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NIE TRAĆMY CZASU

W i e l k i  K o n k u r s 
2 0 0 5

Czas płynie nieubłaganie i już tylko 
kilkanaście dni dzieli nas od końca 
2005 roku. Tym samym po raz ostat-
ni przypominamy wszystkim o moż-
liwości zdobycia nagród w trady-
cyjnym Wielkim Konkursie SSM, ja-
ki Rada Nadzorcza i Zarząd Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej adresują do wszystkich, którzy 
na koniec br. nie będą posiadać ja-
kichkolwiek zaległości płatniczych 
wobec Spółdzielni.

Podstawowym celem konkursu jest 
zmobilizowanie jak największej gru-
py mieszkańców do zapoznania się 

ciąg dalszy na str. 3

N a g r o d a 
z a  R y n e k

Po raz drugi na przestrzeni kilku lat 
Siemianowicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa wyróżniona została pre-
stiżową Wielką Nagrodą Prezyden-
ta Izby Budownictwa w Katowicach. 
Nagroda zwana także „Budowlanym 
Oskarem” przyznawana jest przez 
specjalnie powołaną Kapitułę w kilku 
kategoriach – czytaj str. 18

RN z RO
Od osiedla „Węzłowiec” rozpoczę-

ły się pod koniec listopada posie-
dzenia Rad Osiedli SSM z udziałem 
przedstawicieli Rady Nadzorczej 
Spółdzielni. Uczestnictwo w obradach 
Rad Osiedli ma umożliwić zapoznanie 
się Członków RN SSM z innych osiedli 
ze specyfiką każdego osiedla. Dotych-
czas przeprowadzone posiedzenia 
– relacje czytaj od str. 6 – dowiodły, że 
sporo spraw jest wspólnych dla wszyst-
kich zamieszkałych, ale są też i charak-
terystyczne tylko dla danego osiedla. 
Na podsumowanie posiedzeń przyjdzie 
jeszcze czas, gdyż do chwili zamyka-
nia gazety odbyły się cztery. Póki co, 
zapraszamy do lektury z dotychczas 
przeprowadzonych obrad. pes

Na stronach:
Bat na dłużników - str. 5
Karp z gaśnicą - str. 9

Przyszła znienacka - str. 12
25 lat minęło - str. 20



8 stycznia nasz kraj ogarnie już po  
raz czternasty granie: Wielkiej Orkiestry  
Świątecznej Pomocy. Tym razem Orkie-
stra zbierać będzie pieniądze:

DLA RATOWANIA ŻYCIA DZIECI 
POSZKODOWANYCH W WYPADKACH, W TYM NA 

NAUKĘ UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY.
Tradycyjnie w dniu finałowego grania na ulicach 
pojawią się tysiące wolontariuszy kwestujących 
na potrzeby dzieci.
XIV Finał WOŚP zagości też na Rynku Bytkowskim. 

Tam, na estradzie występować będą liczne 
zespoły. Już wiadomo, że swój udział 
zapowiedziały trzy znane – póki co 
tajemnica – grupy muzyczne. 
Oprócz występów dziać się będzie sporo, 
więc na ponad miesiąc przed finałem 

proponujemy zarezerwować sobie czas, by 
przyjść na Rynek i włączyć się do wielkiego 

ogólnopolskiego grania.
Szczegóły XIV Finału WOŚP w styczniowym 

wydaniu „MS”. pes

2 MOJA SPÓŁDZIELNIA 12/2005

O r k i e s t r a  z a g r a  n a  R y n k u

Ogłoszenia płatne 
dostępne wyłącznie  
w wersji  
wydrukowanej.
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ze stanem swoich wpłat czynszowych 
i w przypadku stwierdzenia niedoboru 
– uregulowanie go do 20 grudnia br.

Zdajemy sobie sprawę, że wiele rodzin 
przeżywa poważne problemy finanso-
we. Przeprowadzane przez spółdzielcze 
gremia rozmowy z osobami zadłużo-
nymi wskazują, że mieszkańcy nie pła-
cą czynszów z różnych powodów. Jedni 
po prostu ledwo wiążą koniec z końcem, 
drudzy świadomie nie regulują swoich 
należności. Utrata pracy, brak docho-
dów, poważna choroba jednego z człon-
ków rodziny powodują, że ludzie prze-
stają regulować swoje zobowiązania.

W tej sytuacji płynność finanso-
wa Spółdzielni może ulec zachwianiu, 
w konsekwencji prowadzące do opóź-
nienia w regulowaniu należności wo-
bec dostawców usług i mediów, a tym 

samym stanowiące realne zagroże-
nie prawidłowej eksploatacji, co prze-
cież ugodzi w nas samych. Dodatkowo, 
dostawcy mają pełne prawo nalicza-
nia karnych odsetek od niezapłaconych 
sum, zaś te mogą stać się nadobowiąz-
kowymi zobowiązaniami do pokrycia 
przez Spółdzielnię, czyli w konsekwen-
cji przez nas samych.

W Wielkim Konkursie może uczestni-
czyć każdy Spółdzielca regularnie pła-
cący czynsz, w tym należność za wodę.

Jak dowodzą minione lata, na wie-
le osób działa on mobilizująco, a ko-
niec roku to właściwy moment na upo-
ranie się z zaległościami tak, by w no-
wy rok wejść bez zaszłości i z szansą 
na uczestnictwo w losowaniu cennych 
nagród rzeczowych oraz zwolnienia 
z czynszu w części eksploatacja.

„BAŃGÓW”
- ostatni wtorek miesiąca, 1730 ÷ 1900

siedziba RO, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7,
tel. 032-228-13-01

„CENTRUM”
- 1. poniedziałek miesiąca, 1500 ÷ 1600

Klub Centrum, ul. Powstańców 54,
tel. 032-228-17-39

„CHEMIK”
- poniedziałki, 1600 ÷ 1700

ADM, ul. A. Kapicy 15,
tel. 032-228-57-78

„MICHAŁKOWICE”
- 2. poniedziałek miesiąca, 1600 ÷ 1700

ADM, ul. J. Hadamika 7,
tel. 032-228-57-38

„MŁODYCH”
- poniedziałki, 1600 ÷ 1700

ADM, Al. Młodych 15a,
tel. 032-228-39-47

im. J. TUWIMA
- poniedziałki, 1600 ÷ 1700

ADM, ul. W. Korfantego 9c,
tel. 032-228-45-47

„WĘZŁOWIEC”
- 3. wtorek miesiąca, 1700 ÷ 1900

siedziba RO,  
ul. W. Wróblewskiego 67, II p. pok. 29, 

tel. 032-228-52-52

MASZ PROPOZYCJE, UWAGI   

– PRZYJDŹ, POWIEDZ, ZGŁOŚ.

D y ż u r y  R a d  O s i e d l i :

CENNE NAGRODY CZEKAJĄ CENNE NAGRODY CZEKAJĄ

Wielki Konkurs 2005ciąg dalszy 
ze str. 1

Nie Traćmy Czasu   Nagrody Nie Poczekają! Nie Traćmy Czasu

Zasady Wielkiego Konkursu są od lat te same:
KAŻDY CZŁONEK SSM, KTÓRY NA KONIEC GRUDNIA 2005 ROKU NIE 

BĘDZIE POSIADAŁ ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH, UCZESTNICZY
W LOSOWANIU NAGRÓD ORAZ ZWOLNIEŃ Z CZĘŚCI CZYNSZU.

Rozstrzygnięcie konkursu w połowie lutego 2006 roku.
DO WYLOSOWANIA 21 NAGRÓD!

Jeżeli nie jesteśmy pewni stanu swojego konta, to możemy je sprawdzić 
w Dziale Czynszów SSM i tam wyjaśnić wszelkie ewentualne wątpliwości.
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- Jakie, Pana zdaniem, są najwięk-
sze osiągnięcia Spółdzielni w mija-
jącym roku?

Andrzej Kłos: Wspomniany okres 
to kolejny rok znaczących i widocz-
nych efektów w Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. Nasze osie-
dla znacząco wyróżniają się w krajo-
brazie całego miasta. Widać kolejne 
docieplenia budynków, wymianę płyt 
acekolowych z wykonaniem prac ter-
momodernizacyjnych na budynkach. 
To efekt systematycznie realizowane-
go programu, jaki przyjęliśmy. Do tego 
dochodzi wymiana podzielników kosz-
tów, które umożliwią precyzyjniejsze 
i prostsze, bardziej zrozumiałe dziele-
nie kosztów ogrzewania. Wiele osób 
z pewnością też zauważyło coroczne 
kapitalne remonty wind oraz dachów 
w technologii pap termozgrzewal-
nych. Co roku też na kolejnym osie-
dlu przybywa nowoczesny plac zabaw 
z zachowaniem wszelkich norm bez-
pieczeństwa dotyczących zabudowa-
nych tam urządzeń. Widać kolejne 
nowe chodniki i zatoczki parkingowe 
wyłożone kostką brukową. Montuje się 
słupy oświetleniowe z zastosowaniem 
lamp energooszczędnych. Niedaw-
no na osiedlu „Węzłowiec” pojawiły 
się kamery monitorujące teren. Dodaj-
my do tych dużych zadań i te niby 
mniejsze, a jakże istotne ze wzglę-
du na estetykę, np. utrzymanie zie-
leni. W tym miejscu kieruję wyrazy 
uznania do wszystkich, którzy sami 
upiększają kwiatami swe balkony lub 
zagospodarowują ogródki przydomo-
we. Ich pracę staramy się uhonoro-
wać organizowanym corocznie Zie-
lonym Konkursem, w ramach które-
go laureaci wytypowani przez samych 
mieszkańców lub przez Rady Osiedli 
otrzymują drobne upominki książko-
we. Te wszystkie działania powodują, 
że możemy z zadowoleniem patrzeć 
na minione miesiące. Sądzę, że kli-
mat wśród Członków SSM jest dobry. 
Każdy potrafi ocenić, czy moderniza-
cje i remonty przynoszą efekty, czy 
pomnażamy nasze wspólne dobro dla 
ogółu mieszkańców.

Przy tej okazji warto podkreślić 
z satysfakcją, że ostatnio obserwuje-
my coraz mniej wandalizmu na osie-
dlach, a gdy on występuje, ostro jest 
piętnowany przez mieszkańców. Takie 
postawy cieszą, bo w końcu niszczo-

ne jest to, co nasze, do czego nikt 
oprócz nas samych nie dopłaca i nie 
utrzymuje.

- Jak Rada Nadzorcza podcho-
dzi do problemu zadłużeń czynszo-
wych swoich Członków?

- Bardzo wielu naszych Spółdziel-
ców przeżywa osobiste kłopoty finan-
sowe. Trzeba do ich problemów pod-
chodzić z ogromną troską i wyrozu-
miałością. Często decyzje Rady Nad-
zorczej pozwalają osobom posiada-
jącym zaległości czynszowe spłacać 
je w ratach. Są to trudne sprawy, jed-

nak staramy się zawsze doradzać, jak 
wyjść z finansowego impasu. Człon-
kowie Rady jako ostateczne traktu-
ją podejmowanie uchwał o wykreśle-
niu z grona Spółdzielców. Trzeba się 
naprawdę samemu bardzo starać, by 
Rada podjęła taką bardzo brzemienną 
w skutkach decyzję. Podstawową przy-
czyną tych kłopotów jest niewątpliwie 
ciągle duże bezrobocie w Siemianowi-
cach Śląskich. Jego stopień co prawda 
maleje, ale wciąż jest wysoki.

- Jak Pan ocenia polityczny kli-
mat wokół ruchu spółdzielczego 
w naszym kraju?

- Ze zdziwieniem można stwierdzić, 
że jest wielu „naprawiaczy” ruchu 
spółdzielczego w Polsce. W zasobach 
spółdzielczych w kraju mieszka ponad 
10 mln obywateli. Ruch spółdziel-
czy liczy już 150 lat i istnieje niemal-
że w każdym kraju świata. Spółdziel-
czość grupuje ludzi niezamożnych, 
a czasami wręcz biednych. Zamiast 
ideę tę wspierać, to ciągle próbuje się 
ją deprecjonować. Szczególnie dużo 
do powiedzenia mają zawsze ci, któ-
rzy z ruchem spółdzielczym w swojej 
pracy zawodowej nigdy się nie zetknę-
li albo wiedzą o nim bardzo mało. 
Zazwyczaj takie osoby są niezwykle 

głośne i propagują nośne, demago-
giczne hasła. Uważam, że spółdziel-
cy potrzebują spokoju, chcą bowiem 
w swoich osiedlach żyć zdrowo, kultu-
ralnie i oszczędnie.

- Ważna też wydaje się być dzia-
łalność kulturalno-społeczna Spół-
dzielni...

- Z satysfakcją należy podkre-
ślić prowadzoną na wysokim pozio-
mie działalność kulturalno-społeczną 
Domu Kultury „Chemik”. Z jego boga-
tej oferty programowej chętnie korzy-
stają dzieci, młodzież, dorośli oraz 
osoby w starszym wieku. Ci ostatni 
gromadzą się w klubie seniora, któ-
ry też bardzo aktywnie działa przy 
świetlicy ADM „Centrum”. Odbywające 
się cyklicznie w DK „Chemik” półkolo-
nie dostarczają najmłodszym miesz-
kańcom naszych osiedli sporo rado-
ści i zadowolenia. Placówka ta stale 
poszerza swoją ofertę, ostatnio o sto-
jącą na bardzo wysokim poziomie 
ofertę teatralną. Spotyka się z ona 
z szerokim odzewem wśród miłośni-
ków tego rodzaju sztuki. Ponadto, 
życie kulturalne naszych mieszkańców 
szczególnie uwidacznia się w maso-
wym udziale w festynach osiedlowych 
i w coraz większym udziale w organi-
zowanym Święcie Bytkowa. Konkursy, 
imprezy, wystawy, występy artystycz-
ne zespołów amatorskich i zawodo-
wych codziennym naszym kłopotom 
przynoszą radość i uśmiech. Chciało-
by się, aby takie imprezy były organi-
zowane częściej, ale to jednak kosztu-
je i na razie na więcej nas nie stać.

- Czego życzyłby Pan mieszkań-
com Spółdzielni na nadchodzące 
Święta i Nowy Rok?

- U schyłku 2005 roku trzeba stwier-
dzić, że był to okres dobrej pracy 
Rad Osiedlowych, pracowników admi-
nistracji i Zarządu Spółdzielni. Sądzę 
też, że w tym czasie uczciwie i rzetel-
nie pracowała Rada Nadzorcza SSM. 
W imieniu Rady Nadzorczej Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
i swoim własnym składam wszystkim 
podziękowania za dobrą współpra-
cę w mijającym roku. Życzę wszyst-
kim dobrych spokojnych, radosnych 
i miłych Świąt Bożego Narodze-
nia oraz dużo zdrowia i optymizmu 
w 2006 roku. Życzę też, aby w każdej 
rodzinie było nieco lepiej, aby dzie-
ci i wnuki nam wzrastały w atmosfe-
rze miłości i radosnego dzieciństwa. 
Radość dzieci niech będzie też naszą 
radością. Do siego 2006 roku!

Dziękujemy za rozmowę

R o k  d o b r e j  p r a c y
Rozmawiamy z Andrzejem Kłosem, przewodniczącym

Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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Wśród niepłacących są tacy, którzy 
w ten sposób zaciągają chwilowe, na-
zwijmy je umownie „pożyczki”, jak i ta-
cy, których dług tak znacznie już urósł, 
że w celu wyegzekwowania należności 
i zwolnienia mieszkania wystąpiono na 
drogę sądową z pozwami o usunięcie 
z zajmowanego lokalu. Sądy, na pod-
stawie wnikliwie przeprowadzonych 
postępowań, orzekają – acz niechętnie 
– o eksmisji, ale... prawo nakazuje za-
pewnienie eksmitowanym jakiegoś da-
chu nad głową i zaczyna się problem, 
bo mieszkań socjalnych nie ma. Sytu-
acja ta znana jest wszystkim zarząd-
com budynków w całej Polsce i wszyst-
kim też spędza sen z oczu. Wyrok bo-
wiem jest, a dłużnik dalej mieszka. Ta-
kie przypadki – dodajmy na szczęście 
niezbyt częste – dla wszystkich za-
mieszkałych są denerwujące, bo dłuż-
nicy śmieją się w nos i choć są na ba-
kier z prawem, to doskonale wiedzą, że 
prawo jest po ich stronie, bo na ulicę, 
pod most nikt ich nie wyrzuci.

Wszystko jednak wskazuje na to, 
że uśmiechy już wkrótce znikną 

z twarzy eksmitowanych i nie bę-
dzie dla nich żadnej taryfy ulgowej.

Niedawno media poinformowały, że 
z mieszkania eksmitowano dłużnika 
i dokwaterowano go do... innego dłuż-
nika. Wszystko wykonano według lite-
ry prawa, bo wyrok sądowy orzekł eks-
misję do lokalu zastępczego, a miesz-
kający w tym lokalu inny dłużnik rów-
nież utracił wcześniej prawo do zaj-
mowanego mieszkania, gdyż został go 
pozbawiony ze względu na swoje dłu-
gi. W opisanym przypadku do młode-
go niepłacącego małżeństwa... dokwa-
terowano starszą Panią. Nie pomo-
gły odwołania, chodzenia po sądach. 
Ot, muszą sobie pomieszkać wspól-
nie i mogą razem lub oddzielnie zasta-
nawiać się, kiedy było im lepiej: wcze-
śniej tylko na swoim czy teraz. Dodaj-
my, że do wspomnianego mieszkania, 
ma ok. 35 m2, będą dokwaterowywa-
ne kolejne osoby, bo prawo mówi, że 
eksmitowanym należy zapewnić 5 m2 
na osobę, wodę oraz wspólną łazienkę 
i ubikację. Jak łatwo zauważyć, każde 
mieszkanie posiada takie urządzenia.

I jeszcze jedno, według znowelizo-
wanego Kodeksu postępowania cy-
wilnego eksmitowanego można prze-
kwaterować do lokalu tymczasowe-
go w tej samej miejscowości, który 
również powinien nadawać się do za-
mieszkania i zapewniać co najmniej 5 
m2 powierzchni mieszkalnej na jedną 
osobę. Prawo nie nakazuje wynajmu-
jącemu, zarządcy budynku, znalezie-
nia takiego lokalu, ale już słychać, że 
coraz więcej odpowiedzialnych za za-
soby mieszkaniowe, a więc odpowie-
dzialnych wobec przykładnie płacą-
cych, rozważa takie rozwiązanie.

W chwili podjęcia takich działań 
dłużnikom nie będzie już do śmiechu, 
chyba że będzie to śmiech przez łzy, 
bo bez prawa do lokalu ich głos nic 
nie znaczy, taryfa ulgowa się dla nich 
skończyła.

Oczywiście można zadać pytanie: 
czy jest to moralne, ale.. czy moral-
nym jest niepłacenie i mieszkanie na 
koszt innych przy jednoczesnym uży-
waniu życia?

