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Obradowała RN SSM

Plany na 2007 rok 
zatwierdzone

Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej 
SSM odbytego 27 listopada br., po wni-

kliwej analizie i rzeczowej dyskusji zatwier-
dzono najważniejsze plany związane 
z działalnością Spółdzielni w 2007 roku. 
W sumie podjęto 4 uchwały w sprawie: 
planowanych zadań gospodarczych, 
planu inwestycyjnego, planu rzeczowo-
-finansowego robót remontowo-kon-
serwacyjnych oraz planu moderniza-
cyjnego Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. W dalszej części 
obrad omówiono i przyjęto do reali-
zacji plany pracy różnych spółdziel-
czych organów.

Członkowie Rady sporo uwagi 
poświęcili analizie zaplanowanych 
zadań gospodarczych i inwestycyj-
nych na przyszły rok. W sprawach 
finansowych wyjaśnień udziela-
ła Jolanta Gambka – pełno-
mocnik Zarządu SSM ds. finan-
sowych, natomiast wiceprezes 
SSM – Zbigniew Lekston 
przybliżał szczegóły tech-
niczne związane z najbliż-
szymi przedsięwzięciami. 
Z relacji tych wynika, że 
w przyszłym roku SSM 
zamierza wybudować 
kolejny budynek wielo-
rodzinny z 16 miesz-
kaniami przy ul. Wła-
dysława Łokiet-
ka na os. „ Węzło-

wiec”. Na tym 
osiedlu posta-

nowiono też 
zlikwidować 

dwa loka-
le użyt-

kowe , 
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CENNE NAGRODY CZEKAJĄ CENNE NAGRODY CZEKAJĄ CENNE  NAGRODY CZEKAJĄ

Wielki Konkurs 2006
Kilkanaście dni dzieli nas od wejścia w nowy rok. Czas płynie nieubłaganie. Tym samym zamierzający uczest-

niczyć w tegorocznym Wielkim Konkursie, a posiadający jakieś niewielkie niedopłaty winni o tym pamiętać 
i nie spóźnić się z uregulowaniem należności.

Warunkiem podstawowym udziału 
w XIV edycji WIELKIEGO KONKURSU SSM, 
jaki Rada Nadzorcza i Zarząd Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
adresują do wszystkich zamieszkałych, 
jest brak jakichkolwiek zaległości wobec 
Spółdzielni.

Głównym celem konkursu jest zmobi-
lizowanie jak największej grupy miesz-
kańców do zapoznania się ze stanem 
swoich wpłat czynszowych i w przy-
padku stwierdzenia niedoboru – uregu-
lowanie go do końca grudnia br.

Zdajemy sobie sprawę, że wie-
le rodzin przeżywa poważne proble-
my finansowe. Przeprowadzane przez 
spółdzielcze gremia rozmowy z oso-
bami zadłużonymi wskazują, że miesz-

kańcy nie płacą czynszów z różnych 
powodów. Jedni po prostu ledwo wią-
żą koniec z końcem, drudzy świado-
mie nie regulują swoich należności. 
Utrata pracy, brak dochodów, poważ-
na choroba jednego z członków rodzi-
ny powodują, że ludzie przestają regu-
lować swoje zobowiązania.

W tej sytuacji płynność finanso-
wa Spółdzielni może ulec zachwia-
niu, w konsekwencji prowadząc do 
opóźnienień w regulowaniu należno-
ści wobec dostawców usług i mediów, 
a tym samym stanowiąc realne zagro-
żenie prawidłowej eksploatacji, co 
przecież ugodzi w nas samych. Dodat-
kowo, dostawcy mają pełne prawo do 
naliczania karnych odsetek od nie-

zapłaconych sum, zaś te mogą stać 
się nadobowiązkowymi zobowiązania-
mi do pokrycia przez Spółdzielnię, czy-
li 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 wiele osób 
działa on mobilizująco, a koniec roku to 
dobry moment na uporanie się z zale-
głościami tak, by w nowy rok wejść bez 
zaszłości i z szansą na uczestnictwo 
w losowaniu cennych nagród rzeczo-
wych oraz zwolnienia z czynszu w czę-
ści eksploatacja.

Pamiętajmy, w tym konkursie nie 
trzeba nic robić. Wystarczy tylko nie 
posiadać zadłużenia.

NIE TRAĆMY CZASU – NAGRODY NIE POCZEKAJĄ!  NIE TRAĆMY CZASU – NAGRODY NIE POCZEKAJĄ!

Zasady WIELKIEGO KONKURSU są niezmienne od lat:
KAŻDY CZŁONEK SSM, KTÓRY NA KONIEC GRUDNIA 2006 ROKU NIE BĘDZIE POSIADAŁ ZALEGŁOŚCI 

CZYNSZOWYCH, UCZESTNICZY W LOSOWANIU NAGRÓD ORAZ ZWOLNIEŃ Z CZĘŚCI CZYNSZU.
Rozstrzygnięcie konkursu w połowie lutego 2007 roku.

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

i tam wyjaśnić wszelkie ewentualne wątpliwości.

NIE TRAĆMY CZASU – NAGRODY NIE POCZEKAJĄ!  NIE TRAĆMY CZASU – NAGRODY NIE POCZEKAJĄ!
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POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - TEL. 032 228-57-78
DYŻURUJE: w dni robocze - od 15.00 do 22.00; w dni wolne - od 8.00 do 22.00

w których znajdowała się do tej pory 
m.in. restauracja i zamienić je na 
4 mieszkania. – Pozytywnie oceniam 
tę decyzję Zarządu SSM, gdyż mam 
nadzieję, że w ten sposób skończą 
się skargi mieszkańców na działal-
ność konkretnie tych lokali użytkowych 
znajdujących się w budynkach miesz-
kalnych – stwierdził członek RN i prze-
wodniczący RO „Węzłowiec” – Wie-
sław Jaźwiec. Inną ważną inwesty-
cją będzie montaż kotłowni w budyn-
kach przy ul. Komuny Paryskiej 1, 3 
i 5, która doprowadzi do zmiany zasi-
lania w ciepłą wodę użytkową w tych 
mieszkaniach. Kontrole stanu tech-
nicznego kominów spalinowych w tych 

budynkach wykazują coraz więk-
sze nieszczelności i w związku z tym 
Spółdzielnia musiała podjąć decyzję 
w sprawie ich remontu albo zmiany 
sposobu dostarczania ciepłej wody.

- Chodzi nam o bezpieczeństwo 
mieszkańców i przyjęte przez nas roz-
wiązanie do minimum powinno ogra-
niczyć uciążliwości związane ze zmia-
ną systemu cieplnego – zapewnił Zbi-
gniew Lekston. Ponadto, plany inwe-
stycyjne obejmują budowę 17 nowych 
garaży oraz powstanie nowego placu 
zabaw na osiedlu „Chemik”.

Następnie podjęto uchwały w spra-
wie planu remontów i modernizacyj-

Obradowała RN SSM

Plany na 2007 rok zatwierdzone
ciąg dalszy ze str. 1

ciąg dalszy na str. 4

23. 11. 2006 r. na miejsce wiecznego spoczynku 
odprowadziliśmy

śp. Romana Czecha
Był Członkiem Rady Osiedla „Chemik” od dwóch kadencji i czynnie uczestniczył 

w pracach Komisji GZM. Odszedł od nas ceniony współpracownik mocno 
zaangażowany w prace na rzecz swojego osiedla.

Rodzinie, Bliskim, Znajomym
wyrazy szczerego współczucia składają

Rada Nadzorcza i Zarząd SSM
oraz

Koleżanki i Koledzy z RO i Administracji os. „Chemik”.

D y ż u r y  C z ł o n k ó w  R a d  O s i e d l i  S S M 
– czytaj str. 14



4 MOJA SPÓŁDZIELNIA 12/2006

nego na przyszły rok. Podkreślono, że 
w tym roku wyjątkowo sprawnie i rze-
czowo przebiegały prace nad jego two-
rzeniem, w czym ogromna zasługa 
Rad Osiedli i administracji osiedlowych. 
Zarząd SSM przy tej okazji gorąco 
podziękował samorządom osiedlo-
wym za ich wkład pracy w te doku-
menty. Podczas odbytych dyskusji na 
posiedzeniach Rad Osiedli nie oby-
ło się bez uwag dotyczących niewy-
starczających środków finansowych na 
niezbędne remonty i w niektórych przy-
padkach musiano podejmować trudne 
decyzje o rezygnacji z wykonania czę-
ści zadań. Niektóre z nich może docze-

kają się realizacji, gdy tylko pozostaną 
środki na wydatki awaryjne ujęte w pla-
nach remontowych każdego osiedla 
w pozycji: Rezerwa.

Członkowie RN zwrócili też uwagę 
na fakt, że w przyszłym roku zaplano-
wano do wymiany 6 dźwigów osobo-
wych. Podejmując decyzje w tej spra-
wie, Zarząd SSM kierował się wynika-
mi kontroli dozoru technicznego, który 
w 6 przypadkach wydał warunkowe ich 
dopuszczenie. W sumie na 199 wind 
wymieniono już w naszej Spółdzielni 
43 dźwigi osobowe.

Natomiast plan modernizacyjny doty-
czy wykonania dociepleń budynków 

i stropodachów oraz zabezpieczenia 
płyt acekolowych. Jest to dalsza reali-
zacja harmonogramu uchwalonego na 
lata 2005-2010 przez Radę Nadzorczą 
w listopadzie 2004 roku. Podkreślono, 
że na jego wykonanie są zabezpieczo-
ne niezbędne środki finansowe pocho-
dzące z funduszu modernizacyjnego 
i z kredytów zaciągniętych na ten cel.

Ostatnim punktem obrad było omó-
wienie i przyjęcie planów pracy spół-
dzielczych organów: Zarządu, Rady 
Nadzorczej i Komisji Problemowych 
działających przy RN SSM. Plany te 
uzupełniono uwagami wniesionymi 
przez poszczególne organy do wcze-
śniej przygotowanych projektów.

Obrady prowadził Andrzej Kłos, 
przewodniczący RN SSM.  mig

Obradowała RN SSM

Plany na 2007 rok zatwierdzone
ciąg dalszy ze str. 3

Plany: remontowy, modernizacyjny – w tym dociepleń – i wymiany 
dźwigów w 2007 roku czytaj str. 9 do 24.

Po zapoznaniu się z przedstawioną 
przez Zarząd informacją, Rada Nad-
zorcza stwierdziła zasadność propono-
wanych zmian w dotychczasowej, obo-
wiązującej od 1 lutego 2005 r. staw-
ce eksploatacyjnej i podjęła uchwałę 
o skorygowaniu jej wysokości i podnie-
sieniu o 0,15 zł/m2 powierzchni użyt-
kowej mieszkania. Nowa stawka – 
o czym PT Czytelnicy zapewne już 
wiedzą, gdyż indywidualne wyliczenia 
zostały dostarczone na piśmie – obo-
wiązuje od 1 grudnia br.

Tak więc koszt eksploatacji 
podstawowej wynosi:

- dotychczasowa stawka – 1,40 zł/m2,
- nowa opłata – 1,55 zł/m2.
Tym samym po 22 miesiącach 

obowiązywania suma dotychczaso-
wych podstawowych opłat będą-
cych w gestii Spółdzielni, tj. eks-
ploatacja + fundusze: konserwa-
cyjno–remontowy i modernizacyjny 
rośnie z 3,05 zł/m2/mies. do 3,20 zł/
m2/mies.

Skutek finansowy dla mieszkania 
o powierzchni 50 m2 oznacza zwięk-
szenie miesięcznej opłaty czynszowej 
o kwotę 7,50 zł:
50 m2 x 0,15 zł = 7,50 zł/m2/miesiąc.
Wprowadzona zmiana to wzrost dotych-

czasowej opłaty czynszowej o 4,9%.

Podjęciu tej decyzji przez RN towa-
rzyszyło bardzo wnikliwe rozpatrze-
nie wszelkich uwarunkowań finanso-
wych, a szczególnie faktycznie ponie-
sionych kosztów utrzymania zasobów. 
Jak mówiono w trakcie posiedzenia, 
w minionym czasie inflacja wyniosła 
5,6%, a koszty w bieżącym roku, mimo 
oszczędnego gospodarowania środ-
kami, przekroczyły planowany poziom 
o 0,05 zł/m2. Ta sytuacja spowodo-
wała, że w minionym roku nadwyż-
ka kosztów nad planowanymi docho-
dami wyniosła 297 tys. zł, a zgod-
nie z postanowieniami Prawa spół-
dzielczego i Statutu Spółdzielni kwo-
ta ta musi być wyrównana w następ-
nym okresie rozliczeniowym. Znaczący 
wpływ na wzrost kosztów eksploatacji 
podstawowej miały następujące, pod-
stawowe jej składniki:

- ceny usług transportowych na prze-
strzeni ostatnich 2 lat wzrosły o 36,8%

- podatki od nieruchomości i gruntów 
w latach 2005 i 2006 wzrosły o 10,2%,

- koszt wody i kanalizacji na potrze-
by własne administracji osiedlowych 
i zaplecza technicznego Spółdzielni 
wzrósł o 10,5%,

- cena energii elektrycznej i jej prze-
syłu wzrosła o 3%,

- średnio o 6% wzrosła cena usług 

pocztowych i telekomunikacyjnych,
- o 30% wzrosły koszty odśnieżania 

w okresie zimowym oraz utrzymania 
terenów zielonych, tj. koszenie trawy, 
prześwietlanie i wycinka drzew oraz 
sadzenie kwiatów i krzewów.

