. Przenośny komputer; 27. Odgłos 
włączenia kontaktu; 28. Nazwa jedne-
go z rond w Siemianowicach Śląskich; 
29. Strefa rozrywki na osiedlu „Che-
mik”; 30. Biała broń.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 22 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do dnia 19. XI. 2013 r. - na adres 
SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 z dopi-
skiem Redakcja „Moja Spółdzielnia” 
– krzyżówka nr 11/2013. Nagrody za 
rozwiązaną krzyżówkę jubileuszową nr 
10/2013 z hasłem: – Dwadzieścia lat 
z Wami Czytelnicy, wylosowali:

- czytnik e-book + 3000 książek – 
Tomasz SZULC, ul. Przyjaźni 42B;

- klawiaturę – Janina DZIENDZIEL, 
ul. ZHP 3;

- mysz – Joanna PRÓBA, ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie 27.

Nagrody niespodzianki:
- Wiesława Salik – ul. Wł. Sikorskie-

go 2 B; - Cecylia Jurczyk – ul. Komu-
ny Paryskiej 1;

Nagrody ufundowali: Biuro Ochrony 
Mienia „Inpuls”, ul. N. Barlickiego 12 
Siemianowice Śląskie, „PiR” s.c. i Sie-
mianowicka Spółdzielnia Mieszka-

niowa. Zwycięzcom gratulujemy i za-
praszamy (z dowodem osobistym) 
na dyżur redakcyjny (poniedziałki 
w godzinach od 15.30 do 16.30 p. 
nr 25 w siedzibie Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Boha-
terów Westerplatte 20.

Nagrodę główną – niespodzian-
kę – w krzyżówce 11/13 „MS” fun-
duje Sukces s.c., Siemianowice Śl., 
ul. Walerego Wróblewskiego 67. 
Fundatorem pozostałych nagród 
jest Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa.

Jasiu za karę miał w domu napisać 
100 razy „Nie będe mówił nauczyciel-
ce na ty”. W poniedziałek Jasiu przy-
nosi kartkę nauczycielce, a ta zdziwio-
na pyta:

- Jasiu, ale dlaczego napisałeś to aż 
200 razy?!

- Żeby zrobić Ci przyjemność!
J K L

- Mamo, Jasiu uderzył mnie w głowę - 
skarży się Małgosia.

- Czy to prawda, Jasiu?
- Nie, a jak będzie tak kłamała, to do-

stanie jeszcze raz...

J K L
Jasiu chodził do szkoły bardzo brud-

ny, więc jego nauczyciel napisał do rod-
ziców:

- Jasiu śmierdzi, Jasia trzeba myć.
Następnego dnia w dzienniczku ojciec 

odpisał:
- Jasiu nie jest do wąchania. Jasia 

trzeba uczyć.
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Lubisz zabawę, we-
sołą kompanię, mę-
skie towarzystwo 
gdzie można sobie 

pozwolić na niewybredne dowcipy. 
Oczywiście takie spotkania nie odby-
wają się bez alkoholu. Satysfakcję da-
je Ci również praca, ale pod warun-
kiem, że robisz to, co lubisz. 

Tak naprawdę naj-
lepiej, po pracy, czu-
jesz się u siebie 
w domu, gdy mo-

żesz podrzemać, czy posiedzieć przy 
telewizorze. Nie dobrze jest, gdy zwią-
żesz się z kobietą, którą przebywanie 
w domu nudzi. Czasem dasz się wy-
ciągnąć z domu, ale bez przyjemności.

Bliźniak jest w swo-
im żywiole, gdy mo-
że imponować in-
nym. Jeśli jest ład-

ną kobietą, przeważnie opowiada ko-
leżankom o swoich sukcesach. Pano-
wie natomiast podkreślają zasób wie-
dzy, sukcesy zawodowe, jakie udało 
im się osiągnąć.

Rak podobnie jak 
Byk najlepiej czuje się 
w swoim domu, ale 
z innej przyczyny. Bę-

dąc u siebie, może robić to, co napraw-
dę lubi: czytać, gotować czy majsterko-
wać. Źle się czuje w dużym gronie lu-
dzi, nie lubi zwracać na siebie uwagi.