Drżyjcie dłużnicy – żarty z prawa, 
żarty z innych się skończyły.

Czekamy na Państwa opinie, wy-
powiedzi i to zarówno zadłużonych, 
jak i nieposiadających zaległości.

Piotr Sowisło

Dodatek mieszkaniowy przysługuje oso-
bom, których średni miesięczny dochód 
na jednego członka gospodarstwa domo-
wego w okresie 3 miesięcy poprzedzają-
cych datę złożenia wniosku o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego nie przekra-
cza od 1. 01. br. – 175% kwoty najniż-
szej emerytury (od 01. 03. br. 562,58 zł) 
i wynosi 984,52 zł w gospodarstwie jed-
noosobowym i 125% tej kwoty tj. 703,23 
zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Sprawdźmy dochody za ostatnie 
trzy miesiące, a może będziemy mo-
gli otrzymać dodatek mieszkaniowy.

Dodatek przyznawany jest na określo-
ną normatywną powierzchnię, która mo-
że być przekroczona do 30%. Do podsta-
wy obliczenia dodatku przyjmuje się 90% 
wydatków ponoszonych w związku z ko-
rzystaniem z mieszkania. W grę wcho-
dzą świadczenia okresowe ponoszone 
przez gospodarstwo domowe, takie jak: 
czynsz, opłaty za świadczenia związa-
ne z eksploatacją lokalu mieszkalnego, 
opłaty eksploatacyjne w Spółdzielni.

Kryteriów określających szczegó-
łowe warunki uzyskania dodatku 
jest więcej i każda sprawa jest indy-
widualnie traktowana.

Uwaga!!! Odpowiedzialni za rozpa-
trywanie wniosków o przyznanie do-
datków mieszkaniowych mogą tak-
że w uzasadnionych przypadkach lub 
w razie jakichś zastrzeżeń przeprowa-
dzić wywiad środowiskowy i na jego 
podstawie podjąć stosowną decyzję.

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

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

Pamiętajmy, że dodatek przyznawa-
ny jest od 1. dnia miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym złożyli-
śmy wniosek, tj. jeżeli wniosek złożymy 

np. do końca listopada, to po jego rozpa-
trzeniu przyznany dodatek otrzymamy od 
1. grudnia.

Uwaga!!! O dodatek można ubie-
gać się mimo zadłużenia pod warun-
kiem, że nie dochodzi do kolizji z na-
stępującą zasadą: jeżeli osoba, któ-
rej przyznano dodatek nie opłaca na 
bieżąco czynszu za lokal, to admini-
stracja musi (jest ustawowo zobowiąza-
na) zgłosić ten fakt w urzędzie gminy 
(miasta) i wypłacanie dodatku zosta-
je zawieszone do czasu wyrównania 
(w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące) 
zaległości. Decyzja o przyznaniu dodat-
ku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną 
pokryte w tym czasie. O ponowne przy-
znanie dodatku można wystąpić wyłącz-
nie po uregulowaniu tych zaległości.

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

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

Dodatek mieszkaniowy podstawa: 984,52 zł w gospodarstwie jednoosobowym, 703,23 zł w gosp. wieloosob.

B a t  n a  d ł u ż n i k ó w
O problemach z zaległościami czynszowymi wiemy wszyscy, bo nietermi-

nowe wpłaty lub ich brak, rzutują na całość funkcjonowania zasobów i każ-
dego budynku z osobna, a więc i na komfort zamieszkania.

P a m i ę t a j  o  d o d a t k u
Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dziennik Ustaw nr 71 poz. 734 z póź. zm.) 

w art. 31 ust. 1 określa dochód, który daje podstawę do ubieganie się 
o przyznania dodatku mieszkaniowego.
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Na początku przewodniczący RO „Wę-
złowiec” – Wiesław Jaźwiec powitał ze-
branych i życzył owocnej 
dyskusji. Radę Nadzorczą 
na spotkaniu reprezento-
wali: Klaudiusz Kowolik, 
Jan Dudek, Zbigniew Jarosz i Marian 
Odczyk, natomiast z ramienia Zarządu 
SSM byli obecni: pełnomocnik ds. re-
montowych – Roman Majnusz i pełno-
mocnik ds. organizacyjno-samorządo-
wych – Marian Gogol.

W pierwszej części obrad zabrał 
głos kierownik ADM „Węzłowiec” – 
Piotr Iwaniak, który poinformował 
o najważniejszych problemach osie-
dla, m.in. o awariach sieci wodociągo-
wej, w związku z którymi RPWiK sys-
tematycznie wymienia skorodowane 
odcinki. W tym roku prace te wykona-
no przy ul. Władysława Jagiełły 5 i 7, 
a w minionych latach na II etapie „Wę-
złowca”. Awarie jednak nadal zdarza-
ją się na odcinkach jeszcze niewyre-
montowanych i dlatego będą prowa-
dzone dalsze starania o ich wymianę. 
Kierownictwo administracji dostrzega 
też problem szybko wrastającej licz-
by samochodów osobowych na osie-
dlu. Buduje się nowe parkingi, ale licz-
ba powstających nowych miejsc jest 
niewystarczająca. Niektórzy lokatorzy 
domagają się wprowadzenia specjal-
nych pozwoleń na parkowanie w pobli-
żu bloków mieszkalnych. Jedną z naj-
częściej zgłaszanych skarg przez 
mieszkańców jest sprawa sprząta-
nia klatek schodowych przez pozo-
stałych lokatorów. Szczególnie doty-
czy to młodych małżeństw i osób, które 
niedawno wprowadziły się do danego 
budynku. ADM wywiesza harmonogra-
my sprzątania klatek schodowych, któ-
rym, niestety, nie wszyscy się podpo-
rządkowują. Inny problem dotyczy de-
wastacji mienia, występującej zwłasz-
cza na klatkach schodowych i piwni-
cach. Sprawcami najczęściej jest do-
rastająca młodzież.

Z kolei członkowie RN dopytywali się 
o zasady funkcjonowania osiedlowe-
go monitoringu. Wiesław Jaźwiec wyra-
ził przekonanie, że wprowadzone roz-
wiązanie będzie pełniło również funkcję 
prewencyjną i zapobiegnie szerzeniu 
się patologicznych zachowań. Inny czło-
nek RO – Wiesław Gola zwrócił uwagę 

na prowadzone przez wodociągi remon-
ty na osiedlu. Po ich wykonaniu chodniki 

i inne tereny są co prawda 
przywracane do pierwot-
nego stanu, ale jakość wy-
konania niekiedy pozosta-

wia wiele do życzenia. Zwłaszcza cho-
dzi o te chodniki, które wcześniej napra-
wiono z funduszu osiedla.

Zebrani interesowali się również po-
szerzeniem parkingu na ul. Polacz-
ka. Roman Majnusz wyjaśnił, że wła-
ścicielem drogi dojazdowej jest gmina 
i do niej należałoby się zwrócić z py-
taniem o możliwość przeprowadzenia 
tych prac. Dyskutując o osiedlowych 
problemach, Klaudiusz Kowolik zwró-
cił uwagę na konieczność poszerzenia 
drogi wjazdowej na osiedle od ulicy 
Łokietka, a Marian Stanaszek wnio-
skował o większy nadzór nad firmami 
prowadzącymi roboty dociepleniowe. 
Przy tej okazji zastanawiano się nad 
opracowaniem systemu zabezpiecze-
nia elewacji na budynkach, które nie 
są przeznaczone do docieplenia. Cho-
dzi o blok przy ul. Wróblewskiego 26-
-28 oraz domy na osiedlu „Bańgów”.

W dalszej części dyskusji Wiesław 
Gola powrócił do problemu bezpie-
czeństwa mieszkańców. Jego zda-
niem, nie wszędzie można dotrzeć 
z monitoringiem i dlatego należy zwró-
cić szczególną uwagę na prawidłowe 
oświetlenie osiedla. Zaproponował, 
aby montaż lamp odbywał się zgodnie 
z obowiązującymi normami dotyczący-
mi odstępów pomiędzy słupami. Wy-
jaśniono, że podobny wniosek został 
złożony podczas tegorocznego Zebra-
nia Przedstawicieli Członków i obec-
nie trwają pracę nad harmonogramem 
modernizacji oświetlenia parkowego.

W drugiej części spotkania zebra-
ni zajęli się analizą planu remonto-
wego osiedla na 2006 r. Kierownik 
ADM przedstawił szczegółowo zakres 
przewidywanych do wykonania prac, 
które opiewają na kwotę ponad 1,5 
mln złotych. Uwagi członków RO do-
tyczyły sprawdzenia, czy nie powsta-
je dysproporcja pomiędzy nakładami 
ponoszonymi na remonty na poszcze-
gólnych budynkach. Postanowiono też 
przeznaczyć środki finansowe na wy-
konanie oświetlenia wzdłuż chodnika 
przy ul. Wł. Jagiełły 15 - 29 D.  mig

Kierunek 
bezpieczeństwo
Głównym tematem przeprowa-

dzonego 29 listopada posiedze-
nia Rady Osiedla „Bańgów” z udzia-
łem przedstawicieli RN SSM była 
sprawa bezpieczeństwa na osiedlu. 
Na to spotkanie zaproszono też 
funkcjonariuszy Straży Miejskiej, 
którzy szczegółowo odpowiadali na 
pytania zebranych osób.

Otwierając posiedzenie, przewod-
niczący RO „Bańgów” – Zbigniew 
Popek wyjaśnił, że z inicjatywy Rady 
Nadzorczej dochodzi do wspólnego 

spotkania po to, aby gremia te miały ze 
sobą kontakt nie tylko poprzez swoje-
go przedstawiciela.

Natomiast nawiązując do proble-
mu bezpieczeństwa, Zbigniew Popek 
przedstawił możliwości montażu na 
osiedlu monitoringu, o który RO stara 
się od kilku lat. Podkreślił, że nadal spo-
re zagrożenie stanowi niezabezpieczo-
ny obiekt po fundamentach pod budo-
wę przedszkola. Zwłaszcza w okresie 
letnim jest to miejsce gromadzenia się 
młodzieży z pobliskiej szkoły. Zastana-
wiano się, jakie kroki może poczynić 
Straż Miejska, aby wyegzekwować od 
właściciela obiektu niezbędne prace 
zabezpieczające. Z kolei Barbara Flo-
rek, członek Rady Osiedla, pytała, czy 
można wzywać Straż Miejską w spra-
wie interwencji domowych? Okazało 
się, że interwencje te są w gestii po-
licji. Ponadto, Jan Matyszok zwrócił 
uwagę na fakt, że często dochodzi do 
przekraczania prędkości na drodze 
osiedlowej, gdzie obowiązuje ograni-
czenie do 20 km/h. Niestety, pomimo 
że SM posiada uprawnienia do nakła-
dania mandatów za te przekroczenia, 
nie posiada radaru, który by rejestrował 
prędkość pojazdów. Najwięcej zgłasza-
nych Straży Miejskiej interwencji przez 
mieszkańców „Bańgowa” dotyczy bez-
pańskich psów oraz parkowania samo-

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

W szczerej 
atmosferze

Z udziałem przedstawicieli Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej odbyło się 22 listopada posiedzenie Rady Osiedla „Węzło-
wiec”. Ta wspólna inicjatywa spotkania spółdzielczych organów doprowadzi-
ła do swobodnej wymiany poglądów na temat bieżącego funkcjonowania osie-
dla oraz całej Spółdzielni.

Sporo mówiono o monitorowaniu
osiedla
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

chodów w miejscach do tego nieprze-
znaczonych.

W dalszej części dyskusji członek 
RN i radny Rady Miasta – Mikołaj 
Wajda poinformował o kolejnych dzia-
łaniach mających na celu doprowa-
dzenie do remontu sieci wodociągowej 
na osiedlu, zabezpieczenie obiektu po 
byłym przedszkolu oraz umieszczeniu 
w przyszłorocznym budżecie gminy 
środków finansowych pod budowę 
parkingu dla samochodów osobowych 

przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 77-
-91. Ponadto, radny przedstawił krót-
ko plan rozbudowy specjalnej strefy 
ekonomicznej, która powstaje na 
„Bańgowie”, gdzie w przyszłym roku 
będzie wybudowany nowoczesny za-
kład pracy, w którym znajdzie zatrud-
nienie kilkaset osób.

Z kolei Zbigniew Lekston, wicepre-
zes SSM ds. technicznych, przybliżył 
zebranym zasady działania monitoringu 
na osiedlu „Węzłowiec”. Rada Osiedla 

„Bańgów” zastanawiała się nad pozy-
skaniem funduszu na ten cel. Rozważa-
no możliwość wprowadzenia niewielkiej 
dodatkowej opłaty do czynszu na ten 
cel. Mieszkańcy mieliby podjąć decyzję 
w tej sprawię podczas przyszłoroczne-
go Zebrania Grupy Członkowskiej.

W drugiej części posiedzenia Rada 
Osiedla po naniesieniu niewielkich po-
prawek zatwierdziła plan remontowy 
osiedla na 2006 rok oraz modernizację 
oświetlenia na lata 2006-2010 r. mig

K i e r u n e k  b e z p i e c z e ń s t w o

Posiedzenie otworzył Krzysztof 
Śpiewak, przewodniczący RO i powie-
dział, że Prezydium Rady po otrzyma-
niu projektu odpisów na poszczególne 
fundusze przeanalizowało możliwości 
finansowe z zakresem robót i doko-
nało korekt w planach remontowych. 
Prezydium RO zaproponowało zdję-
cie z planu remontów niektórych prac 
dekarskich i malarskich. Członkowie 
RO, po zapoznaniu się z wyjaśnienia-
mi, zaakceptowali zmiany, gdyż prze-
widziane prace zostaną skorelowane 
z dociepleniami budynków.

W trakcie spotkania zwrócono się do 
władz SSM o wspomożenie budżetu 
osiedla środkami z funduszu central-
nego w celu przyspieszenia zwrotów 
za wymianę okien. Sytuacja pod tym 
względem jest na os. „Michałkowice” 
bardzo nabrzmiała, bo jak mówio-
no, w tym roku dokonywano jeszcze 
wypłat za 2000 rok i rozpoczęto wypła-
ty (44 tys. zł) za 2001 rok, w którym 
wymieniono 506 okien na łączną kwotę 
zwrotów 253 tys. zł. W następnych 
latach w Michałkowicach wymieniono: 
w 2002 r. – 525 okien (192 wnioski) 
kwota 262 tys. zł; 2003 r. – 435 okien 
(146 wniosków) kwota 217 500 zł. 
Zdecydowany spadek wystąpi dopiero 
przy realizacji wypłat za 2004 r., gdyż 
złożono w nim73 wnioski, wymieniono 
207 okien a kwota dopłat wynosi 103 
tys. zł. Przy tej okazji pytano Jana 
Dudka, jak kwestia ta przedstawia się 
na osiedlu „Chemik”, gdzie pełni on 
funkcję przewodniczącego RO. Jan 
Dudek powiedział, że sytuacja na os. 
„Chemik” jest również niezadowalają-

ca, bo zaległości sięgają 6 lat. Odno-
sząc się do apelu o dodatkowe środki, 
Zbigniew Lekston mówił, że wielokrot-
nie już wyjaśniał, iż takich możliwości 
nie ma, chyba że przesunięte zostaną 
docieplenia budynków lub wprowa-
dzona zostanie podwyżka czynszu. 

Te rozwiązania sam też natychmiast 
odrzucił, a uczestnicy skwapliwie się 
z tym stanowiskiem zgodzili. Mówiąc 
o pieniądzach na zwroty, wiceprezes 
SSM dodał, że jeszcze przez jakiś 
jeszcze czas kwestia ta będzie się 
pojawiała, bo z zestawienia wymian 
wynika, że problem będzie samoistnie 
się wygaszał z chwilą zrealizowania 
wypłat za lata 2001 - 2003. Dlatego, 
mówiono, należy obecnie wnikliwie 
szukać pieniędzy w budżecie osiedla, 
a gdy tylko pojawią się jakieś wolne 

kwoty, to przeznaczać je na wypła-
ty dla mieszkańców. Ważnym jest, 
by skracać kolejkę jak najszybciej. 
Można w tym celu zmniejszyć rezerwę 
budżetową osiedla i należy rozważyć 
złożenie takiego wniosku.

Kolejną sprawą, nurtującą członków 
RO jest kanalizacja w Michałkowicach. 
Mówi się o niej od dawna, a postę-
pów w rozwiązaniu nie widać. Bardzo 
obszernie problem naświetlił Dariusz 
Bochenek, wiceprezydent miasta, 
a zarazem członek Rady Osiedla. 
Przedstawione wyjaśnienia nie rokują 
nadziei na szybkie rozwiązanie pro-

blemu, gdyż całość jest niezmiernie 
zagmatwana ze względu na uwarun-
kowania formalno-prawne. Sprawie tej 
poświęcimy w „MS” odrębny materiał.

Członkowie RO pytali także, co z alter-
natywnym źródłem ciepła dla ich osie-
dla. Również w tym przypadku trzeba 
będzie poczekać, usłyszeli w odpowie-
dzi, bo miasto w 2006 roku zamierza 
wykonać plan zabezpieczenia gminy 
w ciepło, gdyż Ciepłownia Siemiano-
wice jest postawiona w stan likwidacji. 

Parking, okna, blaszane garaże
Projekt planu remontów na 2006 rok był podstawowym punktem porząd-

ku dnia przeprowadzonego 24 listopada posiedzenia Rady Osiedla 
„Michałkowice”. W obradach, zgodnie z ustaleniami RN SSM, uczestniczył 
dodatkowo Jan Dudek – członek Rady Nadzorczej oraz Zbigniew Lekston, 
wiceprezes ds. technicznych i Marian Gogol, pełnomocnik Zarządu ds. organi-
zacyjno-samorządowych.

Zwroty za wymianę okien, to jeszcze ogromny problem.

ciąg dalszy na str. 8
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D o  z e r a  j e s z c z e  d a l e k o

Pojawiła się jednak nowa okoliczność, 
bo zarówno EC „Dąbrówka”, jak i EC 
„Echo” w Chorzowie zaproponowały 
własne podłączenia. W obydwu spra-
wach głos zabierali także Zbigniew 
Lekston i Mikołaj Wajda – członek 
Rady Miasta i członek RO i RN SSM.