Dodatkowo wpływ na obciążenia eks-
ploatacji podstawowej miały wydatki 
ponoszone z tytułu opłat skarbowych, 
sądowych i kosztów związanych z po-
działami terenów wymuszonych usta-
wą o spółdzielniach mieszkaniowych.

Na konieczność wprowadzenia 
zmiany wpływają również zmniejszo-
ne dochody z tytułu wynajmu loka-
li użytkowych, gdyż coraz częściej 
występują pustostany – szczegól-
nie w lokalach o charakterze biuro-
wym i warsztatowo-magazynowym, 
a dodajmy, że dochody te są źródłem 
dofinansowania kosztów eksploata-
cji podstawowej. Wpływy z lokali są 
zmniejszone dodatkowo z powodu 
wzrostu kosztów utrzymania, gdyż 
opłaty za użytkowanie tych lokali nie 
ulegają zmianie od 2001 roku. Rozpa-
trując możliwość zmiany wysokości 
opłat z lokali użytkowych podkreślo-
no, że ich zwiększenie spowodowa-
łaby wystąpienie jeszcze większych 
pustostanów.

Uwzględniając te wszystkie uwarun-
kowania, RN przyjęła uchwałę o zmia-
nie opłaty eksploatacyjnej, podkreśla-
jąc przy tym, że jej wysokość pozwoli 
na wyrównanie niedoboru z ub.r. i pro-

Po 22 miesiącach zmiana stawki opłaty eksploatacyjnej

15 groszy więcej
30 października, a więc w chwili składania listopadowego wydania 

„MS” i zsyłania gazety do druku, odbyło się posiedzenie Rady Nad-
zorczej SSM poświęcone sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółdzielni, co 
zasygnalizowaliśmy w numerze 11/2006 str. 3.
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O tej zasadzie nie musimy przy-
pominać wielu mieszkańcom, którzy 
niezwykle sumiennie dbają o robie-
nie porządków na klatkach schodo-
wych. Są bowiem takie bloki, gdzie 
opracowany przez lokatorów harmo-
nogram sprzątania jest przez wszyst-
kich traktowany jako „święty obowią-
zek”. Niestety, jak w każdej zbiorowo-
ści, są od tego wyjątki i wtedy klatka 
schodowa swoim wyglądem niczym 
nie przypomina mieszkania. Chyba, 
że w naszych własnych „M” tygodnia-
mi nie sprząta się leżących na podło-
dze petów, gum do żucia, papierków, 
liści, a nawet wyplutych resztek enzy-

mów trawiennych – niestety, kultura 
osobista niektórych lokatorów pozosta-
wia wiele do życzenia. Nie wspomina-
my o oknach, które nie widziały szmat-
ki i płynu od bardzo wielu miesięcy.

Polecamy tę refleksję dosłownie 
wszystkim mieszkańcom przed nad-
chodzącą przedświąteczną gorączką. 
Z takim apelem do swoich mieszkań-
ców wystąpiła niedawno Rada Osie-
dla „Bańgów”. 

Obyśmy nie musieli się wstydzić 
wyglądu naszych klatek schodowych, 
przechodząc przez nie do pięknie ude-
korowanych mieszkań, czyli byśmy nie 
udowadniali na siłę odwiedzającym 

nas swoim gościom, że: by wejść do 
pałacu, koniecznie należy przejść 
przez chlew.

Sprzątając klatki schodowe, warto 
też pomyśleć z sąsiadami o zawiesze-
niu jakichś świątecznych ozdób. Nic 
tak nie integruje jak praca i wspólne 
realizowanie pomysłów. Może wtedy ci 
nagminnie zaśmiecający klatki i uchy-
lający się od obowiązku sprzątania też 
przemówią ludzkim głosem?

By do tego zachęcić ogłaszamy 
konkurs na najładniej przystrojone 
piętro. Zgłoszenia prosimy nadsy-
łać do 28 grudnia br. na adres e-ma-
ilowy redakcji lub do osiedlowych 
administracji. 

Zapraszamy do udziału. Pomyśli-
my o nagrodach. migs

wadzenie dalszej gospodarki na grani-
cy zbilansowania kosztów i wydatków 
i że dobrze o gospodarowaniu środ-
kami w SSM świadczy utrzymanie nie-
zmienionej stawki przez dwadzieścia 
dwa miesiące.

Jednocześnie z zadowoleniem przyję-
to informację, że w 2007 roku pozosta-
łe składniki opłaty czynszowej w czę-
ści zależnej od Spółdzielni pozostaną 
w dotychczasowej wysokości. pes

* * *
Przed miesiącem jednej z naszych 

Czytelniczek odpowiadaliśmy, że w bie-
żącym wydaniu przedstawimy składni-
ki kosztów eksploatacji podstawowej. 
Zadanie to nie jest łatwe, gdyż wszyst-
kich kosztów pokrywanych z tych środ-
ków jest kilkadziesiąt, często bardzo 
drobiazgowych pozycji dodatkowo czę-
ściowo rozbitych na osiedla, gdyż tam 
głównie powstają.
Ogólnie mówiąc, w skład kosztów 

eksploatacji podstawowej wchodzą:

- Amortyzacja.
- Materiały podst. – łopaty, piasek.
- Materiały biurowe.
- Paliwo, oleje.
- Energia elektryczna – klatki scho-

dowe i oświetlenia ulic.
- Gaz w budynkach (pralnie).
- Usługi budowlane – remonty loka-

li własnych.
- Naprawy, konserwacje własne.
- Roboty szklarskie.
- Konserwacja, naprawy sieci wod-kan..
- Prace porządkowe – utrzymanie 

czystości na osiedlach.
- Wynajem transportu i sprzętu.
- Usługi dezynfekcyjne.
- Usługi kominiarskie.
- Usługi telekomunikacyjne.
- Usługi pocztowe - znaczki.
- Usługi – akcji zima tj. zlecanie 

zimowego utrzymania osiedlo-
wych ulic specjalistycznym fir-
mom i koszty własne w admini-
stracjach.

- Przeglądy ppoż. i BHP.
- Przeglądy budowlane pod wzglę-

dem technicznym.
- Usługi mienia i dozoru.
- Usługi bankowe.
- Uzgodnienia tech. geodezyjne.
- Pozostałe usługi obce.
- Wynagrodzenia pracownicze z po-

chodnymi ZUS, Odpis na fundusz 
socjalny.

- Wydatki na BHP – napoje, odzież, itd.
- Podatek od nieruchomości.
- Opłaty za wieczyste użytkowanie.
- Opłaty skarbowe.
- Ubezpieczenia majątkowe.
- Koszty administracji osiedlowych. 

w tym opłaty za energię elektryczną, 
wod-kan., gaz na potrzeby własne.

- Koszty ogólne spółdzielni.
- Koszty zakupu.
- Koszt elektronicznego przetwarza-

nia danych - programy kompute-
row, utrzymanie sieci.

- Koszty usuwania dewastacji.

Konkurs na najładniej przystrojone piętro  Konkurs na najładniej przystrojone piętro

P r z e z  c h l e w  d o  p a ł a c u
Niebawem święta Bożego Narodzenia i nim ogarnie nas szał zakupów 

i sprzątania, pomyślmy o utrzymaniu czystości w budynku, w którym 
mieszkamy. On też w końcu jest naszym domem.

Niedawno zakończył się kolej-
ny etap modernizacji oświetle-

nia ulicznego na os. „Węzłowiec”. 
Podobnie, jak na innych spółdziel-
czych osiedlach, prace te rozłożono 
na kilka lat.

Nowe, energooszczędne lampy na 
ocynkowanych, stalowych słupach 
zamontowano kilka tygodni temu przy 
ul. Grunwaldzkiej 4 oraz ul. Wł. Jagieł-
ły 31a, gdzie w przyszłym roku zosta-
nie wykonany nowy parking samocho-
dowy. Modernizacja ta przyczyni się do 
znacznych oszczędności prądu z jed-
noczesnym poprawieniem jasności, 
gdyż zamontowane żarówki dają o wie-

le więcej światła od tradycyjnie stoso-
wanych, są bardziej wydajne. Przy mon-
tażu nowych słupów pomyślano także 
o umiejscowieniu metalowych drzwiczek 
na o wiele wyższej wysokości niż te, któ-
re znajdują się na betonowych słupach 
i często są dewastowane, co grozi pora-
żeniem prądem. Całkiem nowe oświe-
tlenie powstało również wzdłuż chodni-
ka łączącego I i II etap osiedla pomię-
dzy ul. Władysława Jagiełły 15 i 29.

Na wiosnę ADM os. „Węzłowiec” 
zaplanowała wykonanie podobnych 
prac przy ul. Grunwaldzkiej 3 – 5, gdzie 
zostanie wymienionych aż 20 punktów 
świetlnych. mig

Będzie jaśniej

Betonowe słupy lamp ulicznych 
odchodzą do przeszłości.
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Zmiany w Statucie zarejestrowane
Rozmawiamy z Marianem Gogolem, pełnomocnikiem Zarządu ds. organizacyjno-samorządowych

i kontroli wewnętrznej.
- Niedawno Sąd Rejonowy w Kato-

wicach zarejestrował Statut Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Jak doszło do jego rejestracji?

Marian Gogol: Przypomnijmy, że 
29 czerwca br. podczas Zebrania 
Przedstawicieli Członków delegaci 
uchwalili zmiany i jednolity tekst Sta-
tutu SSM. Stanowi on podstawę dzia-
łalności naszej Spółdzielni i na jego 
bazie tworzone są szczegółowe regu-
laminy i inne zasady, które dotyczą 
funkcjonowania SSM. To 
taka nasza mała spół-
dzielcza konstytucja. Po 
jego uchwaleniu, został 
on złożony do rejestra-
cji w Sądzie Rejonowym 
w Katowicach. Okaza-
ło się jednak, że procedu-
ry sądowe oraz duża licz-
ba złożonych w sądzie, 
przez inne spółdzielnie 
mieszkaniowe, noweliza-
cji spowodowały wydłu-
żenie cyklu rejestra-
cji. W sumie Statut SSM 
zarejestrowano 17 paź-
dziernika 2006 r. posta-
nowieniem Sądu Rejo-
nowego w Katowicach 
– Wydział Gospodar-
czy Krajowego Rejestru 
Sądowego. Warto zaznaczyć, że Sąd 
nie wniósł żadnych uwag co do złożo-
nego przez nas dokumentu i został on 
zarejestrowany w treści, w jakiej ZPCz 
go uchwaliło.

- Na jakiej podstawie doszło do 
wprowadzenia zmian w Statucie 
SSM?

- Nie będziemy omawiać wszystkich 
dokonanych zmian, a z pełną wersją 
można się zapoznać na stronie interne-
towej SSM. Część z tych zmian moż-
na nazwać kosmetycznymi i wynikają-
cymi z doświadczeń związanych z dzia-
łalnością naszej Spółdzielni. Natomiast 
te najistotniejsze wynikają z treści usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych – 
Dziennik Ustaw 119 z 2003 r. pozycja 
1116 z późniejszymi zmianami i Pra-
wa spółdzielczego – Dziennik Ustaw nr 
188 z 2003 roku pozycja 1848 z póź-

niejszymi zmianami oraz z jeszcze 
innych regulacji prawnych.

- Czego dotyczą te zmiany?
- Nie jesteśmy w stanie wyjaśnić 

wszystkich szczegółów, niemniej 
część z nich z pewnością zasługuje na 
szczególną uwagę. I tak w paragrafie 6 
poszerzono uprawnienia członka doty-
czące uczestnictwa i zaznajomienia 
się z działalnością organów Spółdziel-
ni. Chodzi np. o prawo do zapoznania 
się w siedzibie Spółdzielni z protokoła-

mi z działalności różnych jej organów, 
z lustracji, sprawozdaniami finanso-
wymi oraz innymi dokumentami. Spół-
dzielca otrzymał też formalnie prawo 
do rozpatrzenia przez właściwe orga-
ny składanych przez niego wniosków 
dotyczących ich działalności. Ponad-
to, na jego żądanie lub osoby będą-
cej właścicielem lokalu Spółdzielnia 
jest zobowiązana przedstawić kalkula-
cję wysokości opłat za te lokale. Mogą 
oni również kwestionować zasadność 
zmiany wysokości opłat bezpośrednio 
na drodze sądowej, pomijając przy tym 
postępowanie wewnątrzspółdzielcze. 
Należy jednak pamiętać, że wystąpie-
nie na drogę sądową nie zwalnia od 
obowiązku wnoszenia opłat w zmienio-
nej wysokości.

- Co jeszcze mówi Statut o prawach 
Członka?