Lew nie znosi prze-
bywania w domu. 
W takiej sytuacji, do 
czego niekiedy zmu-

sza go życie, czuje się samotny i od-
trącony. Nie każde jednak towarzy-
stwo mu odpowiada. Źle się czuje 
wśród ludzi, gdy nie może grać głów-
nej roli i popisywać się wiedzą.

Ludzie urodzeni pod 
tym znakiem bardzo 
lubią gotować. Do-
brze jest mieć Pannę 

w rodzinie, można liczyć na doskonały 
posiłek. Również porządki w domu, czy 
w ogrodzie, sprawiają Pannie przyjem-
ność, ważne, żeby ktoś to docenił.

Ludzie spod znaku 
Wagi lubią się ład-
nie ubierać, otaczać 
pięknymi przedmio-

tami, choćby były to tylko pospolite 
przedmioty. Oczywiście dużą przyjem-
ność sprawia Wagom samo kupowa-
nie, tego, co im się podoba.

Ze wszystkich znaków 
Skorpion jest najbar-
dziej seksualny i ta sfe-
ra życia jest dla niego 
bardzo ważna. Oprócz 

pracy, którą lubi, kocha ludzi prawie 
wszystkich, których spotka w swoim ży-
ciu, chyba że oni tego nie chcą.

Strzelec bardzo lu-
bi swój dom, ale wte-
dy gdy do niego wra-
ca po długiej nie-

obecności. To, co go naprawdę fascy-
nuje, to podróże, zwiedzanie miejsc, 
gzie jeszcze nie był i spotkania z cie-
kawymi ludźmi.

Może to wydawać 
się dziwne, ale lu-
dzie urodzeni pod 
tym znakiem, bardzo 

lubią sobie pomarzyć. Oczywiście ma-
rzenia są zawsze konkretne, które 
próbuje z mniejszym, czy większym 
powodzeniem je zrealizować.

Wszystkie Ryby bar-
dzo lubią małe dzie-
ci i po pracy z doro-
słymi, kontakt z ma-

luchami stanowi dla nich przyjemność 
i odprężenie. Chętnie podejmują pra-
cę z małymi dziećmi i są wtedy na-
prawdę szczęśliwe.

Ludzie spod tego 
znaku czerpią przy-
jemność i satysfak-
cję głównie z osią-

gnięć w dziedzinie, w której pracu-
ją. Potrafią być bardzo wytrwali i aby 
osiągnąć wymarzony sukces, czasem 
ponoszą duże ofiary.

Co sprawia Ci 
przyjemność?

Zapiekanki

Gdy podejmujemy gości pojawia 
się problem, co podać na szyb-

ko i to tak, by troszeczkę zasko-
czyć przybyłych. Nasze propozy-

cje można dowolnie urozmaicać, 
można tworzyć własne kompozycje. 
Ich zaletą jest prostota, dostępność 
składników i co nie bez znaczenia, 
niewielki koszt. 

Zapiekanka makaronowo-warzyw-
na – 35 dag grubego makaronu, np. 
kokardki,15 dag startego żółtego se-
ra, 1 kg mieszanych warzyw (marchew, 
pietruszka, seler, por), 2 łyżki koncen-
tratu pomidorowego, 2 cebule, olej, sól, 
pieprz, papryka. Warzywa umyć, razem 
z cebulą zetrzeć na tarce, przesmażyć 
na oleju. Gdy zmiękną, dodać przecier 
i przyprawy. Makaron ugotować zgod-
nie z przepisem na opakowaniu, wyło-
żyć do żaroodpornego naczynia, wy-
mieszać z duszonymi jarzynami, posy-
pać startym serem. Zapiec w nagrza-
nym piekarniku. Zamiast oleju można 
użyć wędzonego boczku, ok. 15 dag.

Kasza gryczana zapiekana z serem 
– 25 dag kaszy gryczanej, 1 łyżka oleju, 
1/2 kg białego sera, 2 jajka, sól, pieprz, 
łyżka masła, posiekana zielona pie-
truszka, ok. szklanki kwaśnej śmietany.