Dość nieoczekiwanie dyskusja roz-
gorzała z chwilą omawiania budowy 
drogi dojazdowej do powstającego par-
kingu strzeżonego przy ul. Kościelnej. 
Okazało się, że mieszkańcy ul. Pocz-
towej 10, 11 oprotestowali planowany 
przebieg drogi, gdyż biegłaby zbyt 
blisko ich domów i stanowiłaby zagro-

żenie dla pieszych. Zbigniew Lekston 
wyjaśniał, że ilość przejeżdżających 
samochodów nie będzie duża, więc 
blokowanie przejazdu jest niecelowe. 
Członkowie Rady mówili, że dojazd 
do parkingu jest możliwy od ulicy Kra-
kowskiej w kierunku istniejącej myjni, 
a tam między garażami do parkingu. 
W ten sposób ominięto by budynki 
przy Pocztowej. Ta nowa okoliczność 
spowodowała, że postanowiono jesz-
cze raz przyjrzeć się planom. Jak się 
dowiedzieliśmy, argumentacja ta zro-
biła swoje i dojazd do parkingu będzie 
wprost od ul. Krakowskiej. Przy tej 

okazji mówiono o dalszym zagospo-
darowaniu południowej części terenu 
przy ul. Przyjaźni 42 i o podjęciu zde-
cydowanych działań prowadzących do 
likwidacji blaszanych garaży pousta-
wianych byle jak i szpecących swym 
wyglądem. Mówiąc o tych sprawach, 
stwierdzono, że na prace w części 
południowej też przyjdzie czas i może 
warto by powołać wzorem Bytkowa: 
Stowarzyszenie Przyjaciół Michałko-
wic. Propozycja likwidacji blasza-
nych straszaków – przepraszamy – 
garaży została przyjęta bez zastrze-
żeń. Piotr Sowisło

ciąg dalszy 
ze str. 16 Parking, okna, blaszane garaże

Dewastacji, i oby tak dalej, 
jakby mniej. To cieszy, bo tym 

samym zmniejsza się pula wyrzuca-
nych pieniędzy na naprawy tego, co 
było dobre i mogło jeszcze służyć. 
Wśród zniszczeń, które się poja-

wiają, są zadziwiające zdarzenia. 
Nie zmniejsza się ilość rozwalanych 
skrzynek na reklamy i wybijanych szyb 
w drzwiach, a wydawać by się mogło, 
że zależało nam na skrzynkach i zale-
ży na oszczędzaniu ciepła.

Mimo zmniejszenia się ilości 
poważniejszych dewastacji, ręce 
opadają, gdy docierają informacje 
o powybijanych szybach w nowo 
założonych drzwiach. Powie ktoś, 
to niemożliwe? A jednak!

W bieżącym wydaniu „MS”, na stro-
nie obok, piszemy o drzwiach zakła-
danych pod koniec listopada na osie-
dlu „Węzłowiec”. Administracja robiła 
wszystko, by wymienić stare i zdążyć 
przed większymi mrozami. Nic tylko 
przyklasnąć – zgoda. No cóż, radość 
była krótkotrwała, bo kilka dni póź-
niej właśnie w tych nowych drzwiach 
– patrz zdjęcia – już komuś przeszka-
dzała szyba i nadaje się do wymiany.

Jeżeli tempo zniszczeń się utrzy-
ma to nikt nie nadąży z wymienia-
niem wkładów, a wtedy mróz z wia-
trem w zawody swobodnie będą sobie 
hulać po klatce schodowej a później 
dziwić się będą mieszkańcy:

Skąd taka dopłata!!!
Przecież Ja oszczędzam!!!

Na „Bańgowie” znalazł się natomiast 
ktoś, kto kocha ciemności lub chomi-
kuje żarówki, bo systematycznie nikną 
one sprzed wejść do budynków.

Niestety, znowu w „Michałkowi-
cach” pojawił się osobnik pasjonu-
jący się okorowywaniem rosnących 
drzew. Właśnie na tym osiedlu, i tylko 
właściwie na nim, w porze zimowej 
jakiś maniak w ten sposób znęca się 
nad drzewami. Tym razem dobrał się 
do dorodnej brzozy. Ciekawi jeste-
śmy, jak sam by się czuł, gdyby 
ktoś obdzierał go ze skóry?

Przed nami święta i witanie Nowe-
go Roku. Miejmy nadzieję, że cały 
ten okres będzie spokojny i nie 
odnotujemy żadnych zniszczeń, tak 
by w Nowy 2006 Rok wejść bez 
ujemnego salda spowodowanego 
dewastacjami.

Na osiedlach zanotowano:
„BAŃGÓW”

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19
– wybito szybę w pralni (piwni-

ca); a pod nr 36, 79b wybito szyby 
w drzwiach wejściowych,

ul. Władysława Reymonta16, 38
– zniszczono pojemniki na materiały 

reklamowe.
Na całym osiedlu ktoś sukcesywnie 

wykręca żarówki przy wejściach do 
klatek schodowych.

„MICHAŁKOWICE”
ul. Kościelna 36 – w pasie zieleni 

okorowano brzozę,
ul. Pocztowa 8, 10

– skradziono kratki metalowe 
sprzed drzwi wejściowych,

ul. Kościelna 36, Wyzwolenia 
8, Przyjaźni 10 – wybito szyby 

w drzwiach wejściowych.
„MŁODYCH”

ul. Franciszka Zubrzyckiego 3
– skradziono klamki ze wszystkich 

drzwi windy.
„WĘZŁOWIEC”

ul. Władysława Jagiełły 27D, 
Grunwaldzka 3B – zniszczono 

skrzynki na reklamy. pes

Wytrzymała tylko kilka dni!!!
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Wiele z tych problemów 
rozwiązują systematycznie 
montowane przez Spółdziel-
nię nowe, aluminiowe drzwi 
o lekkiej konstrukcji, łatwe 
w użyciu, o podwyższonych 
parametrach termoizolacyj-
nych i akustycznych. Wie-
lu lokatorów chwali je sobie, 
gdyż są bardziej estetyczne 
od tradycyjnych i poprawia-
ją wizerunek budynku. Przy 
okazji ich wymiany, prowa-
dzi się często drobne prace 
remontowe związane z ma-

lowaniem wejścia do budyn-
ku i naprawą domofonów. 
Wymianę drzwi przeprowa-
dza się ostatnio na „Wę-
złowcu”, gdzie administra-
cja osiedlowa zaplanowała 
jeszcze przed nadejściem 
zimy zamontować 10 sztuk 
przy ul. Waleriana Wró-
blewskiego 26-28, Włady-
sława Jagiełły 29 A-D oraz 
Grunwaldzkiej 5.

Niestety, nadal dochodzi 
do kradzieży aluminiowych 
profili przez złodziei para-
jących się „pozyskiwaniem” 
złomu. Chociaż w skupie 
można za nie otrzymać nie-
zbyt duże pieniądze, ich na-
prawa jest o wiele bardziej 
kosztowna. Zwróćmy więc 
uwagę na to, czy naszymi 
nowymi drzwiami nie in-
teresują się jakieś podej-
rzane, obce osoby i w ra-
zie takiego zdarzenia in-
terweniujmy natychmiast 
u stróżów prawa.

Niezależnie od tych ro-
bót przy ul. Wł. Jagiełły 29 
wymieniana jest w piwni-
cy instalacja (poziom) zim-
nej wody. Nowa, wykonana 
z rur PP, na długi czas za-
pewni bezawaryjne dostawy 
wody – przynajmniej po stro-
nie wewnętrznej instalacji – 
bo z sieciami doprowadzają-
cymi różnie bywa.  mig

W ferworze wszelkich zajęć o nieuwa-
gę nietrudno, a to już tylko krok do wy-
padku. Nie od dziś wiadomo, że po-
śpiech i nieuwaga to podstawowe przy-
czyny nieszczęść, a wystarczy tylko 
chwila, by jak bańka mydlana prysł czar 
świąt. Pamiętajmy o tym, przygotowując 
się do tych tak ważnych dla nas dni.

Bądźmy przezorni na każdym kro-
ku – nawet przy smażeniu karpia. Ta 
prozaiczna czynność może też stać 
się zarzewiem pożaru, gdyż rozgrza-
ny tłuszcz zapala się błyskawicznie, 
a wtedy odruchowo patelnię wkła-
damy pod wodę... by ugasić ogień. 
Ten ruch to początek tragedii, gdyż 
palący się tłuszcz rozpryskuje się 
momentalnie na wszystkie możli-
we strony po całej kuchni, a pło-
mienie w mgnieniu oka ogarniają, 
co tylko się da. Specjaliści od pożar-
nictwa mówią, że nasze mieszkania 
– nafaszerowane łatwopalnymi mate-
riałami – potrafią spłonąć doszczętnie 
w kilka minut. Ogień rozprzestrzenia 
się w nich w każdym kierunku i „idzie”: 
górą – kasetony, po ścianach – tape-
ty, meble, i dołem – wykładziny, par-
kiety, mozaiki etc.

Statystyki wykazują, że w Polsce 
przeciętnie w roku dochodzi do 25 ty-
sięcy pożarów w mieszkaniach, w któ-

rych życie traci kilkaset osób, a kilka ty-
sięcy doznaje lżejszych bądź cięższych 
obrażeń. W ich efekcie straty material-

ne – wymierne – idą w miliony złotych. 
Nie do przeliczenia na żadne pieniądze 
są jednak straty niewymierne: strach, 
ból, rozpacz i świadomość, że można 
było pożaru uniknąć lub go ograniczyć 
do minimum. Do tego dochodzi dłu-
gotrwałe leczenie trudno gojących się 
oparzeń, kalectwo i blizny szpecące na 
całe życie, które są niczym w porówna-
niu z urazami psychicznymi.

Nikt, lub prawie nikt, na co dzień 
nie zastanawia się nad występujący-
mi przecież powszechnie tragiczny-
mi w skutkach zdarzeniami losowy-
mi, wśród których są i pożary. Jeżeli 
się pali, to zawsze u kogoś. Dopie-
ro, gdy rzeczywiście coś się przytra-
fi w naszym bliskim otoczeniu, gdy – 
czego nikomu nie życzymy – stanie-
my oko w oko z takim zagrożeniem, to 
inaczej przez jakiś czas patrzymy na 
rzeczywistość. Szkoda, że ta pamięć 
bywa często bardzo krótka.

Warto przy okazji kilku wolnych 
dni, jakie będziemy mieć w święta, 
zastanowić się nad zapewnieniem 

sobie pewnego komfortu i zabez-
pieczenia na przyszłość domow-
ników, własnego mienia przed po-
żarem. Pożarnicy dowodzą, na pod-
stawie setek tysięcy przeprowadzo-
nych akcji, że 90% pożarów w miesz-
kaniach można by skutecznie ugasić 
w fazie ich rozwoju, tj. zdusić ogień 
w zarodku, gdyby domownicy w zasię-
gu ręki mieli podręczny sprzęt gaśni-
czy umożliwiający gaszenie tłuszczów 
spożywczych, urządzeń pod napię-
ciem etc. Jednym z takich sprzętów 
są odpowiednie gaśnice. Jest ich na 
rynku sporo i nie są drogie. Może na-
leży wygospodarować parę złotych na 
taką gaśnicę i trzymać ją w mieszka-
niu w widocznym i łatwo dostępnym 
miejscu? Wydatek to niewielki, zaś 
zakup na kilka lat, a licho i to nie tylko 
związane z przedświąteczną krzątani-
ną i pośpiechem, przecież nie śpi.

Na koniec krótki dowcip, może 
nieco wisielczy, ale:

Jasiu wpada do kuchni i krzyczy do 
mamy zajętej przygotowywaniem wi-
gilijnych potraw:

- Mamo!!! Choinka się pali!!!
- Jasiu, nie mówi się pali tylko świeci 

– odpowiada mama.
Dziecko wychodzi i po chwili wbiega 

ponownie, krzycząc:
- Mamo!!! Firanka też się świeci!!!
Życzymy wszystkim spokojnych 

świąt i „nieświecących” firanek.
Piotr Sowisło

Na zimę jak znalazł
Jednym z najczęściej zgłaszanych przez miesz-

kańców postulatów jest montaż nowych drzwi ze-
wnętrznych do budynków. Stare, często metalowe są 
w wielu przypadkach już mało sprawne i utrudniają 
korzystanie z nich, zwłaszcza osobom w podeszłym 
wieku. Ich duży stopień zużycia powoduje, że trudniej 
jest o prawidłowe funkcjonowanie instalacji domo-
fonowej, która ma wpływ na zapewnienie warunków 
bezpieczeństwa lokatorom i ograniczenie przedosta-
wania się obcych osób do bloków mieszkalnych. 

Za kilka, najdalej kilkanaście dni rozpocznie się świąteczny kołowrót. Zde-
cydowana większość z nas wpadnie w wir przedświątecznych prac: porząd-
ków, zakupów itd. Kulminacją będzie przygotowywanie wszelakich wigilij-
nych potraw, strojenie choinki... i wieczerza w gronie najbliższych.

Nowe drzwi i instalacja wodna  
– różne zadania, wspólne cechy

Karp z gaśnicą
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W obradach uczestniczyli 
przedstawiciele władz kilku-
dziesięciu spółdzielni i dzien-
nikarze redagujący spółdziel-
cze środki masowego ko-
munikowania. Zdecydowana 
większość spółdzielni docie-
ra z informacją do mieszkań-
ców poprzez czasopisma – 
dwutygodniki, miesięczniki. 
Nie brak jednak i takich, któ-
re swego czasu postawiły na 
radio lub telewizję.

Referat wprowadzający 
wygłosił Eugeniusz Sie-
mieniec, wiceprezes kato-
wickiego oddziału Związ-
ku Rewizyjnego Spółdziel-
ni Mieszkaniowych. Mówca 
przedstawił rys historycz-
ny powstawania Międzyna-
rodowych Zasad Spółdziel-
czych i kształtowania się 
zapisów o szkoleniach i in-
formacji oraz ich ogrom-
nym wpływie na świadome 
uczestnictwo spółdzielców 
w życiu i działalności każ-
dej spółdzielni.

Eugeniusz Siemieniec po-
wiedział m.in.: „Uznanie pro-
wadzenia działalności szkole-
niowej za obowiązek spółdziel-
ni wynika z zasad równości 
praw i demokracji wewnątrz-
spółdzielczej. Jeśli wszyscy 
spółdzielcy mają w rzeczywi-
sty, autentyczny sposób (a nie 
formalny) korzystać z prawa 
do udziału w podejmowaniu 
decyzji, to muszą być dobrze 
przygotowani do wykonywa-
nia wynikających z tego pra-
wa funkcji i obowiązków. Mu-
szą znać swoje uprawnienia, 
rozumieć zasady spółdziel-
czego systemu zarządzania 
i gospodarki finansowej oraz 
posługiwać się nimi w prakty-
ce. (...) Mówi się, że spółdziel-
nie informują społeczeństwo 
poprzez prowadzenie działal-
ności oświatowej adresowa-
nej do społeczności otaczają-
cej spółdzielnie. Popularyza-
cja zasad działania jest po-
trzebna do przyciągania no-

wych członków jako podstawy dalszego rozwoju i kształtowania 
perspektyw stabilnej egzystencji spółdzielni. Jest to cały trend, 
aby młodzież była naszym zapleczem do działania spółdzielni. 
Tu parę rozważań i przypomnień na temat demokracji w spół-
dzielni. Należałoby ustalić, w czym się wyraża istota spółdziel-
czej formy gospodarowania. Inaczej mówiąc, trzeba odpowie-
dzieć na pytanie, czym przede wszystkim jest spółdzielnia? Od-

powiedź na to pytanie dał Kongres Spółdzielczy w Mancheste-
rze w 1995 r. Jest ona też zawarta w Prawie spółdzielczym.”

Mówca podkreślał konieczność prowadzenia kształcenia 
wśród członków spółdzielni, ale zauważył, by: „koniecznie 

wypracować rozsądny kompromis między poziomem takie-
go uczestnictwa, który zapewni odpowiedni poziom funkcjo-
nowania całej instytucji, a jednocześnie nie stanie się obcią-
żeniem dla tych spośród członków, którzy nie są zaintere-
sowani korzystaniem ze stworzonej im możliwości uczest-
nictwa. Chodzi o to, aby ten, kto uzyska wiedzę nie wyko-
rzystał jej tylko dla siebie, ale spożytkował ją dla efektyw-
nego rozwoju swojej spółdzielni”. Mówiąc o formach komu-
nikowania się ze spółdzielcami stwierdził: „kolejni referen-
ci będą mówili głównie o słowie pisanym, więc zwrócę uwa-
gę na fakt niewykorzystywania retoryki, dialektyki, czyli na 
umiejętność przemawiania”. E. Siemieniec złożył wniosek 
o powołanie Centrum Edukacji Spółdzielczej przy Unii 
Spółdzielców Mieszkaniowych i apelował o jak najszer-
sze udostępnianie informacji członkom spółdzielni.

Prowadzący obrady p. Zbigniew Olejniczak, przewodniczą-
cy Rady USM, po tym wystąpieniu postawił pytanie: Czy łatwiej 
zarządza się spółdzielnią, gdy spółdzielcy są doinformowani?

Odpowiedzi na nie, przy okazji prezentacji sposobów do-
cierania z wiadomościami do mieszkańców i przygotowa-

nych referatów, udzielali:
- Bernard Kipigrocha – 

dwutygodnik „Panorama 7” 
(Szczecin),

- Krystyna Piasecka 
i Zbigniew Paweł Szan-
dar – miesięcznik „Wspólne 
Sprawy” (Katowice),

- Wiesław Cyzowski – kwar-
talnik „W Jagielle” (Łódź),

- Andrzej Szydzisz – pre-
zentacja audiowizualna blo-
ku informacyjnego w lokalnej 
telewizji i radiu (Sieradz),

- Marek Biliński – „Rola 
i zadania telewizji kablowej” 
(Puławy),

- Roman Kawecki – pre-
zentacja audiowizualna i re-
ferat „Internetowe środki ko-
munikacji społecznej jako 
nowoczesna realizacja idei 
spółdzielczej samorządno-
ści” (Poznań).

W zgodnej opinii mówców 
przekazywanie jak najwięk-
szej ilości informacji nie jest 
utrudnieniem, chociaż zda-
rza się, że wiadomości są 
zupełnie na opak interpreto-
wane. Wszyscy podkreśla-
li też, że w dobie społeczeń-
stwa informatycznego, coraz 
szybszego obiegu informa-
cji zaniechanie docierania do 
spółdzielców jest poważnym 
błędem, bo jak mówiła Kry-
styna Piasecka: „Żyć i dzia-
łać we współczesnym świe-
cie, to znaczy korzystać z in-
formacji. Czy i na ile konkret-
na osoba potrafi je wykorzy-
stać, wyłowić z ogromu in-
formacji te niezbędne z jej 
punktu widzenia, zaintere-
sowań czy interesów, zale-
ży od osobistych doświad-
czeń, już posiadanej wiedzy, 
umiejętności przeprowadza-
nia selekcji, odróżnienia tre-
ści istotnych od mniej istot-
nych, zdolności analitycz-
nych, itd.”

Podsumowując debatę  
Z. Olejniczak uzupełnił wcze-
śniejszy wniosek o powoła-
nie Centrum Edukacji Spół-
dzielczej poprzez dodanie: 
i Informacji.

Na zakończenie forum ze-
brani obejrzeli amatorski 
spektakl teatralny.

Piotr Sowisło

Docierać z informacją
Pod koniec września w Łodzi, w Klubie Osiedlowym obchodzącej w tym roku swe 

10-lecie SM im. Władysława Jagiełły, odbyło się XIX Forum miesięcznika „Domy 
Spółdzielcze”. Temat brzmiał: informacja w spółdzielni mieszkaniowej jako praktycz-
na realizacja V Zasady Międzynarodowego Związku Spółdzielczego.