- Kolejnym poszerzeniem upraw-
nień członkowskich jest możliwość 
uczestnictwa Członka Spółdziel-
ni w Zebraniu Przedstawicieli. Zamiar 
taki należy jednak zgłosić pisemnie 
do Zarządu Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej na co najmniej 
10 dni przed wyznaczonym terminem 
obrad tego organu. Statut mówi też 
o odpowiedzialności za opłaty wyni-
kające z użytkowania lokali w sze-
rokim rozumieniu tego słowa, w któ-

rych solidarnie uczest-
niczą z członkiem Spół-
dzielni inne osoby peł-
noletnie tam zamieszku-
jące lub z niego korzy-
stające. Zmieniono tak-
że ilość udziałów wnoszo-
nych przez Członka ubie-
gającego się o garaż. Do 
tej pory był on zobowią-
zany wpłacać 2 udzia-
ły, a obecnie wystarczy 
uiścić kwotę za 1 udział. 
W zarejestrowanym doku-
mencie są również zapi-
sy w paragrafie 48, któ-
re pozwalają Zarządowi 

na zawarcie umowy o spół-
dzielczym prawie do loka-
lu z inną osobą fizycz-
ną w drodze przetargu lub 

zawrzeć umowę najmu w przypadku 
braku chętnych z listy członków ocze-
kujących.

- Ile zmian wprowadzono w Statu-
cie Spółdzielni?

- W sumie na 90 paragrafów zmia-
ny dotyczą 38. Na pewno w tej roz-
mowie udało nam się zasygnalizo-
wać i tylko częściowo omówić. Jednak 
nie mieliśmy na celu szczegółowego 
ich przedstawiania, a bardziej chce-
my Państwa zachęcić do zapoznania 
się z nowym jednolitym tekstem Sta-
tutu na naszych stronach interneto-
wych bądź w innej formie. Na wszyst-
kie pytania Czytelników będziemy 
oczywiście na bieżąco udzielać odpo-
wiedzi w kolejnych wydaniach „Mojej 
Spółdzielni”.

- Dziękujemy za rozmowę.
mig

Zanim doszło do rejestracji Statutu przez Sąd, omówiono go 
szczegółowo na Zebraniach Grup Członkowskich, a następ-
nie Zebranie Przedstawicieli Członków – najwyższa władza 

Spółdzielni – przyjęło poprawki do dokumentu.

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
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Jednak nie wszystkie osoby z tej 
listy są zainteresowane otrzymaniem 
własnego „M”, bo nie-
które zwalniane loka-
le są w tak złym sta-
nie technicznym, że nie ma chętnych 
na ich przejęcie.

Powstało więc pytanie, 
co zrobić w tej sytuacji?

Zdecydowana większość spółdzielni 
mieszkaniowych stosuje obecnie prak-
tykę, żeby je sprzedawać w ramach 
ogólnodostępnego przetargu, gdyż 
obecnie mieszkania traktuje się jak 
towar. A środki finansowe uzyskane 
z kwot, które przekraczają wartość ryn-
kową mieszkania, wynikającą z opera-
tów szacunkowych, przeznacza się na 
fundusze remontowe spółdzielni. Roz-
wiązanie to działa więc na korzyść 
wszystkich Członków Spółdzielni.

W SSM po raz pierwszy pod koniec 
listopada wystawiono do przetargu 3 
mieszkania. O takiej możliwości mówi 
„Regulamin przyjmowania w poczet 
członków, ustanawiania praw do loka-
li mieszkalnych, najmu i zamiany loka-
li mieszkalnych”, który w paragrafie 
17 przewiduje, że w przypadku bra-
ku chętnych ze strony Członków Spół-
dzielni na wpłatę wkładu mieszkanio-
wego i objęcie danego lokalu ogłasza 
się przetarg nieograniczony na zawar-
cie umowy o ustanowienie własnościo-
wego spółdzielczego prawa do lokalu.

Zdecydowano się na to rozwiązanie 
właśnie dlatego, gdyż członkowie ocze-
kujący nie byli zainteresowani zwalnia-
nymi lokalami, ponieważ były one bar-
dzo zdewastowane i posiadały znacz-
ne zadłużenie czynszowe. Przydzie-
lenie takiego mieszkania członkowi 
oczekującemu nie byłoby zrekompen-
sowane przez wpłacany przez nie-
go wkład mieszkaniowy. Przykładowo, 
jeżeli mieszkanie jest warte 50 tysięcy 
złotych, a zadłużenie wynosi 60 tysię-
cy złotych, to środki finansowe pocho-
dzące z wkładu mieszkaniowego nie 
pokryją w pełni istniejącego długu 
i Spółdzielnia poniosłaby z tego tytu-
łu stratę.

Długi czynszowe w niektórych loka-
lach mieszkalnych osiągają kwotę 
równą się ich pełnej wartości rynko-
wej. Oferując takie mieszkanie jako 
własnościowe, Spółdzielnia ma peł-

ną szansę jego odzyskania. Wydaje 
się to jedynym sposobem na zniwelo-

wanie poważnych dłu-
gów czynszowych, 
ponieważ w większo-

ści wypadków po wyroku sądowym 
nie ma w praktyce żadnych szans na 
to, aby zadłużony lokator spłacił swo-
je należności.

Warto dodać, że na liście człon-
ków oczekujących figurują często oso-
by, które zaspokoiły już swoje potrze-
by mieszkaniowe bez udziału Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Pozostawanie na wspomnianej liście 
jest dla nich pewnego rodzaju zabez-
pieczeniem albo niekiedy formą ase-
kuranctwa. Przypomnijmy, że członko-
wie oczekujący nie otrzymują miesz-
kań za darmo. Obecnie wysokość 
lokatorskiego wkładu mieszkaniowe-
go wynosi od 50 do 73% aktualnej 
wartości rynkowej mieszkania. Z tego 
powodu wielu członków, mimo że zło-
żono im taką propozycję, nie stać na 
to, aby go zapłacić. I tak np. lokator-
ski wkład mieszkaniowy na mieszka-
nie o powierzchni 50 metrów kwadra-
towych kształtuje się od 25 do 36 tysię-
cy złotych.

Przedmiotem przetargu
jest wyłącznie wysokość pełnego 

wkładu budowlanego, który w dalszym 
ciągu pozostaje wartością stałą i obli-
czony jest według operatu szacunko-
wego przez rzeczoznawcę majątkowe-
go. Natomiast przetarg wygrywa oso-
ba, która poza uiszczeniem pełnej war-
tości mieszkania, wpłaci najwyższą 
kwotę na potrzeby statutowe spółdziel-
nie, takie jak fundusz remontowy czy 
fundusz społeczno-wychowawczy.

Przeprowadzony pod koniec listopada 
pierwszy przetarg w naszej Spółdziel-
ni spotkał się ze sporym zainteresowa-
niem. Wystawiono na nim trzy lokale, 
na które zgłosiło się 26 chętnych.

Wygląda na to, że bardzo trafio-
na okazała się decyzja podjęta przez 
Zarząd Spółdzielni, gdyż przyniosła 
finansowe korzyści.

Osoby zainteresowane takim spo-
sobem pozyskania mieszkania za-
chęcamy do śledzenia następnych 
wydań „Mojej Spółdzielni”, w której 
na bieżąco będziemy informować 
o kolejnych przetargach. mig

Spektakle Teatru Profilaktycznego 
w DK „Chemik” cieszą się spo-

rym zainteresowaniem dzieci i mło-
dzieży z siemianowickich szkół.

Przedstawienia są cenione za wyso-
ki poziom artystyczny i za grę aktorów 
z renomowanych krakowskich i kato-
wickich teatrów. Prezentowana w nich 
tematyka jest bliska sprawom przeży-
wanym przez dzieci i młodzież. Któż 
z nich nie zetknął się w swoim środo-
wisku z problemem alkoholizmu, nar-
komanii,przemocy czy uzależnienia od 
internetu, telewizji. Śledząc losy boha-
terów na scenie, mogą lepiej się wczuć 
w ich problemy i znaleźć receptę na 
rozwiązanie własnych dylematów. Jak 
wiemy, profilaktyka zaś jest tańsza od 
leczenia i lepiej jest rozmawiać z mło-
dzieżą o jej kłopotach, niż szukać spo-
sobów na wyciągnięcie z tarapatów. 

Ogromnym powodzeniem cieszył się 
wśród uczniów z SP nr 13 spektakl 
„Sobą być” 28 listopada przedstawiony 
w DK „Chemik” przez krakowskich akto-
rów. Piotr Drążkiewicz i Marcin Walew-
ski zaprezentowali odwieczny problem 
walki dobra ze złem, w której diabeł kusi, 
a człowiek musi się bronić. Na tej kanwie 
próbowano przybliżyć tak głośną ostat-
nio kwestię przemocy wśród młodzieży. 
Diabeł kusił: pokaż kolegom, że nie dasz 
sobie w kaszę dmuchać, że możesz 
zapalić, wypić alkohol. A gdy rodzice nie 
kupią nowej zabawki, dobierzesz się do 
ich kasy. Jacek dzielnie odpierał te ata-
ki. Wpojone mu dobre zasady skruszyły 
przewagę kusiciela. I nawet, gdy zabra-
kło mu słów, instynkt podpowiadał, co 
jest dobre, a co złe.

Postawa głównego bohatera przypadła 
dzieciom do gustu. – Najbardziej podoba-
ło mi się to, że Jacek nie poddał się dia-
błu – stwierdziła 11-letnia Joasia. – Podo-
bała mi się gra aktorów, którzy mówili 
w zabawny sposób. Szkoda tylko, że nie 
było bogatszej dekoracji. Chciałabym być 
Jackiem w tym przedstawieniu, ponieważ 
nie dawał się nabrać na złe postępowa-
nie diabła – powiedziała Iza Gacek.

Spotkanie z aktorami nie zakończyło 
się na samym spektaklu. Później mło-
dzi widzowie mieli okazję porozma-
wiać o tej sztuce. Dzięki temu udało się 
nawiązać z nimi jeszcze lepszy kon-
takt. W sumie dzieci były tak zadowolo-
ne, że po skończonym przedstawieniu 
poszły jeszcze za kulisy podziękować 
aktorom za wspaniały występ i zaprosi-
ły ich ponownie do DK „Chemik”. mig

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, jako jedna z nielicznych 
w Polsce spółdzielni, posiada jeszcze listę członków oczekujących na 

własne „M”. Inne stopniowo polikwidowały listy i to bez wręczania kluczy 
do mieszkań. Dzięki lokalom z odzysku w ubiegłym roku zaspokojono 
w ten sposób potrzeby mieszkaniowe 37 osób. W tym roku natomiast prze-
kazano członkom oczekującym 34 mieszkania. 

Na przetarg

Jacek nie  
poddał się
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26 listopada przy dużo mniejszej fre-
kwencji, 29% – w pierwszej turze w wybo-
rach uczestniczyło 35,3% uprawnionych 
– Jacek Guzy otrzymał 10739 głosów 
(63,4%), natomiast Danuta Sobczyk 6208 
głosów (36,6%). Tym samym na urząd 
Prezydenta wybraliśmy Jacka Guzego.

Dwa tygodnie wcześniej, 12 listo-
pada, z blisko 300 kandydatów wyło-
niliśmy 23 osobowy skład Rady Mia-
sta. Radnymi w czteroletniej kadencji 
2006-2010 zostali – w nawiasach ilość 
otrzymanych głosów:

Okręg nr 1
Alfreda Barnaś (148), 
Marian Jadwiszczok (463), 
Barbara Merta (175), 
Robert Myrta (213), 
Henryk Pesel (168), 
Henryk Ptasznik (286).

Okręg nr 2
Beata Breguła (248 głosów), 
Tomasz Dzierwa (256 głosów), 
Jacek Guzy (452 głosy), 
Małgorzata Licznerska (172 głosy), 
Jacek Matusiewicz (194 głosy).
Z chwilą wyboru Jacka Guze-

go na Prezydenta Miasta, jego miej-
sce w Radzie Miasta zajmie Barbara 
Rogulska.

Okręg nr 3
Jerzy Becker (677 głosów), 
Jerzy Dinges (341 głosów), 
Andrzej Gościniak (519 głosów), 
Zbigniew Krupski (283 głosy), 
Jerzy Kurzawa (360 głosów), 
Stanislaw Sontag (264 głosy).

Okręg nr 4
Adam Cebula (490 głosów), 
Alojzy Grzesiek (192 głosy), 

Grzegorz Jurkiewicz (498 głosów), 
Piotr Komraus (490 głosów), 
Danuta Sobczyk (715 głosów), 
Mikołaj Wajda (367 głosów).
Pierwsze posiedzenie nowo wybra-

nej Rady Miasta odbyło się 28 listopa-
da. W jej trakcie Radni złożyli uroczy-
ste ślubowanie oraz wyłonili ze swo-
jego grona Przewodniczącego Rady 
Miasta i dwóch wiceprzewodniczących. 
W skład Prezydium Rady weszli:

– Przewodniczący Rady Miasta - 
Andrzej Gościniak (Platforma Oby-
watelska)

– Wiceprzewodniczący - Danuta 
Sobczyk (Prawo i Sprawiedliwość),

– Wiceprzewodniczący - Zbigniew 
Krupski (KWW Porozumienie dla Sie-
mianowic Śl.)

Wszystkim Wybranym życzymy 
w całej czteroletniej kadencji podej-
mowania jak najtrafniejszych decy-
zji zgodnych z oczekiwaniami Wy-
borców.