Kaszę ugotować na sypko. Ser ze-
mleć lub dokładnie rozetrzeć, dodając 
do niego jajka, pietruszkę i przyprawy. 
W ognioodpornej formie ułożyć war-
stwę kaszy, przykryć serem, na który 
wyłożyć resztę kaszy. Wyrównać po-
wierzchnię potrawy, polać 3 łyżkami 
śmietany. Zapiec w piekarniku. Poda-
wać z dodatkiem śmietany i z dowolną

Jajka zapiekane z groszkiem i fasol-
ką – 5 jaj, puszka groszku konserwowe-
go, puszka fasolki szparagowej, 30 dag 
ugotowanych w łupinach ziemniaków, 
3 pomidory, szklanka śmietany, 5 dag 
startego żółtego sera, sól, pieprz, papry-
ka, posiekana zielona pietruszka. Żaro-
odporny półmisek wysmarować masłem. 
Na dnie ułożyć odcedzoną z zalewy fa-
solkę, posolić, popieprzyć, posypać czę-
ścią utartego sera. Obrane i pokrojone 
w plastry ziemniaki ułożyć na fasolce, do-
prawić, przykryć groszkiem i ćwiartkami 
pomidora. 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.

MOJA KUCHNIA
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Pamiętajmy o tym, że w naszym 
sąsiedztwie może mieszkać ktoś komu 
ciężko jest wyjść z domu i załatwić pod-
stawowe, niezbędne do życia sprawy. 
Bądźmy świadomi, że zrobienie zaku-
pów, ugotowanie obiadu czy pójście 
na pocztę to z pozoru proste czynno-
ści, lecz w sytuacji, kiedy jest się osobą 
samotną, niepełnosprawną czy star-
szą trudno jest funkcjonować bez po-
mocy drugiego człowieka. Dla tych lu-
dzi często ważniejsze niż pomoc w co-
dziennych czynnościach jest zwyczaj-
ne wspólne spędzenie czasu, rozmo-
wa, spacer, czy czytanie książek. Dzię-
ki takim chwilom, na co dzień samotne 
osoby odnajdują radość i sens życia.

Jeżeli chcesz wspierać potrzebu-
jących, sam wymagasz pomocy lub 

znasz kogoś, kto jej oczekuje, zgłoś 
się do nas: Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Siemianowicach Ślą-
skich ul. Szkolna 17 pokój nr 10 lub 
35, tel. 32 765-62-10, 32 765-62-35, e-
-mail: mops@mops.siemianowice.pl

Możesz się z nami skontaktować 
również za pomocą serwisu interne-
towego znajdującego się na stronie 
www.mops.siemianowice.pl w za-
kładce „pomoc sąsiedzka”. 

Naszym założeniem jest rozpropa-
gowanie idei pomocy sąsiedzkiej 
w naszym mieście oraz pomoc 
w nawiązaniu kontaktów między oso-
bami potrzebującymi wsparcia, a os-
obami chętnymi do jego udzielania 
i dysponującymi odrobiną wolnego 
czasu. 

Nie zależy nam na wyręczaniu rodzi-
ny czy instytucji, ale to właśnie sąsiad 
zawsze jest na miejscu i może szyb-
ko zareagować na najmniejsze prob-
lemy. Zaangażowanie najbliższego 
otoczenia jest dla naszego Ośrodka 
nieocenioną pomocą w codziennej 
pracy. Cieszymy się, że coraz więcej 
osób pomaga i choć za sąsiedzką po-
moc nie dostaje się nic w zamian, to 
satysfakcja stanowi najwyższą formę 
zadośćuczynienia.

Nie bądźmy obojętni na los drugiego 
człowieka. Może obok Ciebie mieszka 
ktoś, kto potrzebuje Twojego wsparcia, 
zainteresowania, uśmiechu czy dobre-
go słowa. Czasem wystarczy napraw-
dę niewiele, aby odmienić czyjeś życie. 

Warto dodać, że na plakatach pro-
mujących ideę pomocy sąsiedzkiej, 
pojawiły się prace plastyczne wykona-
ne przez: Aleksandrę Koziołek, Mo-
nikę Chrobok, Natalię Stemplew-
ską oraz Paulinę Siudmak z Pracow-
ni Plastycznej „Okienko” działającej 
przy Siemianowickim Centrum Kultury.

Agnieszka Rylska

Nowa akcja MOPS

D o b r z e  M i e ć  S ą s i a d a
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca do zapoznania się i wzię-

cia udziału w nowej inicjatywie - „DOBRZE MIEĆ SĄSIADA”. Nasza ak-
cja skierowana jest zarówno do osób, które potrzebują wsparcia jak i do 
tych, którzy chcieliby pomagać, ale nie wiedzą komu i jak. 