Szeroka i rzetelna informacja to znak czasu.

V Zasada Spółdzielcza przyjęta przez  
Zgromadzenie Ogólne  

Międzynarodowego Związku Spółdzielczego
podczas Kongresu w Manchesterze w 1995 r.

Kształcenie, szkolenie, informowanie.
Spółdzielnie zapewniają możliwość kształcenia i szko-

lenia swoim członkom, przedstawicielom wybranym do 
organów spółdzielni, personelowi kierowniczemu i pra-
cownikom po to, aby przyczyniali się oni w bardziej efek-
tywny sposób do rozwoju swoich spółdzielni. Spółdzielnie 
informują społeczeństwo, a w szczególności młodzież 
i osoby kształtujące opinię publiczną, o celach spółdziel-
czości i korzyściach wynikających z jej działalności.



11MOJA SPÓŁDZIELNIA 12/2005

Tej jesieni kierownic-
two „Chemika” postanowi-
ło poszerzyć swoją ofertę 
o spektakle dla dorosłych 
miłośników teatru. Naj-

pierw gościł tutaj znany ak-
tor scen krakowskich – Ta-
deusz Kwinta, który zapre-
zentował w październiku 
monodram pt. „Gdzie jest 
mój Homel?”. Natomiast 8 
listopada odbyło się kolej-
ne przedstawienie pt. „Za-
piski oficera Armii Czerwo-
nej” z udziałem Piotra Cyr-
wusa. Aktor Teatru Stare-
go z Krakowa, któremu po-
pularność przyniosła rola 
Ryszarda w serialu telewi-
zyjnym „Klan”, tym razem 
wcielił się w postać żołnie-
rza – Michaiła Zubowa. 

Główny bohater jest czło-
wiekiem romantycznym 
i bardzo szybko się zako-
chującym, co powoduje wie-

le śmiesznych sytuacji. Jakie 
były tego konsekwencje? 

Mogła przekonać się o tym 
licznie zgromadzona publicz-
ność w DK „Chemik” – Jeste-

śmy stałymi bywalcami oko-
licznych teatrów, więc z tym 
większym zainteresowaniem 
przychodzimy do „Chemika”. 
Naszym zdaniem, to bardzo 
dobry pomysł, aby prezen-
tować sztukę teatralną bliżej 
mieszkańców. Można wyczuć 
tutaj również wspaniałą teatral-
ną atmosferę – twierdzą pań-
stwo Kozowie, którzy przyszli 
na spektakl do „Chemika”.

Bohaterem „Zapisków...” 
jest młodszy lejtnant Michaił 
Nikołajewicz Zubow, który we 
wrześniu 1939 roku razem 
z gromadą krasnoarmiejców 
wkracza na kresy. Zubow, 
wzbogacony na szabrowa-
nym mieniu, zapisuje wra-
żenia z odmiennej cywiliza-

cyjnie Polski. W sferze men-
talności i manier nie odbie-
ga od kołchozowej przecięt-
nej. Jednocześnie demon-
struje swoją wyższość i zdu-

mienie dla pańskiej Rzecz-
pospolitej. Spektakl ten uwy-
pukla jeszcze bardziej grote-
skowy portret niezwyciężo-
nej, największej, chłopo-ro-
botniczej armii świata.

- Dokładnie nie umiem wy-
tłumaczyć, dlaczego „Zapi-
ski...” są tak bardzo popular-
ne. Być może dlatego, że jest 
w nich humor, cynizm, gro-
teska. Wystawiam je już od 
dawna, ale dążę do tego, by 
nie wpaść w rutynę. Staram 
się, by spektakl ciągle był 
żywy, elastyczny, kolorowy. 
Bardzo pomaga mi w tym 
publiczność, która sponta-
nicznie reaguje na prezen-
towane przeze mnie treści – 
podkreśla Piotr Cyrwus.

Przedstawiony spektakl 
zrobił ogromne wrażenie na 
zgromadzonej w „Chemi-
ku” publiczności. Miała na 
to wpływ nie tylko znakomi-
ta gra Piotra Cyrwusa, ale 
również napięcie, jakie wy-
twarza się w tym przedsta-
wieniu między aktorem a wi-
dzem. Nie bez znaczenia 

jest też różnorodność form, 
które wypełniają spektakl. 
A ponadto, publiczność oka-
zała spore zainteresowanie 
kawałkiem historii Polski, 
który mimo upływu tylu lat 
budzi w nas sporo emocji.

„Zapiski...” są kolejną 
ofertą dla publiczności, ja-
ką przedstawiły Stowarzy-
szenia: Przyjaciół Bytkowa 
i „Nasz Dom”. Wygląda na 
to, że realizowany w ten spo-
sób program „Kultura daleko 
od szosy”, na który „Nasz 
Dom” otrzymał dotację fi-
nansową z gminy, w peł-
ni się powiódł i udowodnił, 
że teatr wciąż jest aktualną 
i atrakcyjną formą przekazu 
artystycznego.  mig

Dwóch mężczyzn wytypowało szóst-
kę w kumulacji totolotka. Pomiędzy nich 
podzielono 13 milionów złotych. Pierw-
szy podjeżdża po odbiór wygranej zde-
zelowanym maluchem, jest skromnie 
ubrany, a pytany przez dyrektora oddzia-
łu, na co przeznaczy pieniądze, mówi:
- Na pewno zafunduję rodzince 
wycieczkę zagraniczną, kupię samo-
chód i pomyślę o budowie domu. 
Resztę wygranej dam na lokaty, by 
przyrastały odsetki.

Drugi przyjeżdża najnowszym merce-
desem, ubrany jest w superciuchy naj-
lepszych dyktatorów mody. Słowem, 
widać, że wygrała osoba majętna. 
Dyrektor oddziału również pyta, na co 
przeznaczona zostanie nagroda. Męż-
czyzna odpowiada:
- Część pieniędzy wpłacę na ZUS. 
Kolejne do Urzędu Skarbowego na 
zaległe podatki.
- No dobrze – mówi wypłacający – 
a co z resztą?
- ...Reszta, będzie musiała poczekać.
- Słucham??? – pyta zdziwiony dyrektor.
- No tak, reszta dłużników będzie 
musiała poczekać.

  
Dwie panie rozmawiają o przedświą-
tecznych wypiekach. Jedna pyta:
- Słuchaj, jak ty robisz marmoladę?
- Obieram pączka – pada odpowiedź.

  

Obok siedzącej kobiety stoi w autobu-
sie pijany mężczyzna. Ona patrząc na 
niego z pogardą, mówi:
- Aleś się pan uchlał!
- A pani jest strasznie brzydka! – pada 
odpowiedź.
- Panie jak pan tak może?
- A mogę – dodaje chłop – bo ja jutro 
będę trzeźwy!

  

Piotr Cyrwus podbił serca widowni.

H i s t o r i a  l e j t n a n t a
Spektakle teatralne stają się powoli dobrą tradycją Domu Kultury „Chemik”. Od 

kilku lat organizowane są tu dla młodzieży przedstawienia Teatru Profilaktyczne-
go, który porusza trudne problemy związane z narkomanią, alkoholizmem i agresją.
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Intensywne opady śnie-
gu w listopadzie zaskoczy-
ły przede wszystkim kierow-
ców, których spora część nie 
była jeszcze przygotowana 
na śliską nawierzchnię i nie 
zmieniła na czas ogumienia 
w swoich pojazdach.

Tym samym, aura posta-
wiła natychmiast wszystkie 
osiedlowe administracje na 
nogi. Do zmagań z pierw-
szym atakiem zimy ADM-y 

przygotowywały się już od 
wielu tygodni, wyposażając 
wcześniej niż zwykle dozor-
ców w sprzęt do odśnieża-
nia, ustawiając nowe skrzy-
nie z piaskiem w pobliżu 
głównych traktów pieszych. 
Mimo, że najsilniejsze opa-
dy śniegu miały dotychczas 
miejsce w nocy, to zaraz po 
ich ustaniu, od wczesnych 
godzin rannych można by-
ło spotkać dozorców odśnie-
żających chodniki i posypu-
jących je piaskiem. Zdaniem 
wielu lokatorów, dozorczy-
nie spisały się na medal 
przy odpieraniu pierwsze-
go ataku zimy. Do akcji mu-
siały też przystąpić pługi, któ-
re na bieżąco usuwają śnieg 
z osiedlowych uliczek. Nasza 
Spółdzielnia nie posiada wła-
snego sprzętu, więc zleca te 
prace specjalistycznej firmie. 
Drogowcy szczególnie zwra-
cają uwagę na te odcinki we-
wnętrznych dróg, które bie-

gną pod górkę. Szczegól-
nie narażone na oblodzenie 
są drogi dojazdowe do bu-
dynków na os. „Węzłowiec”, 
w rejonie ulic Waleriana 
Wróblewskiego 26-28, Wła-
dysława Jagiełły 11, 13, 27, 
31 i na os. „Chemik” ul. Al-
fonsa Zgrzebnioka. Służby 
drogowe regularnie posypu-
ją je piaskiem z domieszką 
środków chemicznych usu-
wających oblodzenie.

Oczywiście, zima będąca 
utrapieniem dla dorosłych 
to frajda dla najmłodszych, 
którzy natychmiast powycią-
gali sanki i narty i rozpoczęli 
okupowanie każdego trochę 
większego wzniesienia, by 
oddać się śnieżnej sannie.

Synoptycy zapowiadają, że 
będziemy jeszcze długo cie-
szyć się urokami zimy. Jed-
nak żyjemy w strefie klima-
tycznej, gdzie gwałtowna od-
wilż i zmiany temperatury po-
wietrza mogą przyjść znie-
nacka. A to zazwyczaj ozna-
cza jeszcze większe proble-
my w poruszaniu się po osie-
dlowych chodnikach i ulicz-
kach niż podczas siarczyste-
go mrozu. Zwłaszcza wtedy 
radzimy zachować szcze-
gólną ostrożność, gdyż 
przemieszczanie się po roz-
mokłym śniegu, pod którym 
często kryje się lód, mo-
że doprowadzić do upadku 
i poważnej kontuzji.        mig

Sezon w Strefie Rozrywki „RENOMA” w pełni. Wła-
śnie to miejsce wielu młodych ludzi z Siemianowic 

Śl. i ościennych miast upodobało sobie do spędzania 
wolnego czasu. Trudno się więc dziwić, że w prawie 
każdy wieczór wszystkie tory bowlingowe są zajęte. To 
chyba najlepszy sposób na relaks, odreagowanie stre-
sów i miłe spędzenie czasu w towarzystwie przyjaciół 
i znajomych. Do „RENOMY” zaglądają jednak nie tylko mi-
łośnicy bowlingu, gdyż wiele osób chętnie korzysta z oferty 
zacisznej kawiarenki.

Emocjonujące turnieje

Przyszła znienacka
Pierwszy atak zimy w ostatniej dekadzie listopada dał 

się dość mocno we znaki kierowcom i pieszym. Je-
śli śnieżna aura będzie nam towarzyszyć w następnych 
tygodniach, to utrzymanie w należytym stanie osiedlo-
wych dróg i chodników nie będzie łatwym zadaniem.

Piasek i szufle poszły w ruch.

W ostatnich tygodniach na 
brak emocji nie mogli tu na-
rzekać pasjonaci aktywnego 

spędzania wolnego czasu. 
Coraz chętniej obchodzone 
w naszym kraju Halloween, 
czyli Noc Duchów, zawitało 
31 października do kręgielni. 
Impreza ta po raz pierwszy 
zorganizowana przez „RE-
NOMĘ” spotkała się ogrom-
nym zainteresowaniem sta-
łych bywalców tego miejsca. 
Ponad 100 osób w nieco 
inny niż zwykle sposób, 
przy zgaszonych światłach, 
w nieco mrocznej atmosfe-
rze i towarzystwie co jakiś 
czas przemykających przez 
salę duszków próbowało 
rzucać kulą „drugą ręką”, 
a więc tą, którą na co dzień 
rzadziej się posługujemy.

Od kilku tygodni trwają 
też w „RENOMIE” rozgrywki 
Amatorskiej Ligi Bowlingo-
wej, która skupia obecnie 7 
drużyn składających się od 
3 do 5 zawodników. W każdy 
poniedziałkowy wieczór spo-
tykają się wszystkie drużyny, 
aby rozegrać turniej, w któ-
rym liczy się suma punktów 
zdobytych przez zawodni-
ków poszczególnych ze-
społów. Jeżeli drużyna liczy 

więcej niż 4 osoby, w danej 
grze jedna z nich ma możli-
wość odpoczynku i szansy 

na koncentrację, aby w ko-
lejnej rozgrywce postarać 
się o jeszcze lepszy wynik. 
W przeciwieństwie do „RE-
NOMY CUP” tutaj liczy się 
siła całej drużyny, opartej 

nie tylko na umiejętnościach 
technicznych zawodników, 
lecz również na umiejętno-
ści wspólnej koncentracji 
i dawania sobie wsparcia. 
W ABL zespoły grają syste-
mem każdy z każdym. Naj-
lepsza z nich przejdzie do 
dalszych rozgrywek, które 
pozwolą wyłonić drużyny 

Ile teraz zaliczę punktów?

„Troskliwe Misie” – liczą 
na dobre miejsce.
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Ideą powstania takich 
punktów jest dotarcie do jak 
największej liczby kobiet na 

terenie naszego wojewódz-
twa oraz udzielania im kom-
pleksowej pomocy, zarówno 
doraźnej, poprzez kontakt 
ze specjalistami, jak i przez 
podnoszenie ich świadomo-
ści. Punkty działają już w 9 
miastach.

30 listopada doszło do 
uroczystego otwarcia ta-
kiego miejsca w DK „Che-
mik”. – Zapraszamy do na-
szego punktu wszystkie ko-
biety oraz ich rodziny, które 
czują się bezradne i potrze-
bują pomocy. Skierujemy 
je do odpowiednich organi-
zacji udzielających pomo-
cy. W naszym punkcie pla-
nujemy zorganizować gru-
py wsparcia oraz prowadzić 
różnego rodzaju szkolenia – 
mówi Teresa Surma, kon-
sultant z siemianowickiego 

punktu, która przeszła szko-
lenie w Akademii Liderek.

Punkt informacji dyspo-

nuje też szeregiem publi-
kacji, broszur, poradników, 
będących ważnym uzupeł-
nieniem udzielanej pomo-

cy. Można z nich dowiedzieć 
się np. jak:

- reagować na przemoc 
domową,

- skutecznie kreować swój 
wizerunek.

Ponadto, w materiałach 
znaleźć można wiadomo-
ści o udziale kobiet w spra-

wowaniu władzy oraz o rów-
nych ich szansach w pracy.

W planach jest organizo-

wanie bezpłatnych szko-
leń dla kobiet. Najbliższe, 
poświęcone samoobronie, 
odbędzie się 17 grudnia 
o godz. 16.00. Następne, 

w styczniu, będzie o ko-
rzyściach płynących dla 
przedsiębiorców z tytułu 
zatrudniania kobiet.

W otwarciu uczestniczyło 
szereg zaproszonych gości 
z całego Śląska. Zorganizo-
waną z tej okazji konferencję 
otworzyła Jolanta Kopiec, 

radna Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego, która zachę-
cała wszystkie siemianowic-
kie stowarzyszenia do stara-
nia się o pozyskiwanie środ-
ków finansowych na swoją 
działalność z budżetu woje-
wództwa. Natomiast Doro-
ta Stasikowska – Woźniak, 

prezes ŚCRS, przedstawiła 
cele działalności powstają-
cych punktów i powiedziała: 
– W ostatnich latach prze-
moc domowa przestała być 
tematem tabu. Trzeba nadal 
mówić o tym i uświadamiać, 
że jest to zło, którego ofia-
rą pada co 5 kobieta w Pol-
sce oraz dzieci. Stworzony 
przez nas autorski program 
spotkał się z dużym zainte-
resowaniem w innych kra-
jach, ostatnio prezentowali-
śmy go w Gruzji.

W trakcie konferencji Ta-
deusz Banaś, komendant 
KMP w Siemianowicach Śl., 
mówił o sytuacji kobiet ule-
gających przemocy w na-
szym mieście, a psycholog – 
Izabela Zientek przedstawi-
ła prelekcję pt.: Czy współ-
czesny człowiek naprawdę 
potrzebuje wsparcia?    mig

z całej Polski, które w maju przyszłego 
roku rozegrają międzynarodowy finał 
w Pradze.

Jedną z drużyn, która zgłosiła się do 
ABL-u są „Troskliwe Misie”. – Liczymy 
na dobry występ naszego zespołu, gdyż 
marzymy o finale w Pradze. Jak na ra-
zie rozgrywki są bardzo zacięte i trudno 
o zdecydowanego lidera turnieju. Udział 
w tych zawodach to również okazja do 
spotkania się z kolegami i spędzenia 
razem czasu – mówi Marcin Taistra, 
kapitan „Troskliwych Misiów”.

A oto wyniki zawodów rozegranych 
28 listopada:
1. Draft 21 – 2153 pkt.,
2. Tradeco.com.pl – 2099 pkt.,
3. Komitet Strike’owy – 1853 pkt.,
4. Troskliwe Misie – 1807 pkt.,
5. Wyrwikulki – 1735 pkt.,
6. GEO-N – 1682 pkt.

Równie emocjonujący przebieg ma 
rozgrywany raz w miesiącu turniej 
„RENOMA CUP”, w którym uczestni-
czy ponad 20 zawodników. Jak na ra-
zie zdecydowanym liderem jest Radek 

Strybulewicz, który wygrał obydwie 
rozgrywki, gromadząc na swoim kon-
cie 63 pkt. Natomiast bardziej zacięta 
walka toczy się pomiędzy kolejnymi za-
wodnikami, gdyż różnice punktowe są 
niewielkie. I tak - na 2. miejscu plasuje 
się Grzegorz Hentisz – 47 pkt., a na 
3. Darek Matyśniak – 46 pkt. Kolejne 
miejsca zajmują: 4. Leszek Rusek – 39 
pkt., 5. Krzysztof Gładysz – 37 pkt., 6. 
Maciek Palczewski – 33 pkt.

Kolejny turniej „RENOMY CUP” 
odbędzie się 11 grudnia.  mig

E m o c j o n u j ą c e  t u r n i e j e

R ó w n e  s z a n s e
Od kilku dni kobiety znajdujące się w trudnej sytuacji i potrzebujące pomocy, mogą 

zgłosić się do nowo otwartego punktu informacji działającego przy DK „Chemik”, 
na ul. Niepodległości 51. Powstał on niedawno z inicjatywy Śląskiego Centrum Rów-
nych Szans zajmującego się szeroko rozumianą problematyką równości płci w Polsce.