Redakcja „MS”

Wybory samorządowe za nami i wiemy już, kto przez najbliższe cztery 
lata będzie w Siemianowicach Śląskich odpowiedzialny za miasto, 

jego kształt i rozwój. Zgodnie z przedwyborczymi rozważaniami Prezyden-
ta Miasta Siemianowice Śląskie poznaliśmy dopiero po drugiej turze wybo-
rów, w której na placu boju pozostali: Jacek Guzy i Danuta Sobczyk.

Niewykluczone - zbilansujemy to 
wszystko na koniec roku - że gdyby 
nie było zniszczeń, to podwyżka była-
by dużo, dużo mniejsza, a może i nie-
potrzebna? Dlaczego? Ano, ile może 
kosztować jednego mieszkańca spół-
dzielni stłuczona szyba wymieniana 
na wspólny koszt? Milionową część 
złotówki, dziesięciotysięczną? Czy-
li de facto nic. Gdy jednak to niby nic 
przemnożymy przez setki takich szyb, 
żarówek, samozamykaczy i dodamy 
do tego koszty robocizny, to dostanie-
my baaardzo ładne pieniądze, które 
w kawałku każdy z nas chciałby mieć. 
Dlatego właśnie te „niewielkie”, poda-
ne niżej zniszczenia nabierają innego 
wymiaru, gdy zsumuje się kwoty wyda-
ne na ich usunięcie. Oczywiście, powie 
ktoś, to rozliczajmy na domy czy osie-
dla odrębnie, ale czy to, poza wyrzu-
ceniem paru zer za przecinkiem, coś 
zmieni? I tak będą to zbędnie wyrzuco-
ne części grosza, powoli, powoli prze-
kształcające się w złotówki, a później 

dziesiątki, setki i tysiące złotych. Przy-
pomnijmy: sumaryczny niedobór 5 gro-
szy w kosztach eksploatacji za 2005 

rok dał łączną kwotę: 297 tysięcy zło-
tych!!! Czyli, a to już bardzo prawdopo-
dobne, tyle ile wydajemy na usuwanie 
zniszczeń, zamalowywanie grafitti.

Przed nami święta, więc mając odro-
binę luzu, pomyślmy o tych ułamkach 
groszy przeobrażających się w cięż-
kie i jakże potrzebne złotówki, które 
z powodzeniem mogłyby albo zostać 
w naszych kieszeniach, albo być wyda-
ne na pożyteczniejsze cele.

Życząc w tym miejscu Wesołych 
Świąt, życzymy dodatkowo:

ŚWIĄT I SYLWESTRA
BEZ DEWASTACJI

Na osiedlach zanotowano:
„BAŃGÓW”

ul. Władysława Reymonta 38, 42, 
Marii Skłodowskiej-Curie 31, 71 
zniszczono samozamykacze;

ul. Marii Skłodowskiej-Curie: pod 
nr. 7 popisano ściany w wejściu oraz 
drzwi do piwnicy, a pod nr. 59 elewa-
cję. Z kolei pod nr. 17 – wybito szybę 
w drzwiach wejściowych.

„CENTRUM”
ul. Michałkowicka 19, 23A – wybito 

szyby w drzwiach wejściowych.
„MICHAŁKOWICE”

ul. Władysława Sikorskiego 1 – zbi-
to 2 klosze na wejściu do budynku.

„MŁODYCH”
ul. Niepodległości 26, 28 – napisy 

na szczytach budynków; 30 – wybita 
szyba w drzwiach wejściowych.

„TUWIMA”
ul. Jana Kapicy – pomalowano ścia-

ny szczytowe garaży; 
ul. Wojciecha Korfantego 9B – skra-

dziono czujnik ruchu;
ul. Okrężna 13 – wybito szybę 

w drzwiach wejściowych;
ul. Okrężna 2, 6, 8, 13, 15 – skradzio-

no kable z czujników pogodowych;
ul. Hermana Wróbla 4A – skra-

dziono listwy przytrzymujące szyby 
w drzwiach wejściowych.

Minione dni zaliczyć można do spokojniejszych, gdyż nie zapisały 
się w statystykach kosztownymi zniszczeniami. Do pełni szczęścia 

jednak daleko, bo każda zbędnie zniszczona rzecz generuje niepotrzebne 
koszty, a te pokrywamy w naszych czynszach. Uwaga ta jest o tyle istotna, 
że zdewastowane przedmioty obciążają przecież koszty eksploatacji, a te 
wzrosły nam od 1. bieżącego miesiąca.

Świąt 
bez 

dewastacji

Prezydent i Rada wybrani

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ROBÓT REMONTOWO-KONSERWACYJNYCH SSM - od str. 11
W planach remontowych nie ujęto pozycji: Rezerwa. Każde z osiedli w swoim budżecie ma pozostawione 

pieniądze na wydatki awaryjne. Oby nie trzeba było z nich korzystać na te cele.
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I – DOCIEPLENIA BUDYNKÓW
I OSIEDLE „CHEMIK”

Adres budynku
ulica

Powierzchnia 
docieplenia

w m2
Uwagi

1 2 3

Niepodległości 57-59 2450
Strona wsch.
+ rob. dodatk.
(koniec prac)

W. Wróblewskiego 69 2270
Str. płd.- wsch.
(koniec prac)

W. Wróblewskiego 73 1865 jw.
W. Wróblewskiego 

61-63
4390 Całość budynku

W. Wróblewskiego 71 1865
Strona północna 

(koniec prac)
Niepodległości 60 2120 Całość budynku
Niepodległości 58 2545 Całość budynku

RAZEM 17 505

II OSIEDLE „CENTRUM”

Adres budynku
ulica

Powierzchnia 
docieplenia

w m2
Uwagi

Kolejowa 2 1120 Całość budynku
Kolejowa 3 1590 jw.
Kolejowa 4 695 jw.

Ryszarda Gansińca 2 845
Strona

płd.-zach.-wsch.
(koniec prac)

Ryszarda Gansińca 4 845 jw.
Ryszarda Gansińca 6 845 jw.
Ryszarda Gansińca 7 845 jw.

Komuny Paryskiej 5 1250
Strona 

płn.- zach.
RAZEM 8035 –

III OSIEDLE im. J. TUWIMA

Adres budynku
ulica

Powierzchnia 
docieplenia

w m2
Uwagi

Okrężna 7 1200
Strona płd.-wsch.

(koniec prac)
Okrężna 2 2420 Całość budynku
Okrężna 4 2420 jw.

W. Korfantego 3 350
Strona zach.
+ malowanie 

szczytów
W. Korfantego 6, 7 1000 Strona północna

RAZEM 7390 –

IV OSIEDLE „MICHAŁKOWICE”

Adres budynku
ulica

Powierzchnia 
docieplenia

w m2
Uwagi

1 2 3

Przyjaźni 44-46 1 600
Strona 

płd.- wsch. 
(koniec prac)

Pocztowa 14 890
Str. południowa
(koniec prac)

Pocztowa 15 1680 Całość budynku
Stawowa 5 960 jw.
Stawowa 7 960 jw.

Przyjaźni 34-36 1500
Strona 

płn.- zach. 
+ rob. dodatkowe

RAZEM 7590 –

V OSIEDLE „MŁODYCH”

Adres budynku
ulica

Powierzchnia 
docieplenia

w m2
Uwagi

ZHP 10 1220
Strona 

płd.- wsch. 
(koniec prac)

ZHP 11 1220 jw.

Al. Młodych 10-12 1600
Strona płd.

(koniec prac)

RAZEM 4040 –

VI OSIEDLE „WĘZŁOWIEC”

Grunwaldzka 4 1410
Strona wsch. 
(koniec prac)

Wł. Jagiełły 11 1410 jw.

Wł. Jagiełły 9 1230
Strona zach.
(koniec prac)

RAZEM 4050 –

VII OSIEDLE „BAŃGÓW”
Marii Skłodowskiej-

Curie 1
400 ściany szczytowe

RAZEM 400 –

II – ZABEZPIECZENIE ELEWACJI Z PŁYT 
ACEKOLOWYCH

I OSIEDLE im. J. TUWIMA

Adres budynku
ulica

Powierzchnia 
docieplenia

w m2
Uwagi

H. Wróbla 6 4956
z robotami 

dodatkowymi. 
(balkony)

H. Wróbla 8 576 jw.
H. Wróbla 9 288 jw. 

RAZEM 5820

II OSIEDLE „MICHAŁKOWICE”

Kościelna 36 3576

z robotami 
dodatkowymi. 

(balkony)
+ malowanie)

P L A N  R O B Ó T  M O D E R N I Z A C Y J N Y C H
O R A Z  Z A B E Z P I E C Z E N I A  E L E W A C J I

Z  P Ł Y T  A C E K O L O W Y C H  I  D O C I E P L E N I A  B U D Y N K Ó W
w  2 0 0 7  R O K U

ciąg
 d

alszy n
a str. 10
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1 2 3

III OSIEDLE „MŁODYCH”

Adres budynku
ulica

Powierzchnia 
docieplenia

w m2
Uwagi

J. Stęślickiego 1, 2 2360 –
J. Stęślickiego 

3, 4, 5, 6
3820 –

Sz. Szeregów 
1, 2, 3, 4

4000 –

RAZEM 10180 –

 Początki docieplania budynków wyglądają niecieka-
wie. Za to zakończenie robót zmienia dom pod każdym 

względem.

Klej, kołki, styropian, siatka zbrojeniowa, warstwa 
kolorystyczna, kilometry rusztowań, mnóstwo pracy 

i budynek docieplony. Prawda, jakie to proste?

III – DOCIEPLENIE STROPODACHÓW
I OSIEDLE „CHEMIK”

Adres budynku
ulica

Powierzchnia 
docieplenia

w m2
Uwagi

A. Zgrzebnioka 
25, 27-29, 31-33, 

35-37, 39-41
2400 –

Niepodległości 
58, 60

1600 –

RAZEM 4000 –

II OSIEDLE „CENTRUM”

Adres budynku
ulica

Powierzchnia 
docieplenia

w m2
Uwagi

Powstańców 
46, 54A, B, C

1000 –

J. Pawła II 18, 21, 22
T. Kościuszki 10
T. Kościuszki 3

1300 –

K. Świerczewskiego 
46, 48, 50

980 –

Brzozowa 12
Piaskowa 8

520 –

RAZEM 3800 –

III OSIEDLE im. J. TUWIMA

Adres budynku
ulica

Powierzchnia 
docieplenia

w m2
Uwagi

Jana Kapicy 5 180 –
Leśna 7, 13, 15 980 –

Okrężna 1, 2, 5, 6, 7 1250 –

1 2 3

W. Korfantego 
10, 14, 15, 16, 17

2200 –

RAZEM 4610 –

IV OSIEDLE „MICHAŁKOWICE”

Adres budynku
ulica

Powierzchnia 
docieplenia

w m2
Uwagi

Pocztowa 8, 9, 10, 
11, 12, 13

1500 –

Pocztowa 1
Kościelna 12

600 –

Obr. Warszawy 2 250 –
Przyjaźni 48-50 750 –
Przyjaźni 44-46 800 –

RAZEM 3 900 –

V OSIEDLE „MŁODYCH”
ZHP 7, 9, 10, 11 1000 –
Boh. Westerplatte 

4-12
900 –

Al. Młodych 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 8, 9

1600 –

F. Zubrzyckiego 
1, 2, 3

540 –

RAZEM 4040 –

VI OSIEDLE „WĘZŁOWIEC”

Adres budynku
ulica

Powierzchnia 
docieplenia

w m2
Uwagi

Grunwaldzka 2, 4, 6 2000 –
Wł. Jagiełły 1, 3, 7, 

9, 11, 13
3800 –

RAZEM 5800 –

VII OSIEDLE „BAŃGÓW”

Adres budynku
ulica

Powierzchnia 
docieplenia

w m2
Uwagi

Wł. Reymonta 46, 
48, 50, 52, 54, 56

2 240 –

K. Szymanowskiego 
2, 3, 5, 7, 9, 4, 6, 8, 

12, 14
–

RAZEM 2240 –

Ogółem koszt prac dociepleniowych
w 2007 r. – 7 929 tys. zł

PLAN ROBÓT MODERNIZACYJNYCHORAZ ZABEZPIECZENIA ELEWACJI
Z PŁYT ACEKOLOWYCH I DOCIEPLENIA BUDYNKÓW w 2007 ROKU

ciąg dalszy 
ze str. 9
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OSIEDLE „CHEMIK”

Lp Lokalizacja 
robót Zakres robót Ilość

Termin 
wyko-
nania

a b c d e

I ROBOTY DEKARSKIE

1

Dotyczy całego  
osiedla wg 
zgłoszeń  
lokatorów

Naprawa pokrycia 
dachowego połą-
czona z wymianą 
obróbek blachar-
skich, rynien i rur 

spustowych.

II-III kw.

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1

Alfonsa  
Zgrzebnioka 
43A pawilon 

handlowy

Docieplenie ściany 
wschodniej i połu-
dniowej połączone 
z wymianą stolarki 

okiennej.

III kw.

2
Dotyczy całego 

osiedla

Naprawa tynków 
i wymiana podłoża 

wg zgłoszeń  
lokatorów. cały rok

3
Dotyczy całego 
osiedla wg wnio-
sków lokatorów

Zwrot 
za wykładzinę.

III ROBOTY MALARSKIE

1
Niepodległości 

61-63
Malowanie klatek 

schodowych
15 

klatek
IV kw.