Szanowni Państwo. Z ogromną 
przyjemnością witam Was na za-
kończeniu tegorocznej edycji Zie-
lonego Konkursu. Konkursu, ja-
ki Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa organizuje od lat, 
by uhonorować tych, którzy z wła-
snej woli nie szczędząc czasu, za-
angażowania i własnych pienię-
dzy upiększają budynki, osiedla 
– mówił Marian Odczyk, 
zastępca prezesa SSM ds. 
technicznych, otwierając 
spotkanie laureatów, jakie 
21 października odbyło się 
w siedzibie Zarządu Siemia-
nowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej.

- To jeden z najpiękniejszych 
konkursów, jakie wymyślił czło-
wiek dla drugiego człowieka – 
mówił dalej – bowiem Wasza 
praca nie tylko Wam daje sa-
tysfakcję, lecz dostarcza po-
czucia piękna i estetyki wszyst-
kim zamieszkałym, czy prze-
chodniom którzy oglądają z ze-
wnątrz wyczarowane przez 
Was ukwiecone balkony, przy-
domowe obejścia. Chciałoby się, żeby 
było ich jak najwięcej. Spółdzielnia za-
wsze wspiera takie inicjatywy. Przyjmij-
cie też najwyższe słowa uznania i po-

dziękowania, które składam w imieniu 
Wiesława Jaźwca – przewodniczącego 
Rady Nadzorczej, Zbigniewa Lekstona 

– prezesa Zarządu i Jolanty Sobek – wi-
ceprezes ds. członkowsko-mieszkanio-
wych. Obowiązki służbowe nie pozwoli-
ły im uczestniczyć w spotkaniu z Wami.

Na spotkanie podsumowujące przy-
byli wszyscy wyłonieni w osiedlach 
laureaci – po jednym z każdego osie-
dla – i przy kawie herbacie oraz ciast-
ku rozmawiali nie tylko o kwiatach. Mó-
wiono więc o problemach z jakimi spo-
tykają się pielęgnujący zieleń – zda-
rzały się skargi do administracji, czę-
sto łamano, zrywano kwiaty. Pani Ja-
nina Pokrywka z „Węzłowca” moc-

no zaś podkreślała, że bar-
dzo jej pomocna w prowadze-
niu ogródka jest Pani Joan-
na Sidło. 

Sporo wypowiedzi dotyczy-
ło zmian w wywozie śmieci. 
Rozmówcy zauważali, że po-
jemników winno być więcej.

Oczywiście nie mogło za-
braknąć nagród i tradycyjnie 
laureaci uhonorowani zostali 
książkami o tematyce ogrod-
niczej, pielęgnowaniu roślin 
i dodatkowo słodkim upomin-
kiem. Przy okazji wręczania 
nagród Pani 

Spotkanie zakończyło 
wspólne zdjęcie przed siedzi-
bą Zarządu SSM. Jest ono od 

lat elementem finałowego spotkania 
praktycznie takim samym jak przyzna-
wane nagrody.

 pes

Z i e l o n y 
K o n k u r s 

2 0 1 3 
LAUREACI

ZIELONEGO KONKURSU
Osiedle „CHEMIK”

- Zdzisław Barczyk, ul. Walerego Wróblewskiego 47
Osiedle „CENTRUM”

- Daniel Modlisz, ul. Kolejowa 5c
Osiedle im. Juliana TUWIMA

- Stanisław Chromiński, ul. Leśna 13
Osiedle „MICHAŁKOWICE”

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

- Teodor Klama, ul. ZHP 9
Osiedle „WĘZŁOWIEC”

- Janina Pokrywka, ul. Grunwaldzka 3f
Osiedle „BAŃGÓW”

- Krystyna Bolsewicz, ul. Karola Szymanowskiego 4

Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze 



35MOJA SPÓŁDZIELNIA 11/2013

Zielony konkurs 2013



Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze 
i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!

XX-cia  już lat ,  „MS” zmienia  pozytywnie świat 
Edward Machoń

Zadbana zieleń na pewno dodaje uroku
- dzieło dozorcy opiekującego się domem przy Hermana Wróbla 1A