Punkt informacji dla kobiet
został utworzony przez Stowarzyszenie Członków 

Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych „NASZ 
DOM” we współpracy ze Śląskim Centrum Równych 
Szans. W DK „CHEMIK” KOBIETY POTRZEBUJĄCE POMOCY 
ORAZ ICH RODZINY, MOGĄ SPOTKAĆ SIĘ Z OSOBĄ PIERWSZEGO 
KONTAKTU W PONIEDZIAŁKI I CZWARTKI, W GODZINACH 9.00 - 
14.00 I W ŚRODY, CZWARTKI, PIĄTKI W GODZINACH 13.00-16.00 
W PONIEDZIAŁKI OD 9.00 DO 14.00 – PRZYJMUJE PRAWNIK,

A W CZWARTKI OD 9.00 DO 14.00 – PSYCHOLOG.

Konferencję otworzyła Jolanta Kopiec i zachęcała  
do pozyskiwania środków z budżetu województwa.

Słuchano z zainteresowaniem.
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Spotkania w „Chemiku” były częścią 
większego programu przygotowane-
go przez Zarząd Miejski Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej w Sie-
mianowicach Śląskich dla ludzi w tzw. 
trzecim wieku, czyli po 55 roku życia. 
Oprócz zajęć z gimnastyki TAI CHI 
uczestnicy mieli okazję spotykać się 
z dietetykiem oraz na ćwiczeniach na 
basenie i w sali gimnastycznej.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z te-
go, że udało nam się pozyskać z bu-
dżetu centralnego fundusze na ten pio-
nierski program, którym jest objętych 
około 20 miast w całej Polsce. To chy-
ba dowód uznania dla naszego miasta, 
w którym docenia się ruch i promocję 
zdrowia i które w 2004 roku wygrało 
Sportowy Turniej Miast i Gmin w ka-
tegorii do 100 tysięcy mieszkańców. 
W ten sposób mogliśmy powołać Ośro-
dek Terapii Ruchowej III wieku – pod-
kreśla z zadowoleniem Ryszard Serę-
ga, szef siemianowickiego TKKF-u.

Przez ponad pół roku 2 grupy „pa-
cjentów” liczące po 20 osób spotyka-
ły się przez 3 razy w tygodniu, aby pod 
stałą opieką profesjonalistów, w skład 
których wchodzili: lekarz ortopeda, ab-
solwent AWF-u o specjalizacji rehabi-
litacja pourazowa, psycholog, diete-
tyk i bioenergoterapeuta, uczyć nowe-
go, aktywnego podejścia do swojego 
zdrowia. Uczestnicy zapytani o efekty 
tej pracy odpowiadają entuzjastycznie: 
- Czuję więcej energii, a jednocześnie 
jestem bardziej zrelaksowana! Czuję 
tutaj wyciszenie, które towarzyszy mi 
przez cały następny tydzień! Niektó-
re ćwiczenia udaje się mi wprowadzić 
na co dzień w swoje życie! – z entu-
zjazmem mówiły panie uczestniczące 
w zajęciach.

Największe zainteresowanie wśród 
ćwiczących wzbudziła gimnastyka TAI 
CHI. Już po kilku minutach ćwiczeń 
można poczuć przyjemne rozchodzą-
ce się po całym ciele ciepło. Podsta-
wą wielu ćwiczeń jest 7 czakramów, 
będących pewnego rodzaju ośrodka-
mi energetycznymi w naszym organi-
zmie. Ich liczba w pewnym stopniu od-
nosi się do zachodniej kultury, w któ-
rej występuje 7 sakramentów świętych 
czy 7 dźwięków. Podczas ćwiczeń 
każdy ruch jest dokładnie objaśniany 
przez bioenergoterapeutę i powtarza-
ny wielokrotnie. Ruch bowiem wpły-
wa na poprawę pracy układu nerwo-

wego i na umysł, który w ten sposób 
się uspokaja. Niektóre ćwiczenia za-
leca się wykonywać codziennie przez 
3 minuty np. czyszczenie wątroby, po-

legające na lekkim obrocie przy zgię-
tych kolanach w lewo i poklepaniu nie-
znacznie pięty. Później następuje ob-
rót w drugą stronę i powtórzenie ćwi-
czenia.

- Podczas spotkań można nauczyć 
się ćwiczeń, które potem trzeba wyko-
nywać systematycznie. Jest to już wy-
bór każdego z uczestników. Nie nale-
ży też nikogo oceniać podczas ich wy-
konywania, gdyż wtedy się stresujemy 
i trudno o ich głębszy poziom – pod-
kreśla Henryk Terlecki. 

Ćwiczenia warto zrobić rano, jeszcze 
przed wypiciem kawy, która z pewno-
ścią później będzie lepiej smakowała. 
Jednak sama gimnastyka TAI CHI, to 
jeszcze nie wszystko. A po wykona-
niu ćwiczeń bioenergoterapeuta reiki 
proponuje swoim uczestnikom wykład 
z medycyny chińskiej. Poziom energii 
jest wtedy wyższy i wiadomości sta-

ją się lepiej przyswajalne. U jej pod-
staw leży praca poszczególnych orga-
nów wewnętrznych w różnych porach 
roku. Według tych zasad wątroba ma 
największą energię wiosną, natomiast 
latem musimy dbać o ochłodzenie 
serca, które z kolei potrzebuje więcej 
energii zimą. Możemy stymulować po-
szczególne organy poprzez odpowied-
nią dietę. I tak na przykład serce poży-
wia się gorzkim smakiem, do którego 
zaliczamy kaszę gryczaną i żyto. Na-
tomiast pszenicę zalicza się do kwa-
śnego smaku, więc nie należy spoży-
wać takiego pieczywa przez cały rok.

Jedna z podstawowych zasad pra-
widłowego odżywiania mówi o dbaniu 
o równowagę pomiędzy poszczególny-
mi smakami. Odradza się spożywania 
cukru i mąki, które traktuje się jako bia-
łą śmierć. Zdaniem Henryka Terleckie-
go najzdrowsze dla organizmu pokar-
my to te, najszybciej psujące się przed 
spożyciem. Podobna zasada bowiem 
obowiązuje po ich spożyciu. Im wię-
cej czasu organizm potrzebuje do jego 
przetrawienia, tym są mniej zdrowe.

- Staramy się kupować różne mine-
rały w tabletkach, ale nie są one tak 
dobrze przyswajalne, jak te naturalne. 
Najwięcej chorób wynika z niestrawno-
ści. Staramy się wpłynąć poprzez ćwi-
czenia na te organy. Tylko taki pokarm 
może być przyjęty przez organizm, któ-
ry jest dobrze trawiony. Daję ludziom 
wędkę, od nich zależy, czy ją użyją, 
czy zostawią w kącie – w ten metafo-
ryczny sposób wyjaśnia bioenergote-
rapeuta swoje podejście do ćwiczeń.

Szef siemianowickiego TKKF-u – 
Ryszard Seręga zastanawia się nad 
dalszym rozwojem nowo powołanego 
Ośrodka Terapii Ruchowej III Wieku. 
W jego istnienie zaangażowali się le-
karze, m.in. dr Jarosławiecka i Jerzy 
Becker oraz kierownik DK „Chemik” – 
Zbigniew Krupski. W przyszłym roku 
będzie on funkcjonował na zasadzie 
pełnej odpłatności uczestników. Już 
teraz mogą się zgłaszać nowe oso-
by zainteresowane takim podejściem 
do swojego zdrowia. Zapisy odbywa-
ją się w oddziale rehabilitacji szpitala 
miejskiego.

Warto dodać, że prowadzony pro-
gram terapeutyczny nie stanowi żad-
nej konkurencji i nie zastępuje trady-
cyjnego leczenia, a tylko stanowi je-
go uzupełnienie. Uczestnicy do zajęć 
podchodzili z dużą motywacją i zaan-
gażowaniem, może dlatego, że jak się 
podkreśla, wiele w osiągnięciu zdro-
wia zależy od nas samych. mig

- Nie jest sztuką dać ludziom rybę, prawdziwa sztuka polega na podarowa-
niu ludziom wędki – tą dewizą kieruje się bioenergoterapeuta reiki – Henryk 
Terlecki, prowadzący zajęcia w DK „Chemik” dla kilkudziesięcioosobowej 
grupy osób zainteresowanych aktywnym podejściem do swojego zdrowia.

P o  z d r o w i e

 Henryk Terlecki – prezentuje ele-
menty ćwiczeń Tai Chi.

Zdrowie odżywianie też ważne…
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Statutowym celem działal-
ności Młodzieżowego Do-
mu Kultury jest kształtowa-
nie uzdolnień dzieci i mło-
dzieży oraz pogłębianie ich 
wiedzy i umiejętności. Misja 
Młodzieżowego Domu Kul-
tury brzmi:

Pragniemy rozwijać twór-
czą pasję dzieci i młodzieży 
w atmosferze wzajemnego 
szacunku, bezpieczeństwa 
i radości. Pragniemy poko-
nywać trudności i uwierzyć 
w siebie. Oferujemy wspól-
ne posiłki, zabawę i pomoc 
w nauce.

Zajęcia organizowane 
w placówce przeznaczone są 
dla różnych grup wiekowych. 
W zależności od uzdolnień 
i predyspozycji obecnie pro-
ponowane są następujące 
formy stałe zajęć: taneczne, 
teatralne, muzyczne, kom-
puterowe, plastyczne i rekre-
acyjno-sportowe.

Ważną rolą odgrywają tak-
że zajęcia świetlicowe, gdzie 
nauczyciele pomagają pod-
opiecznym w nauce i od-
rabianiu zajęć domowych, 
a rodzice i dzieci mogą ko-
rzystać z porad pedagoga, 

który prowadzi także zajęcia 
indywidualne. 

Początki Młodzieżowego 
Domu Kultury sięgają sierp-
nia 1937 roku. Wtedy wła-
śnie na terenach szkód gór-
niczych położonych w pół-
nocnej części miasta mię-
dzy ogrodnictwem a par-
kiem, na bezużytecznym 
placu wydzierżawionym od 
„Wspólnoty Interesów”; przy-
stąpiono do budowy ośrod-
ka pracy pozaszkolnej zwa-
nego OGRODEM JORDA-
NOWSKIM. W połowie maja 
1938 roku oddano do użytku 
budynek otoczony wspania-
łym ogrodem o trzech tara-
sowych kondygnacjach po-
łączonych schodami. Był to 
najpiękniejszy taki ośrodek 
na Śląsku. Założenia progra-
mowe i ich realizację wzo-
rowano na tzw. Parku Jor-
dana istniejącym w Krako-
wie od 1888 roku. Inicjatywa 
krakowskiego lekarza i spo-
łecznika, wielkiego przyjacie-
la dzieci – doktora Henryka 
Jordana – stanowiła w mo-
mencie powstania rewelację 
na skalę światową i wkrótce 
znalazła licznych naśladow-

ców. Według słów Henry-
ka Jordana ośrodek miał „...
dawać zdrowie i radość po-
przez gry w słońcu i na po-
wietrzu. Poprzez te gry wy-
chowywać w służbie wielkich 
ideałów ludzkości i narodu”.

W następnych latach dzieci 
i młodzież z całych Siemiano-
wic brały udział w różnego ty-
pu zajęciach na terenie Ogro-
du Jordanowskiego, a w am-
fiteatrze odbywały się miej-
skie imprezy okolicznościo-
we. Wojewoda Jerzy Ziętek 
przywoził gości z Warsza-
wy, chcąc zaprezentować im 
pięknie rozplanowane, wysy-
pane czerwonym żwirem bo-
iska, starannie pielęgnowa-
ną zieleń, urządzenia tere-
nowe jak: przeplotnie, ważki, 
zjeżdżalnie itp. Utrzymywa-
no kontakty z innymi Ogroda-
mi Jordanowskimi. Szczegól-
ny nacisk kładziono na zaję-
cia rekreacyjne, turystyczne 
i artystyczne.

Zajęcia w Ogrodzie Jorda-
nowskim odbywają się nie-
przerwanie aż do dzisiaj. 
Rozwijają twórczą pasję 
dzieci i młodzieży, posze-
rzają horyzonty, pobudzają 

do samodzielnych poszuki-
wań „ideałów ludzkości i na-
rodu” - tak, jak chciał sam 
lekarz, społecznik i wielki 
przyjaciel dzieci.

Działalność ośrodka 
znacznie wykracza poza 
mury miasta, regionu a na-
wet kraju. W ostatnich la-
tach podjęto współpracę 
z młodzieżą z różnych kra-
jów Europy, goszcząc co-
rocznie uczestników Mię-
dzynarodowych Warszta-
tów Ekologicznych. Placów-
ka ta swoją specyfiką przy-
ciągała też wielu wspania-
łych pedagogów i społecz-
ników. Tego oddziaływania 
nie da się zmierzyć ani ilo-
ścią nagród zdobywanych 
przez uczestników zajęć 
w Polsce i zagranicą (a ich 
ilość jest doprawdy impo-
nująca), ani sprawozdania-
mi z pracy placówki. Trze-
ba po prostu przyjrzeć się 
dzieciom i młodzieży, któ-
re tu odnajdują rodzinną at-
mosferę, otaczane są tro-
ską, życzliwością i uśmie-
chem, rozkwitają w poczu-
ciu bezpieczeństwa. I to sta-
nowi siłę tej specyficznej, 
wychowującej kolejne poko-
lenia placówki – Młodzieżo-
wego Domu Kultury im. dok-
tora Henryka Jordana. Zaj-
rzyj na naszą stronę: www.
mdk.siemianowice.pl

Elektroniczna poczta umożliwia błyskawiczne prze-
syłanie wiadomości nawet na drugi koniec świata i to 
przez 24 godziny na dobę i w każdym dniu tygodnia. 
Tym samym, zdecydowanie ułatwia kontaktowanie się 
z innymi osobami, instytucjami. E-mail tak już wrósł 
w nasze życie, że trudno sobie wyobrazić funkcjono-
wanie bez niego.

Przypominamy, że od pewnego czasu mamy możliwość 
korzystania z tego środka łączności z właściwymi dla na-
szego miejsca zamieszkania osiedlowymi administracja-
mi, a za ich pośrednictwem – jeżeli zamierzamy z tego ko-
rzystać – i z Radami Osiedli. Wszystkich zainteresowanych 
informujemy, że na podane adresy można przesyłać pyta-
nia, spostrzeżenia i uwagi o bieżących sprawach związa-
nych z funkcjonowaniem osiedla. Mile widziane będą też 
wszelkie wnioski zmierzające do poprawienia komfortu za-
mieszkania. Mimo tej nowej możliwości, w znacznym stop-
niu uniezależniającej nas od godzin urzędowania, życzy-
my wszystkim jak najmniejszej ilości wysyłanych e-maili, co 
świadczyć będzie o braku drażniących nas drobnych pro-
blemów skutecznie potrafiących uprzykrzyć życie.

Mamy nadzieję, że przesyłane tą drogą listy wolne bę-
dą od – przepraszamy za wyrażenie – chamstwa pano-
szącego się w internecie, i że opatrzone będą podpisa-
mi nadawcy, bo anonimy powędrują do kosza.

Dodajmy jeszcze, że nie wszystko załatwimy e-mailem 
i czasami będziemy musieli pofatygować się na pie-
chotkę do siedziby swojej administracji.

Administracja os. „Bańgów”
bangow@ssm.siemianowice.com

Administracja os. „Centrum”
centrum@ssm.siemianowice.com

Administracja os. „Chemik”
chemik@ssm.siemianowice.com
Administracja os. „Michałkowice”

michalkowice@ssm.siemianowice.com
Administracja os. „Młodych”

mlodych@ssm.siemianowice.com
Administracja os. im. J. Tuwima

tuwim@ssm.siemianowice.com
Administracja os. „Węzłowiec”

wezlowiec@ssm.siemianowice.com pes

Popularny Jordan
Młodzieżowy Dom Kultury im. dr. Henryka Jordana jest placówką oświatowo-wy-

chowawczą, do której uczęszczają dzieci i młodzież z całego miasta. Jest to je-
dyna w swoim rodzaju miejska placówka nastawiona na pozalekcyjną pracę z młody-
mi siemianowiczaninami w godzinach popołudniowych.

E-mailem do administracji
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Na osiedlach 
– noga z gazu!!!

Na redakcyjny dyżur zgłosił się mieszka-
niec osiedla „Chemik”, który za pośrednic-
twem gazetki zwraca uwagę na przekra-
czanie przepisów ruchu drogowego przez 
kierowców poruszających się po ulicy Al-
fonsa Zgrzebnioka. Chodzi głównie o od-
cinek od ul. Waleri ana Wróblewskiego do 
A. Zgrzebnioka 51. Pomimo znaku ogra-
niczenia prędkości oraz zamontowanego 
progu hamującego wielu kierowców roz-
wija tam niebezpieczną prędkość. Przez 
pewien odcinek drogi prowadzi tam rów-
nież podwójna linia ciągła, która również 
jest często przekraczana. Zdaniem nasze-
go Czytelnika, ta sytuacja może w każdej 
chwili doprowadzić do poważnego w kon-
sekwencjach wypadku. Uważa, że w roz-
wiązanie tej sytuacji powinna zaanga-
żować się straż miejska i policja. Loka-
tor mieszka na tym osiedlu od kilkudzie-
sięciu lat i pamięta, że kilkakrotnie doszło 
już na tej ulicy do kolizji, niestety, również 
z udziałem pieszych.

J. B. (imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Problem przekracza-

nia szybkości na drogach osiedlo-
wych dotyczy nie tylko ulicy Alfonsa 
Zgrzebnioka. Podobne sygnały otrzy-
mujemy od mieszkańców z ulicy Ma-
rii Skłodowskiej-Curie, Grunwaldz-
kiej oraz wielu innych miejsc. Nieste-
ty, egzekwowanie na tych drogach 
przestrzegania ograniczenia szybko-
ści jest w praktyce niemożliwe, bio-
rąc pod uwagę wyposażenie Komen-
dy Miejskiej Policji. Możemy jedynie 
w tym miejscu apelować do kierow-
ców o bardziej ostrożną jazdę i zwró-
cenie uwagi na poruszających się 
pieszych w tych rejonach.

Sąsiad a koszt 
ogrzewania

- Od kilkunastu lat mój sąsiad prawie 
w ogóle nie przebywa w swoim miesz-
kaniu i zimą jest ono nieogrzewane. A ja 
wymieniłam już okna, drzwi, sprawdziłam 
wentylację i z kosztami za c.o. nie potra-
fię zejść poniżej 3,70 zł za metr kwa-
dratowy. Chociaż moje mieszkanie jest 
środkowe, to 3 ściany zewnętrzne mam 
zimne. Czy jest jakiś sposób na rozwią-
zanie tej sytuacji, gdyż to ja ogrzewam 
za darmo mieszkanie sąsiada. Pewno 
nie tylko ja jestem w takiej sytuacji, mo-
że trzeba by zmienić współczynniki ko-

rekcyjne w takiej sytuacji? – zastanawia 
się lokatorka z osiedla „Chemik”

E. M. (imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Nie jest prawdą, iż 

koszt ogrzewania Pani mieszkania 
wynosi 3,70 zł za m2, gdyż za ostat-
ni okres rozliczeniowy opłata ta 

opiewała na kwotę 2,59 zł/m2. Po-
nadto, nie jest również prawdą, iż 
mieszkanie położone obok jest nie-
ogrzewane, gdyż analogiczny koszt 
wynosi 2,98 zł/m2.