Alfonsa Zgrzeb-
nioka 51-52

IV ROBOTY STOLARSKIE

1
Dotyczy całego 

osiedla 
wg listy ADM

Zwrot za wymianę 
okien PCV.

cały rok

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1
Waleriana  

Wróblewskiego 
61-63

Wymiana stolarki 
drzwiowej na profil 

aluminiowy.
11 szt.

II kw.
2

Niepodległości 
58, 60

Wymiana stolarki 
drzwiowej na profil 

aluminiowy.
10 szt.

3
Według 

harmonogramu
Montaż skrzynek 

pocztowych.
700 szt.

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1

Alfonsa Zgrzeb-
nioka 25, 31-33, 

35, 37, 43, 45, 47, 
51-52; Niepodle-
głości 61-63; Wa-
leriana Wróblew-
skiego 43, 47, 57, 

59, 61-63

Pomiary instalacji 
odgromowej.

Remont 
i pomiary instalacji 

odgromowej.

21 
klatek

17 
klatek cały rok

2

Alfonsa Zgrzeb-
nioka 38-40

Niepodległości 
60, 64-66

Pomiary 
skuteczności 
zerowania.

252 
m

ieszkań

PLAN
RZECZOWO-FINANSOWY 

ROBÓT REMONTOWO-KONSERWACYJNYCH W ZASOBACH SSM NA ROK 2007 
a b c d e

3
Waleriana Wró-
blewskiego 73

Wykonanie  
nowych punktów 

oświetlenia  
zewnętrznego.

II kw.

VII DŹWIGI – KONSERWACJA

1
Dotyczy całego 

osiedla
Konserwacja  

dźwigów.
9 szt. cały rok

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1

Niepodległo-
ści 61A, B, C, H, 
63C, 57A, C, 60C, 
64B, 59B, C, D;

Waleriana  
Wróblewskiego 

41E, F, G, H

Remont instalacji 
gazowej pionowej 

i poziomej.
III kw.

IX C.O. - KONSERWACJA I REMONTY

1
Dotyczy całego 

osiedla
Konserwacja c.o. cały rok

X SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

1
Dotyczy całego 

osiedla

Kontrola sprawno-
ści przewodów 
kominowych.

2137 
miesz-

kań
cały rok

2
Dotyczy całego 

osiedla
Przegląd instalacji 

gazowej.

2137 
miesz-

kań

XI ROBOTY INŻYNIERYJNE

1

Waleriana 
Wróblewskiego 

– Alfonsa  
Zgrzebnioka 

Remont ciągu 
pieszego.

360 m2

II kw.

2
Waleriana 

Wróblewskiego 
63-65

Remont 
nawierzchni  
asfaltowej.

XII DOMOFONY – KONSERWACJA

1
Dotyczy całego 

osiedla
Konserwacja 
domofonów.

2137 
miesz-

kań
cały rok

XIII WENTYLACJA – KONSERWACJA

1

Dotyczy całego 
osiedla wg 
protokołów

z przeglądów

Montaż nasad ter-
modynamicznych.

10 szt.

cały rokWykonanie  
zaleceń  

pokontrolnych.

XIV ZIELEŃ + MAŁA ARCHITEKTURA

1
Dotyczy całego 

osiedla
Pielęgnacja 

terenów zielonych.
II-III kw.

2
Waleriana  

Wróblewskiego 
39-41

Wykonanie 
nowego placu 

zabaw.
III kw.

XV LEGALIZACJA WODOMIERZY

1
Dot. całego osie-
dla zgodnie z har-

monogramem

Wymiana wodo-
mierzy.

1576 
szt.

cały rok
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a b c d e

XVI WYMIANA PODZIELNIKÓW

1
Niepodległości 

57-59 

Wymiana wypar-
kowych podzielni-
ków kosztów c.o. 
na elektroniczne.

1217 
szt.

cały rok

XVII ROBOTY POZOSTAŁE

1 Wg potrzeb

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ROBÓT 
REMONTOWO-KONSERWACYJNYCH NA ROK 2007

OSIEDLE „CENTRUM”

Lp. Lokalizacja 
robót Zakres robót Ilość

Termin 
wyko-
nania

a b c d e

I ROBOTY DEKARSKIE

1
Komuny 
Paryskiej 
5, 6B, C

Naprawa pokrycia 
dachowego oraz 

blacharki.
620 m2 I-II kw.

2 Kolejowa 6
Naprawa pokrycia 
dachowego oraz 

blacharki.
200 m2 II kw.

3
Pawilon handl. 
ul. Powstań-

ców 56

Naprawa pokrycia 
dachowego oraz 

blacharki.
250 m2 II kw.

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1
Jana Pawła II 

 22
Wymiana okien na 
klatce schodowej.

318 szt. II - III kw.

2 Kolejowa 1-6
Wykonanie 

remontu 
śmietników.

3 szt. II kw.

3
Komuny  

Paryskiej 5;  
Hutnicza 3B

Naprawa schodów. 2 klatki II - III kw.

4
Ryszarda 

Gansińca 4, 7
Naprawa schodów. 2 klatki II kw.

5
Komuny 

Paryskiej 1, 3;  
Jedności 1

Wymiana drzwi 
wejściowych.

3 szt. II - III kw.

6
K. Paryskiej 

13A, B; 
Brzozowa 12

Remont balkonów. 15 II kw.

III ROBOTY MALARSKIE

1
Komuny 

Paryskiej 3, 5
Malowanie klatek 

schodowych.
2 klatki I kw.

2 Kolejowa
Malowanie 

elewacji 
garażowych.

II kw.

IV ROBOTY STOLARSKIE

1 Całe osiedle

Wymiana stolarki 
okiennej, zwroty za 
okna wymienione 
przez lokatorów.

Cały rok

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1 Całe osiedle
Prace związa-

ne z eksploatacją 
osiedla.

II – III kw.

a b c d e

2
Komuny 

Paryskiej 5; 
Krucza 1-3

Montaż nowych 
skrzynek 

pocztowych.
152 szt. III kw.

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1 Kolejowa
Montaż instalacji 
odgromowych.

3 bu-
dynki

III - IV kw.

2
Krucza, Karo-
la Świerczew-
skiego 46-50

Wymiana punktów 
oświetleniowych.

4 szt. I - III kw.

VII DŹWIGI-KONSERWACJA

1 Całe osiedle
Konserwacja oraz 
naprawa dźwigów.

cały rok

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

IX C.O. KONSERWACJA I REMONTY

1 Całe osiedle Konserwacja c.o. III kw.

X SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

1 Całe osiedle

Przegląd oraz 
konserwacja 

instalacji 
gazowych oraz 

przewodów 
komin.

1522
m

ieszkania

cały rok

XI ROBOTY INŻYNIERYJNE

1 Kolejowa 1-5
Remont chodnika 
wzdłuż osiedla.

100 m2 II kw.

2
Kolejowa 6, 

Komuny 
Paryskiej 6B, C

Remont chodnika. 25 m2 II - III kw.

3
Powstańców 

46A-54C
Remont parkingów 

osiedlowych.
II - III kw.

4
Ryszarda 

Gansińca 8-11
Remont drogi 

osiedlowej.
10 m2 I kw.

XII DOMOFONY - KONSERWACJA

1 Całe osiedle
Konserwacja oraz 

modernizacja 
domofonów.

cały rok

XIII WENTYLACJA - KONSERWACJA

1
Komuny  

Paryskiej 5

Uszczelnienie 
przewodów  
spalinowych  

i wentylacyjnych.

110 
m

ieszkań

XIV ZIELEŃ + MAŁA ARCHITEKTURA

1 Całe osiedle
Konserwacja  

zieleni, koszenie.
II - III kw.

2 Całe osiedle
Naprawa sprzętu 

zabawowego 
i małej architektury.

II - III kw.

XV LEGALIZACJA WODOMIERZY

1 Całe osiedle
Wymiana 

wodomierzy.
380 szt. cały rok

XVI WYMIANA PODZIELNIKÓW

1 Całe osiedle
Wymiana 

podzielników ciepła 
na elektroniczne.

1358 
szt.

III kw.
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PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ROBÓT 
REMONTOWO-KONSERWACYJNYCH NA ROK 2007

OSIEDLE im. Juliana TUWIMA

Lp. Lokalizacja 
robót Zakres robót Ilość

Termin 
wyko-
nania

a b c d e

I ROBOTY DEKARSKIE

1.
Wojciecha Kor-
fantego 16A, B

Kapitalny remont 
dachu.

400 m2 II kw.

2. Garaże
Kapitalny remont 

dachów.
 25 szt.  cały rok

3.
Hydrofornia 

ul. Wojciecha 
Korfantego

Doraźna naprawa 
dachu.

 390 m2  III kw.

4. Wg potrzeb Doraźne naprawy.  cały rok

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1. Leśna 13, 15

Zabudowa scho-
dów wraz z położe-
niem płytek klinkie-
rowych przy wej-
ściu do budynku.

II kw.
2.

Hermana 
Wróbla 

7A, B, C, D

Likwidacja okien 
na ost. kondygna-
cji i zabudowa ich 

luksferami.

3.
Wojciecha 
Korfantego  

- Hydrofornia

Doraźny remont 
elewacji budynku.

4.
Według

protokołów

Remont posadzek 
i tynków w miesz-

kaniach.
cały rok

III ROBOTY MALARSKIE

1.
 Wojciecha 
Korfantego 
9A, B, C

Malowanie klatek 
schodowych wraz 

z holami.
3 kl. IV kw.

IV ROBOTY STOLARSKIE

1.
Według

protokołów
Wymiana okien 
drewnianych.

cały rok

2.
Według

protokołów
Zwrot za okna 

PCV.
cały rok

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1.

Hermana Wró-
bla 7A-D; Woj-
ciecha Korfan-
tego 9A, B, C

Wymiana drzwi 
wejściowych 
do budynku.

 7 szt. I - III kw.

2

Okrężna 1, 3, 
5; Wojciecha 
Korfantego 9, 

10, 16, 17, Her-
mana Wróbla 3, 
4; Jana Kapicy 

5; Leśna 7

Montaż skrzynek 
pocztowych.

640 szt.  cały rok

3
Według
potrzeb

Drobne naprawy 
ślusarskie.

cały rok

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Okrężna 2, 4 Wymiana opraw. 2 szt
II kw.

2. Okrężna 3
Zmiana oświetlenia 
na dwupunktowe

a b c d e

3

Hermana Wró-
bla 1, 2; Wojcie-
cha Korfantego 

17; Leśna 7

Remont 
i pomiary instalacji 

odgromowej.
4 budynki

II kw.

4

Wojciecha Kor-
fantego 6, 7; 

Hermana Wró-
bla 3, 4, 5, 8, 9

Pomiary skutecz-
ności zerowania.

315 
m

ieszkań

VII DŹWIGI - KONSERWACJA

1. Całe osiedle
Remont 

i konserwacja.
59 szt.  cały rok

2.

Hermana Wró-
bla 6A; Wojcie-
cha Korfante-

go 4A

Odnowienie 
kabiny.

2 szt.

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1.
 Hermana 
Wróbla 2A

Udrożnienie przyłą-
czy kanalizacyjnych.

 I kw.

2.
Całe osiedle – 
wg zgłoszeń

Usuwanie awarii. cały rok

3.

Hermana 
Wróbla 1-9; 

Wojciecha Kor-
fantego 1-17

Uzdatnianie wody.  cały rok 

IX C.O. KONSERWACJA I REMONTY

1. Całe osiedle

Remont i konser-
wacja za 7 m-cy 

w sezonie
 grzewczym

I/III/IV 
kw.

2. Całe osiedle

Przygotowanie do 
sezonu grzewcze-
go w tym wymiana 
odpowietrzników na 
ostatnich piętrach.

 II kw.

X SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

1

Wojciecha Kor-
fantego 1-7; 

Hermana Wró-
bla 1-9; Leśna 
7,13; 15, Ja-
na Kapicy 5; 
Okrężna 1-15 

Próba szczelności 
inst. gaz. i went.

1943 m
ieszkania

zg. z harm
on.

2 Wg potrzeb
Drobne naprawy inst. 

gaz. przy próbach 
szczelności gazu.

cały rok

XI ROBOTY INŻYNIERYJNE

1.
Wojciecha 

Korfantego 17
Naprawa drogi 

asfaltowej.
320 m2  II kw.

2. Okrężna 6, 8
Wykonanie nowe-

go parkingu.
444 m2  III kw.

3
Naprawa stop-

nic schodowych
Według potrzeb.

XII DOMOFONY - KONSERWACJA

1. Całe osiedle
Remont 

i konserwacja.
cały rok

2.
Wojciecha 
Korfantego 
14A, B, 3A

Kapitalny remont 
instalacji 

domofonowej.
 3 kl. I kw.



14 MOJA SPÓŁDZIELNIA 12/2006

a b c d e

XIII WENTYLACJA - KONSERWACJA

1. Całe osiedle
Remont i konser-
wacja wentylacji.

164 szt.  cały rok

2. Całe osiedle Wg potrzeb.   

XIV ZIELEŃ + MAŁA ARCHTEKTURA

1. Całe osiedle
3. krotne koszenie 

trawy.
II/IV kw.