Rozpoczęte w bieżącym roku robo-
ty dociepleniowe na tym budynku, 
które planuje się zakończyć w 2006 
roku, powinny dodatkowo wpłynąć 
na obniżenie zużycia ciepła dla po-
trzeb centralnego ogrzewania.     mig

Monitoring osiedli 
– otwieramy dyskusję

Na świetnym przykładzie osiedla 
„Węzłowiec” chciałbym poruszyć na ła-
mach „Mojej Spółdzielni” temat wpro-
wadzenia i zainstalowania monitorin-
gu na osiedlu „Młodych”. Uważam, że 
jest to bardzo dobry pomysł, który po-
mógłby w znacznym stopniu ograni-
czyć ostatnio coraz częstsze włama-
nia do samochodów oraz pozwoliłby 
zwiększyć bezpieczeństwo na naszym 
osiedlu. Jestem przekonany, że loka-
torzy os. „Młodych” za niewielką dopła-
tą do czynszu, rozłożoną równomiernie 
na każdego mieszkańca, chętnie przy-
łączyliby się do pomysłu zastosowania 
tego typu monitoringu na naszym osie-
dlu. Rosnący wandalizm, brak poczu-
cia bezpieczeństwa w godzinach wie-
czornych, i nie tylko, oraz częste wła-
mania do samochodów na osiedlo-
wych parkingach, które ostatnio trafia-
ją się nagminnie, wymuszają podjęcie 
jakichkolwiek działań polepszających 
bezpieczeństwo każdego mieszkańca 
osiedla. Uważam, że wspomniany wy-
żej system stałego monitorowania osie-
dla „Młodych” byłby idealnym rozwiąza-
niem hamującym w znacznym stopniu 
narastające chuligaństwo oraz kradzie-
że i włamania.

Z poważaniem
- ddesperadoo@...pl

Od redakcji: W pełni podzielamy 
pogląd, że każde działanie na rzecz 
poprawy stanu bezpieczeństwa jest 
ze wszech miar wskazane. Jedną 
z takich możliwości jest wprowa-
dzenie monitorowania osiedli za po-
mocą kamer. Takie rozwiązanie po-
wszechnie już stosowane w znacz-
nym stopniu wpływa na ogranicze-
nie negatywnych zjawisk czy to 
przypadków chuligaństwa, czy też 
dewastacji. Pana e-mail, gratulujemy, 
należy do zdroworozsądkowych, gdyż 
wskazując na bezdyskusyjne pożyt-
ki płynące z monitorowania, podjął tak-
że kwestie niezbędnych kosztów z tym 
związanych, które ponosić będą miesz-
kańcy. Warto to podkreślić, bo nie tak 
dawno jeden z Czytelników – mecena-
srabik@... – zdecydowanie skrytyko-
wał istotę monitoringu. Odnosząc się 
do kosztów, informujemy, że pod-
czas rozmowy z Zarządem SSM wy-
jaśniono nam, że odpłatność za ob-
jęcie całego osiedla monitorowa-
niem wynosiłaby ok. 10 gr od metra 
kwadratowego powierzchni użytko-
wej mieszkania. Sądzimy, że w takim 
przypadku mieszkańcy muszą spokoj-
nie rozważyć coraz częstsze sugestie 
o wprowadzenie monitoringu.

My zapraszamy wszystkich miesz-
kańców, z wszystkich osiedli do 
dyskusji na łamach „MS” i odniesie-
nie się do podstawowego pytania:

CZY ZGODZĘ SIĘ NA PONOSZENIE KOSZ-
TÓW MONITOROWANIA W ZAMIAN

ZA WZROST POCZUCIA

BEZPIECZEŃSTWA NA OSIEDLU?
Czekamy na Państwa wyważone 

wypowiedzi i opinie.

Oświetlenie ul. ZHP
W październiku br. wzdłuż budynków 

przy ul. ZHP 1 do 6, wymieniono dotych-
czasowe oświetlenie przyległego terenu 
na nowoczesne, energooszczędne – 
i co trzeba przyznać – estetyczne. Cóż 
z tego jednak, że wymieniono... Wraz 
z nastaniem zmroku, gdy zapala się 
nowoczesne i estetyczne oświetlenie, 
w obrębie budynków zapadają „egip-
skie ciemności”. Widać jedynie lampy, 
a poza nimi jest całkowicie ciemno! Tak 
przechodnie, jak i właściciele parkują-
cych licznie samochodów obawiają się, 
że panujące ciemności stanowią za-

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.00 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 032-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

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

ciąg dalszy na str. 22



Z m i a n y  c e n  o g ł o s z e ń
Od 1 marca 2001 r. – utrzymywaliśmy stałe ceny ogłoszeń czarno-bia-

łych i drobnych. Od ub.m. ich cena jak i cena ogłoszeń drobnych 
ramkowych uległa zmianie. Koszt drobnych ramkowych liczony jest od 
zajmowanej powierzchni w odniesieniu do 1 cm2 powierzchni modułu pod-
stawowego. By ułatwić zamawianie tych ogłoszeń, wprowadziliśmy dodatkowy 
podział. Drobne ramkowe dostępne są w rozmiarach: 1/4/; 1/3; 1/2 i 2/3 modułu 
podstawowego. Szczegóły – patrz cennik obok.

Informujemy, że ilość słów jest w każdym z minimodułów określona i zależna 
od wielkości czcionki i odstępu między wierszami.
Bez zmian pozostają ceny ogłoszeń na stronach kolorowych. Dla stałych 
i wiernych klientów zachowujemy 10% zniżkę. Redakcja
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Ogłoszenia płatne 
dostępne wyłącznie  
w wersji  
wydrukowanej.
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Uroczyste wręczenie na-
gród, w iście zimowej sce-
nerii, odbyło się 19 listopada 
podczas VIII Gali Budownic-
twa tradycyjnie organizowanej 
w Operze Śląskiej w Bytomiu.

Otwierając Galę, Barba-
ra Blida, prezydent Izby Bu-
downictwa, powitała wszyst-
kich przybyłych i powiedzia-
ła: Wszystko wskazuje na to, 
że widzimy się w przededniu 
budowlanego boomu, gdyż 
zapowiedzi nowego Rządu 
RP wskazują, że budownic-
two, szczególnie mieszka-
niowe, ruszy zdecydowa-
nie. Przyznam, że wytyczo-
no bardzo ambitny program, 
który – czego życzę z całe-
go serca – oby został zreali-
zowany. Tegoroczna Gala to 
nie tylko wręczenie Wielkiej 
Nagrody, to po raz pierwszy 
również wręczenie nagród 
dla zwycięzców w konkursie 
Bezpieczna budowa woje-
wództwa śląskiego. Wyróż-
nieni tą nagrodą wyłonieni 
zostali na podstawie kontro-
li przeprowadzanych przez 
inspektorów pracy z Okrę-
gowego Inspektoratu Pracy. 
Ważnym jest nie tylko bu-
dować, ale budować bez-
piecznie.

Następnie prezydent Izby 
Budownictwa, charakteryzu-
jąc tegorocznych laureatów, 
odniosła się do kilku spraw 
i powiedziała: „Wręczenie 
Wielkiej Nagrody zbiegło się 
w czasie z otwarciem wiel-
kopowierzchniowego obiek-
tu handlowo-rozrywkowego 
„Silesia City Center” na tere-
nie byłej Kopalni Katowice-
-Kleofas. Należy z uznaniem 
odnieść się do tej realizacji 
i przyznać, że wizje projek-
tantów nabrały wspaniałego 
kształtu, w który wkompono-
wane są stare pokopalnia-

ne, zabytkowe obiekty świadczące o historii tej ziemi i mo-
zole pracujących tu ludzi. Tak się składa, że dzisiaj odsłoni-
liśmy pomnik wielkiego gospodarza tej ziemi - generała Je-
rzego Ziętka, włodarza województwa, zdecydowanie przed 
laty wspierającego nowatorskie pomysły i inicjatora wielu 
przedsięwzięć służących nam wszystkim. Jego zasługą była 

budowa Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku wraz 
z wszystkimi jego obiektami: Planetarium, ZOO, Stadio-
nem, Kolejką „ELKA”, Wesołym Miasteczkiem. Ile trzeba by-
ło mieć wyobraźni, by na terenach kompletnych nieużytków 
zobaczyć miejsce, w którym odpoczywać będą tysiące ludzi, 
by zaakceptować nowatorską i skomplikowaną w budowie 
bryłę Hali Widowiskowo-Sportowej znaną wszystkim, jako 
Spodek będący niekwestionowaną wizytówką Katowic. Hala, 
wyeksponowana teraz w związku z przebudową ronda, jesz-
cze bardziej będzie widoczna, gdy wykonane zostaną zabie-
gi kosmetyczne i zostanie doświetlona. W powstaniu pomni-
ka „Jorga”, gdyż tak pieszczotliwie mówiono o generale, jest 
i nasza cząstka, bo przypomnę, że rok temu podczas VII Ga-
li licytowaliśmy obraz zmarłego kilka dni wcześniej naszego 
wielkiego sprzymierzeńca i przyjaciela Jerzego Dudy-Gra-
cza, artysty od początku wspierającego nas swymi pracami. 
Dochód z licytacji, ponad 30 tys. zł, i zebrane w skarbonce 
pieniądze trafiły na konto komitetu budowy pomnika.”

Barbara Blida, wręczając poszczególnym firmom przy-
znaną przez Kapitułę Wielką Nagrodę Prezydenta Izby 
Budownictwa, o każdej z nich powiedziała kilka ciepłych 

słów. Mówiąc o wyróżnie-
niu SSM, stwierdziła: Dzi-
siaj, gdy wszyscy jesteśmy 
pod wrażeniem ogromu „Si-
lesia City Center” i wykona-
nia tego obiektu, chcę pod-
kreślić, że w naszej rzeczy-
wistości dzieją się nie tyl-
ko wielkie przedsięwzięcia, 
czego dowodem realizacja 
przez Siemianowicką Spół-
dzielnię Mieszkaniową na 
osiedlu „Chemik” tzw. Ryn-
ku Bytkowskiego. Miejsce 
to, wcale nie tak małe, jest 
obecnie uroczo wyglądają-
cym zakątkiem, jest przykła-
dem, że można zagospoda-
rowywać przestrzeń, w któ-
rej chce się przebywać i na 
której można organizować 
przeróżne plenerowe przed-
sięwzięcia.

Zabierając głos, odbierają-
cy nagrodę Stanisław Ko-
warczyk, prezes SSM, w kil-
ku słowach podziękował za 
uhonorowanie Spółdzielni 
tym liczącym się wśród bu-
downiczych wyróżnieniem, 
umożliwiającym jednocze-
śnie prezentację tej realizacji 
przed tak znamienitym gro-
nem i w tak doborowym to-
warzystwie. Prezes przypo-
mniał, że wykonanie zada-
nia, na nieco zapuszczonym 
i nadszarpniętym zębem 
czasu terenie, to efekt oddol-
nej inicjatywy pilotowanej na-
stępnie przez powołany Ko-
mitet Honorowy w skład, któ-
rego wchodził m.in. Prezy-
dent Miasta Zbigniew Paweł 
Szandar. Realizacja Ryn-
ku jest pierwszym elemen-
tem przebudowy przestrze-
ni na osiedlu „Chemik” – do-
dał. Prezes gorąco zapro-
sił zgromadzonych w sali do 
odwiedzenia Bytkowa i Ryn-
ku, bo jest tam gdzie posie-
dzieć i odetchnąć. Kończąc 
swe krótkie wystąpienie, 
stwierdził: Odbieram nagro-
dę w imieniu rzeszy Człon-
ków Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, bo to 
oni są jej adresatem.

W trakcie Gali do zebra-
nych kilka słów skierował 
Eugeniusz Wróbel, wicemi-
nister budownictwa, i pogra-

Pierwszego „Budowlanego Oskara” SSM otrzymała w 2001 roku za: realizację ze-
społu budynków przy ul. Grunwaldzkiej na os. „Węzłowiec” i wykonanie kręgiel-

ni typu bowling, czyli znanej wszystkim i popularnej Strefy Rozrywki „Renoma”. Dru-
gi, tegoroczny, przypadł naszej Spółdzielni w udziale za: - podjęcie inicjatywy i przy-
kładowe zrealizowanie zagospodarowania przestrzeni urbanistycznej pośród zabudowy 
mieszkaniowej, tworząc tzw. Rynek Bytkowski i w ten sposób realizując postulaty stowa-
rzyszeń społecznych. Zakres robót to elementy małej architektury i zieleni wraz z infra-
strukturą techniczną oraz odnowienie elewacji okolicznych budynków.

N a g r o d a  z a  R y n e k

 „Budowlany Oskar” dla SSM – wręcza Barbara Blida, 
odbiera Stanisław Kowarczyk.

Laureaci VIII Gali



19MOJA SPÓŁDZIELNIA 12/2005

tulował wszystkim uhonoro-
wanym otrzymania tak za-
szczytnych wyróżnień. Od-
nosząc się do wystąpienia 
Barbary Blidy, potwierdził 

wolę zdecydowanego przy-
spieszenia w budownictwie 
i wyraził zadowolenie z tak 
przychylnego przyjęcia pro-
gramu przez znawców za-
gadnienia. Dodał przy tym, 
że pragmatyczne uwagi tej 
miary specjalisty, co mów-
czyni, są cenne, gdyż wyra-
żone przez fachowca znają-
cego wszelkie uwarunkowa-
nia, i to nie tylko techniczne, 
z racji długoletniego funkcjo-
nowania w najwyższych or-
ganach władzy państwowej.

Podczas uroczystości kil-
kunastu osobom wręczo-
no odznaczenia państwowe 
m.in. Krzyże Kawalerskie 
Orderu Odrodzenia Polski 
otrzymali: Barbara Blida, 
długoletnia posłanka, była 
minister budownictwa i Ka-
zimierz Łozowski – profe-
sor nauk medycznych.

W VIII Gali Budownictwa 
uczestniczyli m.in.: Krysty-
na Bochenek – senator, 
Konrad Imielski – wicewo-
jewoda śląski, Marian Ja-
rosz – członek Zarządu Wo-
jewództwa Śląskiego.

Z kolei w części artystycz-
nej wystąpił kwartet smycz-
kowy „Grupa Mozarta”. Mu-
zycy swymi interpretacjami 
na wesoło dziesiątków utwo-
rów muzycznych podbili ser-
ca widzów. Grupa przedsta-
wiła przekrój muzyki od daw-
nej do współczesnej, wspa-
niale wykorzystując wszel-
kie możliwości instrumentów 
i traktując je często jako re-

kwizyty do zabawnych scenek czy też użytkując je w sposób 
daleki od normalnego zastosowania. Występ, choć z założe-
nia na luzie, był jednak pieczołowicie dopracowany.

Wielkie Nagrody przyznawała Kapituła w składzie: inż. Ma-
rian Piechota – przewodniczący Kapituły, wiceprezes Izby 
Budownictwa, prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek – dziekan Wy-
działu Budownictwa Politechniki Śląskiej, dr inż. arch. Zyg-
munt Konopka – wiceprzewodniczący Kapituły, dyrektor 
Wydziału Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Katowicach, mgr inż. Stefan Czarniecki – prze-
wodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa, mgr inż. Andrzej Nowak – przewodniczący ka-

towickiego oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techni-
ków Budownictwa, mgr inż. arch. Józef Kuklok-Opolski – 
prezes Architektonicznego Biura Projektów „AB Projekt” Sp. 
z o.o., członek Prezydium Rady Izby Budownictwa, mgr Ka-
zimierz Maruszczyk – dyrektor Państwowych Szkół Budow-
nictwa, Zespołu Szkół w Bytomiu.

Pozostali laureaci Wielkiej Nagrody Prezydenta Izby 
Budownictwa w Katowicach – 2005

Prace projektowe – „Nowe Centrum” Sp. z o.o. za pro-
jekt wielkopowierzchniowego obiektu handlowo-rozrywko-
wego „Silesia City Center”.

Wykonawstwo robót budowlanych i termomodernizacyj-
nych – Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa za komplek-
sową modernizację 4 budynków 24 kondygnacyjnych oraz bu-
dowę, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, 5 budyn-
ków mieszkalnych w Katowicach.

Adaptacja i modernizacja obiektów budowlanych – 
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej za odwa-
gę adaptacji budynku internatu w Katowicach na pomiesz-
czenia mieszkalne w ilości 29 mieszkań.

Osiągnięcia innowacyjno-wdrożeniowe – Firma „Teks” 
Kaczmarek, Tatara Sp. Jawna za – wspólnie z firmą „Kacz-
marek-2” Sp. z o.o. – stworzenie systemu produkcji i dystrybu-
cji rur kanalizacyjnych K2-KAN stosowanych w budowie gra-

witacyjnych systemów kana-
lizacji zewnętrznej.

- RPWiK S.A. w Tychach 
za wdrożenie pierwszego 
w Polsce systemu zdalnych 
odczytów wodomierzy przy 
wykorzystaniu transmisji po-
przez łącze GPRS w budyn-
kach wielolokalowych wraz 
z systemem automatyczne-
go wystawiania faktur.

Produkcja materiałów 
i wyrobów dla budownic-
twa – „Termopian” Sp. 
Jawna Małgorzata Będ-
kowska, Sylwester Będ-
kowski za opracowanie 
i stosowanie folii hydroizola-
cyjnej HYDROBEST do we-
wnętrznej i zewnętrznej hy-
droizolacji fundamentów, ta-
rasów i stropów przy wyko-
nywaniu renowacji istnieją-
cych izolacji.

Wykonawstwo robót bu-
dowlanych i montażowych 
– PW A. Tchórzewski & M. 
Pasek Sp. Jawna za wyko-
nanie hali produkcyjno-ma-
gazynowej USINOL STAL 
SERWIS w Bytomiu.

Zwycięzcy konkursu 
Bezpieczna budowa  
w kolejności miejsc:

- RABA II Sp. z o. o. z Ja-
worzna, Przemysłówka S.A. 
z Częstochowy, „HB-UNIBUD” 
S.A. z Czechowic-Dziedzic, 

Wyróżnienia:
„SKANSKA S.A.” Oddział 
Budownictwa Mostowego 
w Skoczowie, P.B.O i U.T 
„Śląsk” Sp. z o. o. Katowi-
ce, P.B. „ROBUD” Gliwice.
Na stronie 36 statuetka na-
grody i oryginał dokumen-
tu uzasadniającego przy-
znanie Wielkiej Nagrody.
Tekst i foto: Piotr Sowisło

Z uwagą wysłuchano wystąpienia Eugeniusza Wróbla, 
wiceministra budownictwa.

Takie nakrycia głowy u filharmoników to rzadkość.

Gitara, perkusja  
czy wiolonczela?

Galę prowadziła  
odznaczona w tym dniu 

Barbara Blida.
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Dokładnie 20 grud-
nia, upłynie 25 lat od 

poświęcenia przez bisku-
pa ordynariusza Herber-
ta Bednorza kościoła pw. 
Zwiastowania Ducha Świę-
tego w Siemianowicach 
Śl.-Bytkowie. Pięć dni póź-

niej, 25 grudnia 1980 r., 
ks. Konrad Zubel prowa-
dzący budowę od 1978 
roku, odprawił w świeżo 
wyświęconym kościele 
swą pierwszą mszę świę-

tą jako nowo 
mianowany pro-
boszcz. 

Od tamtych dni 
minęło ćwierć 
wieku. Przez ten 
czas zmieniał się 
kościół i pęcznia-
ła jego kronika. 
Dzisiaj kroniki to 
dwie grube księ-
gi, pięknie pro-

wadzone i zdobione. Na ich 
kartach odnaleźć można set-
ki zdarzeń i nazwisk związa-
nych z parafią, jej powsta-
niem i rozwojem. Nie spo-
sób je wszystkie przelać na 

papier w krótkim materiale. 
Historia budowy bytkowskiej 
świątyni sięga odległych cza-
sów, bo już dawno temu sta-
rano się o budowę kościo-
ła w Bytkowie. Lata bardziej 
nam bliskie także nie sprzy-
jały realizacji zamierzenia. 
Dwukrotnie bowiem władze 
w latach 70-tych odrzuca-
ły plany zagospodarowania. 
Dopiero 11 lipca 1977 r., po 
dwóch latach od otrzymania 
zgody na budowę, zezwo-
lenie na prowadzenie prac 
odebrał ks. Janusz Freilich. 
Przez ten czas zespół pro-
jektantów w składzie: inż. 
arch. Krystian Laske, inż. 
konst. Stefan Walendow-
ski, inż. bud. Teodor Okoń 
opracowywał plany kościoła. 

Dalsze znaczące daty to: 
17 grudnia 1978 – uroczy-
sta msza święta połączona 
z poświęceniem i wmurowa-
niem kamienia węgielnego, 
1 sierpnia 1980 – nadanie 
dekretu erekcyjnego parafii 
Ducha Świętego.

Z kolei w marcu 1981 roku 
sprowadzone zostały dzwo-
ny: św. Jana Nepomucena, 
Matki Boskiej Częstochow-
skiej i św. Stanisława Kostki. 
Konsekrowano je 21 maja.

Równolegle z budową 
kościoła proboszcz pod-
jął czynności zmierzające 
do budowy cmentarza. Ten 
zamysł także nie spotkał 
się z przychylnością, więc 
zezwolenia na budowę nie 
było. Dziesiątki uporczywych 
starań zaowocowały otrzy-
maniem w 1984 roku decyzji 
o zatwierdzeniu planu reali-
zacyjnego cmentarza o pow. 
3 ha z możliwością powięk-
szenia o dalsze 3 ha. 

Nowy cmentarz ks. pro-
boszcz Konrad Zubel 

Syn Boży stał się człowiekiem  
i pozostał na świecie!

Święta Bożego Narodzenia prowadzą nas do rozwa-
żań, co Bóg sam mówi o sobie i o człowieku. Cały zespół 
Bożych pouczeń znajdujemy w księgach Pisma Świętego.

„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”  
/J 1, 14/, czyli Bóg stał się człowiekiem i pozostał na świe-
cie. Wszystkim, którzy Słowo – Chrystusa przyjęli, Ono 
„dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi”/J 1, 12/

Narodzenie Pana Jezusa, przypomniane w parafiach 
przez żłóbek i śpiew kolęd, jest jednocześnie przypomnie-
niem o obecności Boga w historii. Dzieje świata toczą się 
odtąd w obecności chrześcijaństwa. Słowo Boże – Chry-
stus, które pozostało między nami, musi być ustawicznie 
głoszone. Bo tylko Jezus daje nam odpowiedź na pytanie 
o sens naszego życia. Tymczasem umęczony, szary oby-
watel bardzo potrzebuje pociechy, otuchy, pomocy. Ocze-
kuje po prostu nowej ewangelizacji, czyli przyjęcia prawdy 
o obecności Boga w każdej dziedzinie życia ludzkiego.

Życzę Wam wszystkim, którzy podejmujecie dzieło 
„Nowej Ewangelizacji”, by Boże Dziecię Błogosławiło każ-
demu z Was, Waszym Rodzinom i Waszej pracy. Niech 
strzeże jedności ognisk domowych, by rodzina stawała się 
prawdziwym środowiskiem miłości i życia.

Niech będzie pociechą dla zrozpaczonych, chorych, 
samotnych i opuszczonych; niech pomoże bezrobotnym; 
niech rządzących obdarzy mądrością, aby rozważnie 
i odpowiedzialnie rozwiązywali trudne polskie sprawy. 
Wszystkich nas niech uczy, jak postępować drogą praw-
dy i pokoju, sprawiedliwości i miłości, abyśmy stawali się 
dziećmi Bożymi.

ks. Konrad Zubel, proboszcz parafii pw. Zesłania Ducha Świętego.

2 5  l a t  m i n ę ł o . . .

Ogłoszenia płatne 
dostępne wyłącznie  
w wersji  
wydrukowanej.
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poświęcił 10. 02. 1985 r. 
W tym samym roku ruszyła 
też budowa kaplicy cmentar-
nej – poświęcenia jej doko-
nał 25. 10 1989 r. ks. biskup 
Gerard Bernacki. Poświęce-
nie kaplicy zbiegło się w cza-
sie z otrzymaniem zgody na 
budowę dzwonnicy.

Wróćmy jednak do 
kościoła, gdyż 20 paź-
dziernika 1988 - ks. biskup 
ordynariusz Damian Zimoń 
dokonuje jego konsekracji. 
W ołtarzu zostają umiesz-
czone relikwie św. męczen-
nic: Fortunaty i Revokaty. 

W 1993 roku rusza-
ją prace przy moderniza-
cji kościelnej dzwonnicy – 
zakończono je 2 lata póź-
niej. W tym samym czasie, 
w 1995 r., zapada decyzja 
o budowie organów pisz-
czałkowych mechanicz-
nych i zleca się artyście 
rzeźbiarzowi Mirosławo-

wi Kicińskiemu wykonanie 
Drogi Krzyżowej. Organy 
o pięknym brzmieniu posia-

dają 28 głosów, rozłożonych 
na dwa manuały i pedał, 
są dziełem warszawskiego 
organmistrza Włodzimierza 
Truszczyńskiego z zespo-
łem, we współpracy z organ-
mistrzem Tomaszem Nowa-
kiem (intonacja). Powsta-
ły one w oparciu o projekt 
prof. Juliana Gembalskiego 

(koncepcja estetyczna, dys-
pozycja, menzury) i mgr. inż. 
arch. Krystiana Laske (kon-

cepcja archtektoniczna i kon-
strukcja szafy).

W lutym 1999 r. ukończo-
na zostaje Droga Krzyżo-
wa, a w rok później dobie-
gają finału prace związane 
ze stolarką organową. Fir-
ma organowa pana Trusz-
czyńskiego wykonuje pełny 
ich montaż.

11 października 2000 r. 
ks. arcybiskup Damian 
Zimoń dokonuje poświę-
cenia organów i Drogi 
Krzyżowej.

W historii kościoła roz-
poczyna się nowy etap, 
gdyż w 2001 zatwierdzony 
zostaje projekt witraży. Ich 
dokumentację wykonała pani 
Anita Benish-Juda - arty-
sta plastyk. Prace z zakłada-
niem witraży trwają.

Z okazji 25-lecia poświę-
cenia kościoła, 18 grudnia 
o 1100, mszę św. odprawi 
ks. biskup Gerard Bernacki, 
nieco wcześniej odbędą się 
rekolekcje, które prowadzić 
będzie dominikanin ojciec Jan 
Skłodowski. My dodajmy, 
że proboszczem – jak 25 lat 
temu – jest dalej ks. Konrad 
Zubel, kapłan cieszący się 
ogromnym zaufaniem i uzna-
niem wśród mieszkańców.

Piotr Sowisło

2 5  l a t  m i n ę ł o . . .

P e t y c j a 
d o  w ł a d z  m i a s t a
Przed miesiącem informowaliśmy 

o petycji, jaką podpisało około 800 
mieszkańców osiedli „Młodych” 
i „Chemik” zaniepokojonych fatalnym 
stanem przyszkolnych boisk przy: 
SP-1 i Zespole Szkół Sportowych.

Petycję za pośrednictwem Rad 
Osiedli przekazano członkom Klubu 
Radnych Spółdzielczości Mieszkanio-
wej, w skład którego m.in. wchodzą 
radni ze Stowarzyszeń: NASZ DOM 
i Przyjaciół Bytkowa.

Zbiorowa interwencja mieszkań-
ców troszczących się o swe pocie-
chy została odczytana na sesji 
Rady Miasta.

Zapytaliśmy Jacka Guzego, wice-
prezydenta odpowiedzialnego m.in. 
za szkolnictwo, jaki będzie dalszy 
los tej interwencji.

Jacek Guzy: Jestem już po roz-
mowie z dyrektorem Zespołu Szkół 
Sportowych i uzgodniliśmy, że remont 
będzie musiał być przeprowadzony 
globalnie i objąć cały kompleks na 
wolnym powietrzu. Wstępnie szacu-
jemy koszt remontu na ok. 2 miliony 
złotych. W projekcie budżetu miasta 
na 2006 r. środki na ten cel trudno 
będzie wygospodarować. Sprawa jest 
jednak odnotowana i na pewno nie 
zniknie z pola widzenia. pes

Biegiem powitają nowy rok

Konkurs „MS” Konkurs „MS”

Wystrój okna, 
udekoruj klatkę schodową

Przed nami święta. Z każdym 
dniem na ulicach będzie przybywać 
świątecznych dekoracji. Wraz 
z nimi w oknach, na klatkach 
schodowych pojawią się 
świąteczne ozdoby. Jest 
ich coraz więcej, bo coraz 
liczniejsza grupa miesz-
kańców przyozdabia 
nimi swoje okna i bal-
kony. Od nas zale-
ży, jak wizualnie 
uświetnimy zbliża-
jące się Boże Naro-
dzenie. Proponujemy 

konkurs na najład-
niej wystrojone 
okno i ozdobioną 
klatkę schodową. 
Czekamy na Pań-
stwa błyskawiczne 

informacje, zdję-
cia, bo wiadomo, że 

święta nie trwają wiecz-
nie i urok odświętnie udekoro-

wanych okien jest ulotny. Zapra-
szamy i zachęcamy do wspólnej 
zabawy, której efektem będzie 
przeniesienie świątecznej atmosfe-

ry na zewnątrz naszych domów.

Już po raz XXIX, 8 stycznia 2006 
roku odbędzie się w Siemianowi-
cach Śląskich Cross Siemiona, 
który od wielu lat gromadzi na star-
cie zarówno amatorów, jak i zawo-
dowych biegaczy o międzynarodo-
wej renomie.

Dodajmy, że jest to jeden z niewielu 
biegów w Polsce organizowany zimą, 
a przyciągający z roku na rok coraz 
większe rzesze miłośników biegania. 
Startują w nim m. in. uczniowie szkół 

podstawowych, gimnazjalnych, liceów 
z różnych siemianowickich placówek.

Głównymi organizatorami imprezy 
są: Zarząd Miejski TKKF, Urząd Mia-
sta oraz MOSiR, a trasa crossu trady-
cyjnie pobiegnie przez „Pszczelnik”.

Zapraszamy wszystkich chętnych 
do udziału w tych zawodach.

Rozpoczęcie biegu zaplanowano 
na godzinę 11.00, natomiast zapisy 
będą przyjmowane od godz. 9.00.

mig
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proszenie dla różnej maści chuliganów 
i złodziei. W związku z powyższym pro-
ponuję zwiększyć moc zainstalowanych 
żarówek, jak też zwiększyć ilość słu-
pów oświetleniowych, gdyż ich odstęp 
(w porównaniu z okolicznymi budynka-
mi) jest stanowczo za duży.

Z poważaniem – w imieniu swoim
i licznych sąsiadów

- Tadeusz Janik
Niedawno poddałem krytyce fatal-

ny stan oświetlenia, po wymianie lamp 
oświetleniowych obok budynków usy-
tuowanych przy ul. ZHP 1-6, a tu nie-
spodzianka!!! Niespodziewanie za-
montowano nad każdą z wyżej wymie-
nionych klatek wysięgniki, na których 
zainstalowano dające bardzo dużo 
światła oprawy oświetleniowe. Brawo 
Administracja!!! Od razu zrobiło się ja-
śniej, przyjemniej, a przede wszystkim 
bezpieczniej! W imieniu swoim, jak 
również wielu moich sąsiadów dzięku-
ję za szybką reakcję i pozytywne zała-
twienie naszych wspólnych bolączek, 
wszak z pewnością interwencji w tej 
sprawie było o wiele więcej.

Z poważaniem: Tadeusz Janik
i sąsiedzi.

Od redakcji: Miło nam, że problem 
nurtujący Pana i współmieszkań-
ców został tak szybko rozwiązany. 
Z ogromną satysfakcją przyjmuje-
my też fakt, iż zwrócił Pan zarówno 
błyskawiczną uwagę na pewne „nie-
dociągnięcia” (chociaż całość by-
ła jeszcze w trakcie realizacji i wy-
sięgniki miały być zamontowane), 
a jednocześnie natychmiast napisał 
Pan o pozytywnych zmianach.

Smród, gałęzie, światło
Dzień dobry.

Piszę do Państwa w trzech sprawach:
1. Od dłuższego czasu (około miesią-

ca) w łazience oraz ubikacji rozchodzi 
się nieprzyjemny zapach, w zależności 
od pogody (?) jego natężenie raz jest 
większe, raz mniejsze. Nie pomaga-
ją: zatykanie odpływów, środki zapa-
chowe, nic. Problem ten występuje na 
ul. Westerplatte, gdzie mieszkam, ale 
i również mam sygnały od znajomych 
z ulicy ZHP oraz alei Młodych – czy są 
jakieś problemy z kanalizacją? Cza-
sem ten smród jest nie do zniesienia.

2. Wzdłuż ogrodzenia boiska Gim-
nazjum nr 12, ścięte zostały gałęzie 
z drzew. Nie mam nic przeciwko, ale 
dlaczego te gałęzie nie zostały usunię-
te zaraz po ścięciu? Wiatr ostatnio wy-
wiał jej na środek ulicy, co powoduje 
zagrożenie dla ruchu ulicznego.

3. Wymiana oświetlenia przy ulicy 
ZHP 1-6 – energooszczędne? OK. Ład-
ne – owszem. Tylko dlaczego jest tak 
ciemno? Stare latarnie może i owszem, 
były nieekonomiczne, może i nieeste-
tyczne, ale ulice były jasne i bezpiecz-
niejsze. Teraz mimo całej estetyki jest 

ciemno i nieprzyjemnie. Czy nie można 
było pomyśleć o innym świetle? Aktu-
alnie są „żółte” żarówki, które nie dają 
zbyt wiele oświetlenia. Czy na tym po-
lega energooszczędność ich natury, że 
poprostu dają mało światła?

Pozdrawiam – J. O. (imię i nazwisko 
do wiad. red.)

ZARZĄD SSM: Przed wydobywa-
niem się nieprzyjemnych zapachów 
z instalacji kanalizacyjnej powinien 
skutecznie chronić: syfon nadstro-
powy lub tzw. kratka ściekowa za-
instalowana w łazience oraz odpo-
wiednie syfony stanowiące inte-
gralne części każdego urządzenia 
sanitarnego. Być może, przyczyną 
wydostawania się nieprzyjemnego 
zapachu jest wada któregoś z tych 
urządzeń. W celu sprawdzenia po-
prawności działania wymienionych 
elementów prosimy o bezpośredni 
kontakt z osiedlową administracją.

Prace związane z wycinką drzew 
wzdłuż ogrodzenia boiska wykona-
ne zostały na zlecenie Urzędu Mia-
sta, który odpowiedzialny jest tak-
że za uprzątnięcie ściętych gałę-
zi. Pana uwagę o pozostawieniu ich 
na miejscu prowadzonych robót 
polecamy Prezydentowi Miasta.

Wyjaśnienie dotyczące zmoderni-
zowanego oświetlenia przy ul. ZHP 
– czytaj e-mail mieszkańca. Uwa-
gi co do energooszczędności pozo-
stawiamy bez komentarza.

Czy to monopolista?
Szanowna Redakcjo

Zwracam się z uprzejmą prośbą o od-
powiedź na pytanie: „Dlaczego na uli-
cy Michałkowickiej 17 do 23 i Osiedlu 
Gansińca jest tylko jeden operator do-
starczający usługę internetową i jest to 
SUKCESNET, a nie może wejść kon-
kurencja np. MMJ? Co w tym momen-
cie – Sukcesnet staje się monopolistą, 
a usługi przez tę firmę świadczone nie 
są zbyt dobre, a doproszenie się cze-
gokolwiek graniczy z cudem (np. Inter-
net mam już od ponad roku, a prze-
wierty przez stropy i wyrwy w tynku są 

do dzisiaj niepomurowane. Internet za-
łożono mi we wrześniu 2004 r. Może 
Spółdzielnia wpłynie na operatora In-
ternetu. Z góry uprzejmie dziękuję za 
odpowiedź na moje pytanie i myślę, 
że Spółdzielnia jakoś rozwiąże pro-
blem z dostawcą Internetu i doprowa-
dzeniem klatki schodowej przy ul. Mi-
chałkowickiej 17a do wyglądu sprzed 
montażu Internetu u lokatorów.

Z poważaniem:
Tomasz J. (adres do wiad. red.)

ZARZĄD SSM: W każdym rejonie 
zasobów Spółdzielni – poza możliwo-
ścią korzystania z usług dostępowych 
do Internetu świadczonych przez: TP 
SA, Netię, UPC – Zarząd SSM wyra-
ża zgodę na zakładanie sieci przez 
spełniających wymagania formalne 
dwóch lokalnych operatorów interne-
towych. Tak też jest w przypadku mi-
niosiedla przy Gansińca i budynku 
przy ul. Michałkowickiej. Nic więc nie 
stoi na przeszkodzie, by firma MMJ 
obsługiwała również i te budynki. To, 
czy to zrobi, zależne jest wyłącznie 
od jej szefostwa. Nadmieniamy w tym 
miejscu, że MMJ w 2002 roku złoży-
ła wniosek o instalowanie sieci inter-
netowych w tym rejonie, ale później 
nie podjęła żadnych dalszych działań 
zmierzających do podpisania umowy 
i rozpoczęcia prac.

Z właścicielami firmy „Sukcesnet” 
przeprowadzono ostrą rozmowę 
i zobowiązano ich do natychmiasto-
wego usunięcia wskazanych przez 
Pana usterek. Z chwilą otrzymania 
bieżącego wydania „MS” sprawy te 
winny być historią.