2. Całe osiedle Cięcie żywopłotu. II/III kw.

3.
Hermana 

Wróbla 6-7
Usunięcie drzew.

XV LEGALIZACJA WODOMIERZY

1. Całe osiedle
Odczyt i rozlicze-
nie wodomierzy.

zg. z har-
mon.

2.

Okrężna 2, 3, 
4, 6, 7, 8; Le-

śna 13, 15; Ja-
na Kapicy 5

Wymiana 
wodomierzy.

500 szt. III kw.

XVI WYMIANA PODZIELNIKÓW

1.
Leśna 7; Woj-
ciecha Korfan-
tego 1, 2, 4, 9

Wymiana 
podzielników 

kosztów c.o. na 
elektroniczne.

 1387 
szt.

II kw.

Uwagi do pozycji: 
VI/2 – Wniosek z ZGCz.

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ROBÓT 
REMONTOWO-KONSERWACYJNYCH NA ROK 2007

OSIEDLE „MICHAŁKOWICE”

Lp. Lokalizacja 
robót Zakres robót Ilość

Termin 
wyko-
nania

a b c d e

I ROBOTY DEKARSKIE
1 Pawilon 

Stawowa
Remont 

częściowy dachu.

II kw.
Pocztowa 14; 
Leona Krucz-
kowskiego 4

Remont kapitalny 
dachu.

8

Pocztowa 15, 12
Remont 

częściowy dachu.
4

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1 Całe osiedle Remont balkonów. 10 II - III kw.

2

Pocztowa 13; 15; 
Leona Krucz-
kowskiego 8; 

Obr. Warszawy 
1, 9; 

Stawowa 5, 6, 7;
Kościelna 12

Remont kominów. III kw.

a b c d e

3

Leona Krucz-
kowskiego 8; 

Przyjaźni 34-52; 
Władysława 

Sikorskiego 1; 
Walentego Foj-
kisa 3, 5; Ma-
rii Dąbrowskiej 

1; Kościelna 12; 
Pocztowa 

1, 8-13, 14, 15;

Montaż nasad 
na kanałach 

wentylacyjnych 
i spalinowych.

1400 m
ieszkań

II-III kw.

4 Stawowa 6
Ocieplenie 
budynku.

II kw.

III ROBOTY MALARSKIE

1.
Przyjaźni 42; 

Pocztowa 14, 11
Malowanie klatek. 9

 I kw.
2

Przyjaźni 44-46, 
10 AC, 8A, 26A, B;
Kościelna 34 A-C

Malowanie 
parterów.

18

3 Całe osiedle
Zamalowanie 

graffiti.

IV ROBOTY STOLARSKIE

1. Całe osiedle
Zwrot za wymianę 
okien lokatorskich.

2. Przyjaźni 24-26
Wymiana okien 
w kl. schodowej.

30 szt. II-III kw.

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1.
Przyjaźni 44-46, 
Kościelna 34,36

Wymiana poręczy 
do kl. schodowej.

16 kl.

II kw.2.
Kościelna 36; 
Pocztowa 15; 
Stawowa 5-7

Wymiana drzwi 
wejściowych.

12 szt.

3
Wg harmono-

gramu
Montaż skrzynek 

na listy.
700 szt.

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Przyjaźni 44
Wymiana 

oświetlenia 
zewnętrznego.

2 szt. III kw.

VII DŹWIGI - KONSERWACJA

1. Całe osiedle
Remont 

i konserwacja.
7 szt.  cały rok

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1 Całe osiedle
Udrożnienie
kanalizacji.

IX C.O. KONSERWACJA I REMONTY

1. Całe osiedle
Obsługa c.o. 

w sezonie grzew-
czym 2006/7. 1791

m
ieszkań

zgodnie  
z termi-

nem
2. Całe osiedle

Przygotowanie do 
sezonu grzewcze-

go 2007/8.

X SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

1 Całe osiedle

Przegląd 
przewodów

wentylacyjnych 
i spalinowych.

1786 
m

ieszkań

zgodnie 
z harmo-
nogra-
mem.
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2 Całe osiedle
Próba szczelno-

ści inst. gaz.

1786 
m

ieszkań

zgodnie 
z harmo-
nogra-
mem

XI ROBOTY INŻYNIERYJNE

1. Stawowa 5 Remont chodnika. II kw.

2. Całe osiedle
Uzupełnienie  

asfaltu.

3.
Przyjaźni 26, 
Kościelna 34

Modernizacja  
parkingów.

4. Przyjaźni 44
Opracowanie do-
kumentacji tech. 

parkingu.
I kw.

5 Pocztowa 14 Chodnik. 40 m2

6 Emilii Plater 21 Parking. 90 m2 III kw.

XII DOMOFONY - KONSERWACJA

1. Całe osiedle
Remont 

i konserwacja.
cały rok

XIII WENTYLACJA - KONSERWACJA

1. Całe osiedle
Remont i konser-
wacja wentylacji 
mechanicznej.

125 szt.  cały rok

XIV ZIELEŃ + MAŁA ARCHTEKTURA

1. Całe osiedle
3. krotne 

koszenie trawy.
II/IV kw.

2. Całe osiedle
Wycinka 

i nasadzenie 
drzew i kwiatów.

II/III kw.

XV LEGALIZACJA WODOMIERZY

1.
Według

harmonogramu
Wymiana 

wodomierzy.
350 szt.

XVI WYMIANA PODZIELNIKÓW

1.
Według

harmonogramu

Wymiana podziel-
ników kosztów c.o. 
na elektroniczne.

 . I kw.

Uwagi do pozycji: 
IV/1 – zwroty 2001/2002

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ROBÓT 
REMONTOWO-KONSERWACYJNYCH NA ROK 2007

OSIEDLE „MŁODYCH”

Lp. Lokalizacja 
robót Zakres robót Ilość

Termin 
wyko-
nania

a b c d e

I ROBOTY DEKARSKIE

1
Plac Skrzeka 
i Wójcika 7A

Remont kapitalny 
dachu.

1 seg-
ment

I kw.

2 Al. Młodych 6
Remont kapitalny 

dachu.
1 seg-
ment

III kw.

3
Garaże 
Jana 

Kapicy

Remont kapitalny 
dachu oraz wy-
miana obróbek 
blacharskich.

1 seg-
ment

II kw.

4
Garaże 

- segment „W”
Remont kapitalny 

dachu.
1 seg-
ment

III kw.

5 Całe osiedle
Remont kominów 

+ nasady.
- I kw.

a b c d e

6 Całe osiedle
Usuwanie prze-
cieków wg zgło-

szeń w ADM.
- Cały rok

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1
Al. Młodych 
7-8-9; Jana 

Stęślickiego 1

Modernizacja 
parterów.

4 szt. I i II kw.

2
ZHP 3 

lewy pion

Remont balkonu 
oraz blach 

narożnych – 
szczyt budynku 
od str balkonów.

10 szt. II kw.

3 Całe osiedle
Wylewki na 

balkonach wg 
zgłoszeń w ADM.

-
II i III 
kw.

4 ZHP 7 
Wykonanie re-

montu wejścia do 
klatki schodowej

1 szt. II kw.

III ROBOTY MALARSKIE

1
Jana 

Stęślickiego 1; 
Al. Młodych 7

Malowanie klatek 
schodowych.

2 
klatka

I kw.

2
Niepodległości 

22, 24
Malowanie klatek 

schodowych.
2 klatki

II i III 
kw.

IV ROBOTY STOLARSKIE

1
Całe osiedle – 
wg wniosków

Zwroty za okna.
600 
szt.

Cały rok

2 Całe osiedle

Wg zleceń wym. 
okien - klatki 

schodowe, pral-
nie, suszarnie.

Cały rok

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1

Franciszka Zu-
brzyckiego 2; 
Niepodległo-

ści 32

Wymiana drzwi 
do maszynowni 

dźwigu.
2 szt. III kw.

2 Al. Młodych 3-7
Wymiana drzwi 

do zsypów.
5 szt. I kw.

3
Jana 

Stęślickiego 1-6
Wymiana drzwi – 
wejście na dach

- IV kw.

4 Całe osiedle

Remont balu-
strad, szuflad 

zsypowych oraz 
drzwi do zsypów.

- III kw.

5
W. Wróblew-
skiego 6-8; 

Al. Młodych 3-7

Wymiana skrzy-
nek pocztowych.

225 
szt.

I kw.

6
Boh. Wester-
platte 4 do 12

Wymiana skrzy-
nek pocztowych.

152 
szt.

I kw.

7
ZHP 7-9-10-11, 

Jana 
Stęślickiego 1-2

Wymiana skrzy-
nek pocztowych.

187 
szt.

IV kw.

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1
Niepodległości 

26-28

Modernizacja 
oświetlenia klatki 

schodowej.
2 klatki I kw.

2 Al. Młodych 8-9
Modernizacja 

oświetlenia klatki 
schodowej.

2 klatki I kw.
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3
Plac Skrzeka 

i Wójcika 5A, B
Wymiana słupów 
oświetleniowych.

5 szt. III kw.

4

Pl. Skrzeka 
i Wójcika 5A, B- 
7A, B; Niepod-
ległości 26-28; 
Waleriana Wró-
blewskiego 2,4, 

ZHP 1 do 6, 

Pomiary instalacji 
odgromowej.

14 
klatek

I kw.

5 Al. Młodych 1-2
Pomiary 
instalacji 

odgromowej.
2 klatki III kw.

VII DŹWIGI - KONSERWACJA

1 Całe osiedle
Konserwacja 

dźwigów.
63 szt. Cały rok

2 Całe osiedle
Remonty 
dźwigów 

wg zleceń.
— Cały rok

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1 Całe osiedle Roboty awaryjne.

Cały rok2 Wg zleceń
Czyszczenie pionów 

kanalizacyjnych.

3 Całe osiedle
Roboty awaryjne- 

gaz.
—

IX C.O. KONSERWACJA I REMONTY

1 Całe osiedle
Konserwacja c.o. 

i c.w.u.
Cały rok

2 Całe osiedle
Remont 

instalacji c.o.
Wg 

zleceń
III kw.

X SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

1 Całe osiedle
Przegląd 

wentylacji.
59 

klatek
Cały rok

2 Całe osiedle
Próby 

szczelności 
gazu.

59 
klatek

Cały rok

XI ROBOTY INŻYNIERYJNE

1
Plac Skrzeka 
i Wójcika 5AB

Wykonanie 
wymiany 

nawierzchni 
drogi oraz 
parkingu 

i chodnika.

480 m2 III kw.

2

Jana Stęślickie-
go – ciąg pie-
szy w kierunku 
os. „Chemik”

Wykonanie 
chodnika z kostki.

164 m2 III kw.

3 Całe osiedle

Uzupełnianie 
ubytków 
po zimie 

w jezdniach 
i chodnikach.

- I kw.

4 Al. Młodych 1-2
Wykonanie 
parkingu.

428 m2 II kw.

XII DOMOFONY – KONSERWACJA + REMONTY

1 Całe osiedle Konserwacja.
59 

klatek
Cały rok

2 Całe osiedle
Remonty 

wg zgłoszeń.
- Cały rok

a b c d e

XIII WENTYLACJA – KONSERWACJA + REMONTY

1

ZHP 1-6; Fran-
ciszka Zubrzyc-
kiego 1-3; Pl. 

Skrzeka-Wójcika 
5A, B, 6A, B, 7A, 
B; Niepodległo-
ści 22-32, Wale-
riana Wróblew-
skiego 2 do 8

Konserwacja 
wentylacji.

25 
klatek

Cały rok

2 Całe osiedle Remont wg zleceń. - Cały rok

XIV ZIELEŃ + MAŁA ARCHITEKTURA

1 Całe osiedle

Koszenie
trawy 

+ pielęgnacja 
drzew.

Cały rok

2
Al. Młodych 15; 
ZHP 7 (były plac 

pomnikowy)

Przygotowa-
nie projektu oraz 
uzbrojenie terenu.

XV LEGALIZACJA WODOMIERZY

1
Jana Stęślickie-
go 1-6, ZHP 1-6

Wymiana 
wodomierzy.

624 
szt.

Cały rok

XVI WYMIANA PODZIELNIKÓW

1

Szarych Sze-
regów 1-4, Ja-
na Stęślickiego 
1-6, Franciszka 
Zubrzyckiego 1 
do 3; ZHP 1-6

Wymiana 
podzielników
wyparkowych 

na elektroniczne.

2190 
szt.

X/2007

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ROBÓT 
REMONTOWO-KONSERWACYJNYCH NA ROK 2007

OSIEDLE „WĘZŁOWIEC”

Lp. Lokalizacja 
robót Zakres robót Ilość

Termin 
wyko-
nania

a b c d e

I ROBOTY DEKARSKIE

1
Władysława 

Jagiełły 
2A, B, C, D, 9A

Remont pokrycia 
z zastosowaniem 

papy termozgrzew. 
i wentylacyjnej.

1000 
m2 III kw.

2
Grunwaldzka 
3D, E, F; 6A

Remont pokrycia 
z zastosowaniem 

papy termozgrzew. 
i wentylacyjnej.

800 m2 I kw.

3
Jana Polaczka 

4B, 8 B

Remont pokry-
cia z zastosowa-
niem papy termo-

zgrzew. 
i wentylacyjnej.

180 m2 II kw.