Pilnują budki
Witam szanowną redakcję miesięcz-

nika „Moja Spółdzielnia”. Do napisania 
tego listu nakłoniła mnie sprawa doty-
cząca ochrony budynku przy ul. Wale-
riana Wróblewskiego 73. Jak wszyst-
kim wiadomo, a było to nieraz opisy-
wane w „MS”, to nasz blok jako ostat-
ni został „obdarowany” profesjonal-
ną ochroną (oczywiście w złym tego 
słowa znaczeniu) firmy INPULS? Nie 
wiem, w jaki sposób została podpisa-
na umowa pomiędzy SSM a firmą Im-
puls dotycząca ochrony tego budyn-
ku, ale trzeba by było się zastano-
wić, co ci panowie tzw. „OCHRONIA-
RZE” tam pilnują - chyba tej budki, 
w której przesiadują cały dzień i noc. 
Dyżurkę tę opuszczają bardzo rzad-
ko w godzinach wieczornych; a wra-
cając do bloku w godzinach 0.00-1.00 

ciąg dalszy na str. 24

ciąg dalszy ze str. 16
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P O G O T O W I E  T E C H N I C Z N E  S S M  -  T E L .  0 3 2 - 2 2 8 - 5 7 - 7 8
D Y Ż U R U J E :  w  d n i  r o b o c z e  -  o d  1 5 . 0 0  d o  2 2 . 0 0 ;  w  d n i  w o l n e  -  o d  8 . 0 0  d o  2 2 . 0 0

Ogłoszenia płatne 
dostępne wyłącznie  
w wersji  
wydrukowanej.
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Świąteczne dni upły-
ną Ci tak, jak zawsze 
– będzie hucznie, 
wesoło, dużo gości, 

sporo t runków. Takie świętowanie 
lubisz, inaczej nie czułbyś się w swoim 
żywiole. Wszystko będzie Cię cieszyć, 
a szczególnie jeden prezent. Nie ze 
względu na wartość, ale na osobę.

Byk oczekuje świąt, 
by odpocząć, oglą- 
dać telewizję w gro-
nie najbliższej ro- 

dziny. Jeśli już kogoś zaprosi, to 
czyni to zazwyczaj pod presją żony. 
Szczególnie miło upłynie mu drugi 
dzień świąt, przy suto zastawionym 
stole, co też bardzo lubi.

Ludzie urodzeni 
pod tym znakiem, 
a szczególnie Panie, 
dużą wagę przykła-

dają nie tylko do tego, żeby stół był 
bogato zastawiony, ale także pięknie 
udekorowany. W tym roku wszyscy 
podziwiać będą Twoją ładnie i oryginal-
nie przystrojoną choinkę oraz dom.

Tegoroczne święta 
spędzisz prawdopo-
dobnie poza domem. 
Może nawet poza 

krajem. Będzie to przyjemny wyjazd. 
Jeśli wybierzesz się w okresie świą-
tecznym, możesz liczyć nie tylko na 
piękną pogodę, ale też poznasz cie-
kawe, nowe zwyczaje świąteczne.

U wielu Lwów będą 
to święta szczegól-
ne, naznaczone jakąś 
niecodzienną uroczy-

stością. Może w tym roku podczas 
świąt zawrzesz związek małżeńskich, 
może odbędą się chrzciny w rodzinie 
lub będziesz zaproszony na uroczy-
stość. Lwie licz się więc z wydatkami.

Panie urodzone pod 
Panną przed świę-
tami będą bardzo 
zapracowane. U nich 

wszystko musi być zapięte na ostatni 
guzik. Byłyby nieszczęśliwe, gdyby na 
stole nie zagościły wszystkie potrawy 
i gdyby ktoś nie otrzymał prezentu.

Wagi mniej przywią-
zują uwagi w czasie 
świąt do przyjemno-
ści stołu niż do prze-

bywania w towarzystwie ciekawych 
ludzi. Będą więc często się prze-
mieszczać, by zaznać dużo interesu-
jących rozmów i burzliwych dyskusji.

Panie Skorpion 
przed świętami 
będą mile zasko-
czone. Domownicy, 
bez żadnej zachęty 

z ich strony, zadeklarują pomoc przy 
pracach przedświątecznych. Jednak 
trzeba będzie czuwać nad tą pomo-
cą, by wszystko było dobrze zrobio-

Święta upłyną miło 
i rodzinnie. W ostat-
niej chwili wpadnie 
ktoś dawno oczeki-
wany. Strzelec nie 

będzie jednak przez całe święta 
w domu, wykorzysta ten czas na 
odwiedzenie rodziny i znajomych, 
wnosząc uśmiech i radość.

Święta zapowiada-
ją się bardzo uda-
nie, szczególnie, że 
w grudniu wpadną 

jakieś pieniądze. To pomoże Ci kupić 
wszystkim prezenty i jeszcze milej 
spędzić dni świąteczne w domu. Ktoś  
czeka na Twoje zaproszenie.

Pod choinką znaj-
dziesz dużo prezen-
tów, w tym kilka takich, 
które naprawdę Cię 

ucieszą. Jeśli jednym z nich będzie 
żywe zwierzątko, przyjmij z otwartymi 
rękami nowego domownika, którego 
zresztą szybko pokochasz.

Tak się złoży, że 
w czasie tych świąt 
podejmiesz jakąś 
ważną decyzję, 

może będą to oświadczyny lub zarę-
czyny. Może zaprosi Cię ktoś długo 
niewidziany albo wyjedziesz na wcza-
sy świąteczne i w pełni wypoczniesz.

Wieść niesie, że najlepszy piernik to 
taki, którego ciasto zostaje zarobione 
na rok przed pieczeniem. Istnieją zapisy 
o ciastach przechowywanych przez kil-
ka lat. Faktem jest, że im ciasto wcze-
śniej wyrobione, tym piernik lepszy – 
więc zapraszamy do kuchni.

Świąteczny piernik
W szklance zimnego mleka zamoczyć 

6 ściętych łyżeczek sody oczyszczonej. 
Z 4 łyżek cukru przyrządzić karmel i go-
rący rozprowadzić szklanką wody. Po-
stawić na ogniu szeroki rondel (ok. 45 cm 
średnicy), wsypać 4 szklanki cukru, za-
lać gorącym karmelem, wymieszać, do-
dać 1/2 kg masła, 1 kg miodu, powo-
li zagotować, mieszając - odszumować. 
2 kg mąki przesiać do wysokiego, sze-
rokiego garnka, dodać zmielone przy-
prawy: goździki, imbir, kardamon, cy-
namon, gałkę muszkatołową, anyż (ra-
zem 2 łyżki stołowe), łyżeczkę soli i wy-
mieszać. Zdjąć z ognia i wlać wolno 2 fi-
liżanki spirytusu. Gorącym płynem zalać 
mąkę, wymieszać dokładnie od dna. Do-
dać rozpuszczoną sodę, filiżankę posie-
kanych orzechów, pokrajaną skórkę po-
marańczową, 6 jajek (surowych, nie ubi-
jać piany). Wymieszać w garnku lub wy-
rabiać na stolnicy. Garnek przykryć i wy-
nieść do chłodnej piwnicy lub włożyć do 
lodówki. Zostawić na 2 do 4 tygodni.

Dwa dni przed Wigilią podzielić cia-
sto na 3 części. Prostokątną blachę 
bez jednego brzegu posmarować tłusz-
czem, wysypać mąką, wywałkować jed-
ną część ciasta (resztę trzymać w chło-
dzie, bo ciasto wypłynie). Wybić na cia-
sto żółtko (po 1 na blachę), umoczyć pa-
lec w piwie i rozsmarować po całej po-
wierzchni. Piec 25 do 35 minut w temp. 
200 – 250 stopni. Ostudzić. Piernik od-
dzielić nożem, wyłożyć na stolnicę 
spodem do góry. Przypalenia zetrzeć 
tarką, odkroić nierówne części. Placek 
posmarować np. gorącą marmoladą. 
Położyć drugi placek, wyrównać. Z pół 
szklanki wody, łyżki 3% octu i 25 dag cu-
kru ugotować syrop (tzw. do nitki), zdjąć 
z ognia. Do syropu wmielić 25 dag orze-
chów i dodać sok oraz skórkę 1 cytryny, 
kieliszek rumu, wymieszać. Wyłożyć na 
placek, rozsmarować, przykryć 3 plac-
kiem (stroną „elegancką” do góry). Ca-
łość obłożyć papierem pergaminowym, 
przyłożyć deską drewnianą, włożyć do 
reklamówek i obciążyć np. książkami. 
Wynieść do zimnego pomieszczenia 
na 2, 3 dni. W Wigilię wyciągnąć, krajać 
na części. Piernik można trzymać przez  
2 - 3 tygodnie. Istnieje obawa, że tyle nie 
doczeka, bo... zostanie wcześniej spała-
szowany.

Jak spędzą 
Święta...
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Metal szlachetny; 8. Be-
tlejemska, związana z Bożym Naro-
dzeniem; 9. Dziewczyna na śląsku; 10. 
Zalesione, górne partie gór; 11. Po-
mocnik proboszcza; 12. Błękit; 13. Ma-
łe sanie; 16. Tymczasowy budynek; 19. 
Grządka kwiatowa; 22. Mała miejsco-
wość; 23. Ma symbol At.; 24. Przyro-
da; 25. Część pierwiastka; 28. Uraza, 
niechęć; 31. Czarny napój; 32. Kwaśna 
przyprawa; 34. Starogrecka budow-
la halowa; 36. Główna kwatera chana; 
37. Do wzniesienia toastu; 41. W pobli-
żu; 44. Niedobór w kasie; 47. Wiecze-
rza w przeddzień świąt Bożego Naro-
dzenia; 48. Okres godowy cietrzewi; 
49. Szereg półek; 50. Klamra łącząca 
pięciolinie; 51. Plac do gry w tenisa; 53. 
Dziewięcioosobowy zespół muzyczny; 
54. Rodzaj grzywny; 57. Miara papie-
ru; 58. Tylna część szyi; 60. Drzewko 
iglaste przybierane na święta Bożego 
Narodzenia; 61. Powietrze wtłaczane 
do ogniska kowalskiego; 62. Impreza 
dla rajdowców; 63. Świadectwo kontroli 
technicznej wyrobu przemysłowego.
PIONOWO: 1. Kromka w gwarze ślą-
skiej; 2. Uiszczanie należności; 3. Obrys; 
4. Narząd; 5. Księżyc Urana; 6. W niej 
dokumenty; 7. Ozdobny kartonik z po-
winszowaniami; 14. Z Ewą; 15. Kurek; 
16. Oklaski; 17. Dawny styl; 18. Miauczy; 
20. Duża butelka; 21. Szeroki balkon; 26. 
Wzniesiemy w Noc Sylwestrową; 27. Ta-
śma z podziałką; 29. Zero; 30. Nagus na 
obrazie; 32. Na kole pojazdu; 33. Naro-
dowy demokrata; 34. Liczba; 35. Narząd 
wzroku; 38. Dom wiejski z zabudowania-
mi; 39. Tysiąc milionów; 40. Kolor czer-
wony z odcieniem fioletowym; 42. Roz-
mokła ziemia; 43. Roślina doniczkowa; 
45. Napędza zwierzynę dla myśliwych 
na polowaniu; 46. Łamiemy się nim przy 
wieczerzy wigilijnej; 51. Pieśni religijne 
śpiewane w okresie świąt Bożego Naro-
dzenia; 52. Czerwony amarant; 54. Po 
śląsku: mina na twarzy; 55. Córka Tan-
tala, żona Amfiona; 56. Krewny ze stro-
ny ojca; 58. Mały sportowy samochodzik 
wyścigowy; 59. Podróż statkiem.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 17 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do dnia 20 XII 2005 r. - na adres 

SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 z do-
piskiem Redakcja „Mojej Spółdziel-
ni” - krzyżówka nr 12/2005. Nagro-
dy za rozwiązaną krzyżówkę nr 12/
2005 z hasłem - „Plus minus” otrzy-
mują: I nagroda – Seweryn PLUCIŃ-
SKI, zam. ul. W. Korfantego 9C/164;  
II nagroda – Iwona NIESTRÓJ, zam. 
ul. Wł. Jagiełły 29B/16; III nagroda – 
Joanna OŚLIZŁO, zam. ul. Wł. Jagieł-

ły 37A/33. Zwycięzcom gratulujemy 
i zapraszamy (z dowodem osobistym) 
do działu GZM po odbiór nagród. Ko-
lacja przy świecach dla 2 osób (po 
uzgodnieniu terminu) w restauracji 
„ALOHA”, ul. W. Wróblewskiego 67 
- nagrodę główną - ufundowała Re-
stauracja „ALOHA”. Fundatorem po-
zostałych nagród jest Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa.
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Dwójka z Michałkowic, wyraźnie zde-
prymowana tymi pochwałami, począt-
kowo monosylabami odpowiadała na 
pytania o swoje hobby. Z biegiem czasu 
ich rozmowność wzrosła, a wypowiedzi 

uzupełniali rodzice. Chłopcy zaintere-
sowali się roślinami i ogródkiem przy-
domowym, bo przy budynku pojawiły 
się mrówki. Chcąc się pozbyć dokuczli-
wych insektów, zaczęli sadzić paprocie 
i... tak to się zaczęło. Na początku 
kupowali roślinki, ale gdy jedna z babć 
się o tym dowiedziała, to natychmiast 
zaproponowała im pobieranie sadzo-
nek z jej ogródka. Na wąziutkim skraw-
ku ziemi sadzili już: aksamitki, gerbe-
ry, tulipany. Były też cztery tuje, ale 
ktoś im je ukradł, tak samo jak płotek, 
który kupili z własnego kieszonkowego. 
Te kradzieże jednak ich nie zniechęciły, 
w czym zapewne pomogli sąsiedzi, bo 
z uznaniem na co dzień mówią o ich 
pracy. Łukasz i Michał traktują opiekę 
nad roślinkami na luzie. Pytani, czy nie 
zamierzają w przyszłości zostać ogrod-
nikami, nie potrafili odpowiedzieć. To 
jednak nie jest ważne, najważniejsze, 
że dbanie o rośliny sprawia im przyjem-
ność. Chłopcy, co warto podkreślić, nie 
ograniczają się jedynie do pielęgnowa-
nia ogródka. Sami, również z własnej 
inicjatywy, ozdabiają klatkę schodową 
z okazji świąt.

Nim doszło do rozmowy, laureatów 
przybyłych na podsumowanie Zielo-
nego Konkursu 2005 przywitali: Zbi-
gniew Lekston, wiceprezes SSM ds. 

technicznych i Jan Dudek, członek 
Rady Nadzorczej. Przedstawiciele 
władz Spółdzielni pogratulowali wybra-
nym na osiedlach ich bardzo poży-
tecznego hobby.

Zbigniew Lekston mówił: Istotą prze-
prowadzanego już bodajże po raz 12. 
konkursu jest zachęcenie jak najwięk-
szej liczby mieszkańców do upiększa-
nia swoich balkonów. W tym konkursie 

nie ma zwycięzców, bo wygranymi są 
wszyscy. W imieniu Zarządu Spółdziel-
ni pragnę Państwu podziękować za 
Wasz bezinteresowny, acz wymagają-
cy poświęcenia i finansów, wkład pracy 
w poprawianie estetyki budynków. To 
dzięki Wam domy nabierają szczegól-

nego kolorytu. Odnawiane przez Spół-
dzielnię elewacje z Waszymi dodatko-
wymi barwnymi ozdobnikami nabiera-
ją, jak to się mówi, smaczku i cieszą 
oko wszystkich.

Później, przy kawie, herbacie i ciast-
ku, rozpoczęła się rozmowa o kwiatach 
i ich pielęgnacji. Jak się okazało, laure-
aci mają swoje od lat ulubione gatunki. 
Dominują surfinie i pelargonie. Pytani 
o koszt swego hobby zgodnie odpo-
wiadali: Nie są to duże pieniądze, 
może łączna kwota na rośliny, nawo-
zy i wodę będzie wynosić ok. 100 zł. 

Nie liczymy tego. Lubimy kwiaty i już. 
Wszyscy rozmówcy podkreślali rów-
nież, że przeżyli spore zaskoczenie, 
gdy wyczytali w „MS”, że ich balkony 
znalazły uznanie i oni są laureatami. 
Prawie zgodnym chórem mówili: Nie 
liczyliśmy na to wyróżnienie, pielęgnu-
jemy kwiatki dla siebie. One sprawiają 
nam przyjemność. Pan Jerzy Lipka 
podkreślał natomiast, że ukwiecony 
balkon, to zasługa żony Krystyny. 
On sam woli coś porobić w ogródku. 
Podczas rozmowy wyszło na jaw, że 
wszyscy mają też rośliny w mieszka-
niach i dbają o nie przez zimę. W tym 
miejscu padła uwaga, by pamiętać 
o prawidłowej wentylacji pomieszczeń.

Wszyscy obecni na finale Zielone-
go Konkursu 2005 otrzymali książki 
o tematyce związanej z uprawą kwia-
tów. Albumy nieobecnych powędrowa-
ły do ich administracji.

Tradycyjnie wspólne zdjęcie laure-
atów przed budynkiem SSM zakoń-
czyło przemiłe spotkanie.

Przed miesiącem informowaliśmy 
o możliwości wybierania najładniejsze-
go balkonu na stronie internetowej SSM. 
Dotychczas głos oddało 58 osób, a na 
pierwszym miejscu, i to zdecydowanie, 
jest balkon ul. Wróblewskiego 39-41 
 Piotr Sowisło

 Dziękuje Jan Dudek – członek RN SSM. Laureaci przed budynkiem - w przysiadzie, młodzież.

Laureaci
„Zielonego Konkursu 2005”

Osiedle „Chemik”
- Józef Hołoś,

- Leon Kempner,
Osiedle „Centrum”

- Leokadia Filipowska,
Osiedle im. J. Tuwima

- Jerzy i Krystyna Lipka,
Osiedle „Michałkowice”

- Łukasz Gruszecki  
i Michał Gluzek,

Osiedle „Młodych”
- Helena Siwek, 

Osiedle „Węzłowiec”
- Ewa Kałamarz,

Osiedle „Bańgów”
- Mieczysław Krzysiek.

Zielony Konkurs 2005 to już historia
Tegoroczne spotkanie laureatów Zielonego Konkursu w Zarządzie SSM 

miało dwóch niekwestionowanych bohaterów. Byli nimi chłopcy: 
Łukasz Gruszecki – 12 lat i Michał Gluzek – 13 lat z os. „Michałkowice”. 
Ich obecność została natychmiast dostrzeżona przez przedstawicieli władz 
SSM i pozostałych wyróżnionych, którzy nie szczędzili im słów uznania. 
Starsi i bardziej doświadczeni pasjonaci dłubania w ziemi mówili: Rzadko 
się zdarza, by młodzi chłopcy zajmowali się roślinkami.
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