4

Władysława 
Jagiełły - Wy-
miennikownia, 
garaże Włady-
sława Jagiełły - 

GPZ Garaże

Remont pokrycia 
dachowego papą 
termozgrzewalną.

200 m2 III - IV 
kw.
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5 Wg zgłoszeń

Remont daszków 
balkonowych nad 
ostatnią kondy-
gnacją, bieżące 
naprawy dachów 

po zalaniach.

—
I - IV 
kw.

6
Wg rejestru 

zgłoszeń 

Uszczelnianie spo-
in płyt, mocowanie 
blach dylatac., kra-
tek wentylac. oraz 
montaż odstrasza-
czy przeciw gołę-

biom metodą alpini-
styczną.

—
I - IV 
kw.

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1

Wg protokołu 
przeglądu pio-
nów wentyla-

cyjnych

Montaż nasad ter-
modynamicznych 

na kanałach wenty-
lacyjnych oraz sia-
tek przeciw zalęga-
niu się ptaków na 
kominach zgodnie 

z zaleceniami z pro-
tokołów przeglądów 
budynków z 2006.

— I -I V kw.

2

I Etap osiedla 
wg sporządzo-
nego wykazu 
z przeglądu

Naprawa i kon-
serwacja komi-

nów na dachach 
budynków.

100 
szt.

II kw.

3
Wg zgłoszeń 

lokatorów

Naprawa 
i uszczelnienie 

balkonów.
20 szt.

II - III 
kw.

4
Grunwaldzka 

9A, B

Odnowienie spę-
kanych ścian 

wraz z malowa-
niem w rejonie 

werand-balkonów 
w mieszkaniach.

20 
miesz-

kań
I kw.

5
Waleriana 

Wróblewskiego 
26-28

Remont kapital-
ny ramp i scho-
dów przy loka-

lach użytkowych 
i ADM.

5 szt. II kw.

6
Jana Polaczka 

4A, B, C

Odnowienie ele-
wacji (naprawa 

tynków, zabezpie-
czenie ścian ce-
glanych, malo-
wanie elewacji, 

daszków i obróbki 
blacharskiej).

3 kl. II kw.

7
Grunwaldzka 
5A, B, C, D, 

E, F

Modernizacja 
wiatrołapów 

(ułożenie płytek 
w wejściach).

6 kl. II kw.

III ROBOTY MALARSKIE

1
Władysława 

Jagiełły 
41A, B, C, D,

Malowanie klatek 
schodowych wraz 
z piwnicami i mo-
dernizacją wiatro-

łapów.

4 kl. I - II kw.

a b c d e

2

Waleriana Wró-
blewskiego 

26A, B, C 28A, 
B 30A, B; stro-
na wschodnia 

(od ulicy)

Waleriana Wró-
blewskiego 32 
str. płd. (od ulicy)

Malowanie ele-
wacji frontowej od 
ulicy wraz z usta-
wieniem ruszto-
wań, usuwaniem 

starej powłoki ma-
larskiej, naprawą 
obrzeży balkonów 

oraz spoinowa-
niem styków płyt.

8 kl.

1370 
m2

I kw.

3
Grunwaldzka 

3D, E, F

Malowanie klatek 
wraz z piwnica-

mi i modernizacją 
wiatrołapów.

3 kl. I kw.

IV ROBOTY STOLARSKIE

1
Wg złożonych 

wniosków 

Wymiana okien 
w mieszkaniach 

lokatorskich 
(dopłaty).

500 
szt.

I-IV kw

2

Docieplane bu-
dynki; ściany 

balkon.
Władysława 

Jagiełły 
9A, B, C;

Władysława 
Jagiełły 

11A, B, C, D;
 Grunwaldzka 
4A, B, C, D

Demontaż okien 
piwnicznych i za-
stąpienie ich luks-

ferami.

55 szt.
II – III 

kw.

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1
Władysława 

Jagiełły 
41A-D; 39A-E

Wymiana drzwi do 
klatek schodowych 
z zastos. profili alu-

miniowych.

9 szt. I - III kw.

2

I Etap osiedla 
Grunwaldzka 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 
9, 16; 

Władysława 
Łokietka 

2, 20, 22, 24; 
Władysława 
Jagiełły 1, 2

Montaż nowych 
skrzynek poczto-
wych na klatkach.

140 
szt.

701 
miesz-

kań

II - III 
kw.

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1
Grunwaldzka 

3, 5

Wymiana słu-
pów betonowych 
na słupy stalowe 

ocynk. oraz 
oprawy z żarów-
kami energoosz-

czędnymi.

20 szt.
II - III 
kw.

2

Władysława 
Łokietka 

– kompleks 
garaży

Montaż dwura-
miennego słu-

pa ocynk. oświe-
tlenia parkowe-
go w rejonie ga-
raży wraz z uło-

żeniem kabla za-
silającego.

1 szt. I kw.
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VII DŹWIGI - KONSERWACJA

1 Całe osiedle

Konserwacja i re-
mont dźwigów oso-

bowych zgodnie 
z harmonogramem.

41 
dźwi-
gów

I - IV 
kw.

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1
Władysława 

Jagiełły 
25A, B, C, D

Wymiana pozio-
mów C.W.U. i zim-
nej wody oraz cyr-
kulacji z zastoso-
waniem technolo-
gii rur z tworzywa 
sztucznego PP (II 

strefy).

4 kl. III kw.

2
Władysława 

Jagiełły 
25C, D 

Wymiana pionów 
ciepłej i zimnej 

wody wraz 
z wymianą 

wodomierzy.

6 pio-
nów

III kw.

3
Władysława 
Jagiełły 11D

Wymiana pionów 
ciepłej i zimnej wo-
dy wraz z wymia-
ną wodomierzy.

4 piony I kw.

4

Grunwaldzka 
3, 5, 7, 9; 

Władysława 
Łokietka 2B, 20;

Władysława 
Jagiełły 11, 7, 3

Instalacja sys-
temu uzdatnia-
nia ciepłej wody 
Środek Aquados 

PHB 25.

9 stacji
II - III 
kw.

5
Całe osiedle 
Polaczka 2-8

Obsługa syste-
mów uzdatniania 

ciepłej wody.

11 
stacji

I - IV 
kw.

6
Władysława 
Jagiełły 1C

Wymiana przy-
łącza kanaliz. 

zewn.do budyn-
ku (załamanie rur 

w gruncie).

1 szt. I kw.

IX C.O. KONSERWACJA I REMONTY

1 Całe osiedle
Konserwacja 
instalacji c.o.

1800 
miesz-

kań

I - IV 
kw.

X SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

1 Całe osiedle
Przeglądy 

wentylacji i próby 
szczelności gazu.

1800 
miesz-

kań

I - IV 
kw.

XI ROBOTY INŻYNIERYJNE

1
Władysława 
Jagiełły 7D 

Powiększenie 
placu manew-
rowego wraz 

z utworzeniem do-
datkowych miejsc 

parkingowych.

500 m2 II kw.

2

Skwer pomię-
dzy Grunwaldz-
ką 14 a Włady-

sława 
Jagiełły 7

Wykonanie pro-
jektu związanego 
z rewitalizacją te-
renu na I Etapie 

osiedla.

- I kw.

a b c d e

3
Waleriana 

Wróblewskiego 
26A PKO

Przełożenie kost-
ki brukowej wraz 
z likwidacją mur-
ków i renowacją 
terenu pod pla-
cówką PKO i re-
mont kapitalny 
schodów od str. 

parkingu.

100 m2 II kw.

4
Według
potrzeb

Cząstkowy re-
mont dróg osie-
dlowych z zasto-
sowaniem asfaltu.

600 m2 I - IV 
kw.

5

Władysława 
Jagiełły 15 

Kompleks lokali 
użytkowych

Przebudowa 
chodnika z kost-
ki brukowej wraz 

z wykonaniem od-
wodnień wzdłuż 

lokali użytkowych.

140 m2 II kw.

XII DOMOFONY - KONSERWACJA

1 Całe osiedle
Konserwacja 

i remonty instala-
cji domofonowej.

1800 
miesz-

kań

I - IV 
kw.

XIII WENTYLACJA - KONSERWACJA

1

Władysława 
Jagiełły 

1A, B, C oraz 
3A, B, C, D

Konserwacja 
wentylacji mecha-

nicznej.

2 budynki

I - IV 
kw.

XIV ZIELEŃ + MAŁA ARCHTEKTURA

1 Całe osiedle

Koszenie trawy. 
Nasadzenie no-

wych drzew i krze-
wów. Przycinka 
drzew, obsadza-

nie klombów.

90 tys. 
m2

I - IV 
kw.

XV LEGALIZACJA WODOMIERZY

1
I i II Etap 
osiedla

Wymiana 
wodomierzy.

863 
szt.

I - IV kw

XVI WYMIANA PODZIELNIKÓW

1
Władysława 

Jagiełły 31-41

Wymiana 
podzielników na 
elektroniczne.

1825 
szt.

II - III 
kw.

Uwagi do pozycji: 
- II/6  – Korekta do Planu Remont. na 2006  

z 5. 04. 2006 r.
- II/7  – Roboty zw. z zakończeniem prac termomoder.
- III/2  – Wniosek z Zebrania Grupy Członkowskiej  

z 27. 04. 2006 r.
- III/3  – Korekta do Planu Remontów 2006  

z 5. 04. 2006 r.
- IV/2  – Roboty wg harmonogramu termomodernizacji 

budynków na osiedlu.
- VIII/3  – Korekta do Planu Remontowego na 2006  

z 5. 04. 2006 r.
- XI/1  – Wniosek z lokatorów z września 2006 r.
- XVI  – 50% kosztów z Funduszu Remontowego.

ciąg dalszy na str. 23
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- Uznaliśmy, że ten wolny dzień wszy-
scy chętni mogą spędzić na dobrej 
zabawie i rekreacji. Szczególnie zależa-
ło nam na uczestnictwie nowych osób, 
które do tej pory nie brały udziału w żad-
nych rozgrywkach – twierdzi Mariusz 
Łazowski, wiceprezes Stowarzyszenia.

Pomysł rozegrania turnieju okazał się 
prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Do 
udziału w tych rozgrywkach zgłosiło się 
ponad 20 chętnych, w tym widać było, 
że część z nich to stali bywalcy „RENO-

MY”, inni natomiast pierwszy raz przy-
szli spróbować swoich sił w tego typu 
zawodach. – Do tej pory grałem raczej 
towarzysko. Chociaż nie dorównuję 
umiejętnościami najlepszym zawodni-
kom, robię to dla zabawy. Im wię-
cej takich imprez w mieście, tym bar-
dziej ono żyje – uważa Damian Birec-
ki. Pierwszy raz w tego typu imprezie 
w „RENOMIE” uczestniczył też Alek-
sander Kulka: - Gram w wielu turnie-
jach w „Orionie” w Sosnowcu. Jestem 
tutaj pierwszy raz i bardzo mi się spodo-
bała atmosfera tego miejsca. Na turnie-
ju zamierzam rzucać swoimi kulami, 
więc zobaczymy, jaki osiągnę wynik – 
powiedział. W sumie w turnieju znalazł 
się na pudle, bo zajął 3 miejsce.

Sympatycy bowlingu podkreślają, że 
inaczej rzuca się kulami podczas towa-
rzyskiego spotkania niż podczas tego 
typu zawodów. W drugim przypadku 
panuje atmosfera sportowej rywaliza-
cji sprawiająca, że wiele osób popra-
wia swoje dotychczasowe wyniki. Każ-
dy może się wtedy przekonać, że ma 
w sobie jeszcze jakiś potencjał i możli-
wości rozwoju swoich umiejętności.

- Dla najlepszych zawodników przygo-
towaliśmy puchary oraz nagrody. Chce-
my również docenić udział osób gra-

jących pierwszy raz w takich rozgryw-
kach i dla nich również mamy drobne 
upominki – dodaje Mariusz Łazowski. 
Nagrody te w postaci: plecaków, pola-
rów i koców ufundowała Coca Cola.

Członkowie Siemianowickiego Sto-
warzyszenia Bowlingowego mają 
nadzieję, że dzięki takim imprezom 
poszerzy się grono członków i sympa-
tyków Stowarzyszenia i przyczyni się 
do dalszej popularyzacji tej formy roz-
rywki. Zamierzają organizować kolejne 

otwarte turnieje, które przyciągną sym-
patyków bowlingu chętnych do aktyw-
nego spędzania czasu.

Końcowa klasyfikacja turnieju 
z okazji Święta Niepodległości:

1. Leszek Rusek – 754 pkt.,
2. Karol Szulc – 721 pkt.,
3. Aleksander Kulka – 706 pkt.,
a następne miejsca zajęli: Andrzej 

Kulka – 690 pkt., Barbara Depa – 689 
pkt., Dariusz Matyśniak – 673 pkt.

W decydującą fazę wchodzą już roz-
grywki „RENOMY CUP”, w których do 
zakończenia pierwszego etapu tegorocz-
nej edycji pozostały jeszcze jedne zawo-
dy. Po rozegraniu trzech z nich nadal nie 
wiadomo, kto będzie zwycięzcą i jako 
pierwszy zapewni sobie udział w wiel-

kim finale zaplanowanym na czerwiec 
2007 roku. Różnice punktowe pomiędzy 
najlepszymi zawodnikami są minimalne 
i właściwie każdy z nich ma szansę na 
wygraną w grudniowej rozgrywce. Aktu-
alna klasyfikacja wygląda następująco:

1. Andrzej Kulka – 3086 pkt.,
2. Leszek Rusek – 2079 pkt.,
3. Krzysztof Gładysz – 2059 pkt.,

Kolejne miejsca zajmują: Grzegorz 
Hentisz – 2915 pkt., Karol Szulc – 
2899 pkt., Dariusz Muc – 2894 pkt. 

W styczniu 2007 r. ruszy natomiast 
drugi etap tegorocznej edycji „RENO-
MY CUP”, który po rozegraniu następ-

nych 4 zawodów wyłoni kolejnych fina-
listów czerwcowych zawodów. Każdy 
więc, kto zgłosi się w styczniu do roz-
grywek, będzie miał jeszcze szansę 
na końcowe zwycięstwo, gdyż w finale 
liczy się wynik osiągnięty na zakończe-
niu konkretnych eliminacji.

Jesień, póki co raczy nas wspania-
łą pogodą, ale już wkrótce zawita zima 
i jaka by nie była, to da się nam we 
znaki. Warto więc już teraz pomyśleć 
o zbliżających się słotnych bądź mroź-
nych dniach i pamiętać, że jest miejsce 
w Siemianowicach, gdzie każde popo-
łudnie można mile i sympatycznie spę-
dzić w gronie kolegów, znajomych czy 
z najbliższą rodziną. Tym miejscem 
jest „RENOMA”. mig

Dz ień  N iepod leg łośc i  na  spor towo
Na oryginalny pomysł uczczenia Święta Niepodległości wpadli członko-

wie Siemianowickiego Stowarzyszenia Bowlingowego, którzy 11 listo-
pada br. zorganizowali w „RENOMIE” okolicznościowy turniej otwarty.

Jak tu zauroczyć tor? Koncentracja jest niezbędna w grze w bowling.
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K o l ę d o w a ć  m a ł e m u
nia księży i polskich studentów w Rzymie, 
dośpiewując wersy:

„A ta chałupa, chałupa
toć nas jeszcze nosi
i żebyśmy śpiewali kolędy,
uprzejmie nas prosi.
Chyba, że się to śpiewanie
Już sprzykrzyło komu
Oj, nich wstaje, nogi za pas zbiera
I wraca do domu.”
Inna ciekawostka dotyczy kolędy roz-

poczynającej się od słów „Przybieżeli do 
Betlejem pasterze, grając skocznie dzie-
ciąteczku na lirze...”. Tak naprawdę

 nie mogła to być lira,
 bo instrument ten nie wydaje skocz-

nych dźwięków.

Jedną z pierwszych okazji do śpiewa-
nia kolęd były prawdopodobnie szop-
ki ustawiane w kościołach przez św. 
Franciszka z Asyżu (1182-1226), któ-
ry nauczał historii o narodzinach Zba-
wiciela za pomocą figur i żywych obra-
zów, gdyż niewiele osób w tym czasie 
umiało czytać i pisać. Dało to począ-
tek pieśniom opiewającym narodziny 
Chrystusa, które szybko stały się nie-
odzowną częścią świątecznego rytu-
ału. Początkowo słów kolęd nie spi-
sywano, przekazując je sobie ustnie. 
Pierwszy istniejący drukowany zbiór 
kolęd, opracowany przez Wynkyna de 
Worde, pochodzi z roku 1521.
W polskich kościołach szopki

zaczęto budować w średniowieczu. 
Początkowo były bardzo ubogie i pro-
ste. Dopiero z czasem wprowadzo-
no do nich różne postacie i symbole 
narodowe. Bożonarodzeniowe stajen-
ki urządzano przeważnie w kaplicach 
naw bocznych. Niekiedy tworzono je 
również w domach. W XVIII wieku na 
naszych terenach zakazano wysta-
wiania szopek w świątyniach. Pojawia-
ło się w nich bowiem zbyt wiele tema-

tów społecznych i politycznych, któ-
re nie podobały się ówczesnym wła-
dzom. W ten sposób zrodziła się szop-
ka wędrowna, dziś właściwie zapo-
mniana. 

Niemniej zwyczaj budowania 
w kościołach stajenek przetrwał do 
dziś. Jedne są skromne, inne okaza-
łe. W ostatnich latach powstają tak-
że przed świątyniami oraz na rynkach 
w niektórych miasteczkach. 
Niekiedy wprowadza się do nich

aktorów grających najważniejsze 
postacie, a maleńkim Jezusem zazwy-
czaj jest lalka, ale w takich insceniza-
cjach czasami bywa to prawdziwe nie-
mowlę. Są też żywe zwierzęta – owce, 
krowy, osiołki, a nawet konie.

Wyjątkowo piękne polskie szopki 
w obecnych czasach powstają w Leżaj-
sku, Krakowie, Kalwarii Zebrzydow-
skiej, a na Śląsku od lat największe 
uznanie budzi ta w Bazylice francisz-
kanów w Katowicach – Ligocie.

Odrębnym gatunkiem wśród szopek, 
są szopki krakowskie, które doczekały 
się własnego muzeum.

Samo kolędowanie także przetrwa-
ło i na Śląsku w powigilijne dni domy 
nachodzą pastuszkowie. To, że daleko 
im do tych, co chodzili onegdaj i śpie-
wali, że miło było słuchać, nie ma zna-
czenia. Ważne, że zwyczaj przetrwał 
i że ma się dobrze, chociaż współcześni 
pastuszkowie są bardziej merkantylni.
Święta Bożego Narodzenia to 

również kulinaria.
W te dni przygotowujemy potrawy 

czasami wyłącznie z tymi świętami 
związane np. siemieniotka, moczka. 
Inne, choć jadane także w ciągu ro-
ku, w Wigilię smakują inaczej, lepiej.

Potraw królujących na każdym chyba 
polskim stole jest kilka, a są to: zupy – 
grzybowa oraz barszcz, ryby – z bez-
konkurencyjnym karpiem na czele, a na 
słodko piernik bądź specjały z makiem 
– np. śląskie makówki, poznańskie ma-
kiełki czy wschodnia kutia.

My podajemy przepis na karpia sma-
żonego, gdyż wbrew pozorom nie jest 
to proste dobrze go usmażyć, i propo-
nujemy też karpia po polsku. Kto nie 
jadł, niech spróbuje. Ze słodkości wigi-
lijnych oferujemy makówkę.

Karp po polsku w szarym sosie – 
karpia około 1 kg zabijamy i skrzętnie 
zbieramy krew do filiżanki, do której 
wcisnęliśmy sok z cytryny. Rybę kro-
imy w dzwonka i po nasoleniu odsta-
wiamy na 20 minut do chłodnego miej-

sca. Następnie wkładamy do płaskie-
go rondla i zalewamy wywarem (1/2 l) 
ze średniego pokrajanego w pasecz-
ki selera, dużej cebuli, kieliszka czer-
wonego wina, kawałeczka skórki cytry-
nowej, kilku ziaren pieprzu, 1/3 łyżecz-
ki zmielonego imbiru i soku z ˝ cytryny. 
Ugotowaną rybę przekładamy na pół-
misek i utrzymujemy w cieple. Wywar 
przecieramy przez gęste sitko, doda-
jemy krew z karpia, szklankę ciemne-
go piwa, 2-3 kostki cukru, łyżkę powi-

deł ze śliwek, 5 dag ususzonego i utar-
tego piernika, 5 dag obranych i posie-
kanych migdałów, 5 dag rodzynek oraz 
czubatą łyżkę masła. Sos gotujemy na 
małym ogniu i gorącym polewamy rybę 
ułożoną na półmisku.

Karp smażony – oczyszczonego kar-
pia kroimy na porcje i solimy, odkła-
damy na 30 minut. Kawałki otaczamy 
w mące, maczamy w lekko ubitym jaj-
ku i obsypujemy bułką tartą. Smaży-
my na niezbyt silnym ogniu, na maśle, 
na jasnozłocisty kolor. Usmażone por-
cje wkładamy (w przykrytej patelni) do 
piekarnika, by się ewentualnie dopie-
kły. Masła nie żałować, bo smażona 
w skąpej ilości tłuszczu ryba zbyt silnie 
się przyrumieni, tracąc na delikatnym, 
wykwintnym smaku. Do karpia serwu-
jemy chrzan. Można podać kapustę 
z grzybami. Polecamy, bo to doskona-
ła kombinacja. Jako ciekawostkę odno-
tujmy, że łuska karpia królewskiego 
(podanego w Wigilię), ukryta w portfelu, 
przyciąga pieniądze. My sprawdziliśmy 
i wiemy, że niestety to tylko przesąd.

Makówki – 1,5 l mleka, 5 dużych 
łyżek cukru, 300 g maku (zmielonego 
na sucho), 2 – 3 pszenne bułki, orze-
chy laskowe i włoskie oraz rodzyn-
ki (dużo) według upodobania, wiórki 
kokosowe. Rodzynki wymoczyć mocno 
lub lepiej pogotować, by ładnie napęcz-

ciąg dalszy 
ze str. 40
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niały. Zagotować mleko i dodać cukier 
oraz dobrze zmielony mak. Całość 
powtórnie zagotować, ciągle miesza-
jąc, by mak się nie przypalił – uwa-
ga masa będzie gęstnieć !!! – i wsy-
pać rodzynki oraz drobno pokrojone 
orzechy laskowe z włoskimi. Bułeczki 
pokroić na plastry. Układać warstwami 
w szklanej misce naprzemian warstwa 
maku – kawałki bułki (polewamy bułki 
chochlą i nie żałujemy maku). Zakoń-
czyć „przekładaniec” warstwą maku. 
Makówkę pozostawiamy do wystygnię-
cia. Jeśli makówki okażą się zbyt suche 
np. bułka była zbyt czerstwa, można je 
delikatnie zmoczyć ciepławym mle-
kiem. Wierzchnią warstwę maku posy-
pujemy wiórkami kokosowymi i deko-
rujemy rodzynkami, orzechami lasko-
wymi i włoskimi.

Życząc wszystkim dobrych głosów do 
śpiewania kolęd, życzymy też smacz-
nego i przypominamy śliczny wiersz 
Cypriana Kamila Norwida oddający 
wspaniale jakże piękny zwyczaj rozpo-
czynający każdą wigilijną wieczerzę:

„Jest w moim Kraju zwyczaj,
że w dzień wigilijny,
Przy wejściu pierwszej gwiazdy
wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego
łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując
uczucia w tym chlebie.”
A gdyby tak śniegu zabrakło, spe-

cjalnie naprószyliśmy go na strony, 
a poza tym  popatrzmy na zdjęcia, jak 
śliczna potrafi być zima.

migs 
Zdjęcia: Piotr Sowisło

K o l ę d o w a ć  m a ł e m u

Z okazji kolejnego roz-
poczynającego się sezo-
nu organizatorzy postara-
li się o wielką niespodzian-
kę. 6 listopada w DK „Che-
mik” z „Tryptykiem Rzym-
skim” Jana Pawła II wystą-
pił jeden z najpopularniej-
szych polskich aktorów śred-
niego pokolenia Krzysztof 
Globisz, notabene urodzo-
ny w Siemianowicach Ślą-
skich.

Imprezy teatralne w „Che-
miku” mają już swoją wierną 
publiczność.

- Na przedstawienia przy-
chodzę prawie od same-

go początku. Na pierwszym 
spotkaniu było zaledwie kil-
ka osób, obecnie mamy peł-
ną salę. I co ważne – widać 
też dużo młodzieży. Najbar-
dziej do tej pory podobała mi 
się „Konopielka” w wykona-
niu Piotra Cyrwusa – twier-
dzi Wiesława Markiewicz.

- Podczas tych spek-
takli można podziwiać 
kunszt aktorski i profesjo-
nalizm. Wiele sztuk teatral-
nych pozostało mi w pamię-
ci, ale chyba najchętniej 
wspominam postać żołnie-
rza radzieckiego – Micha-
iła Zubowa, którą znakomi-

cie odegrał Piotr Cyrwus – 
mówi Michał Perdyła.

Tym razem publiczność 
mogła spotkać się z poezją 
przez duże „P”, gdyż Krzysz-
tof Globisz przedstawił „Tryp-
tyk Rzymski” Jana Pawła II. 
Fragmenty tego dzieła stały 
się natchnieniem do napisa-
nia słów niezwykle popular-
nego oratorium Piotra Rubi-
ka „Tu Es Petrus”, a Sta-
nisław Sojka wydał album 
będący muzyczną interpre-
tacją tego poematu.

Dla Krzysztofa Globisza 
poemat Jana Pawła II jest 
również czymś bardzo oso-
bistym.

- O interpretację „Trypty-
ku Rzymskiego” zostałem 

Poemat przenikający do głębi serca
Od blisko 4 lat Stowarzyszenia: Przyjaciół Bytkowa i „Nasz Dom” organizują 

w DK „Chemik” przedstawienia, w których uczestniczącą czołowi aktorzy 
krakowskich i śląskich scen teatralnych. Gromadząca się na tych spektaklach 
publiczność miała okazję zapoznać się z wieloma znanymi sztukami teatralnymi.

Krzysztof Globisz ujął 
widzów indywidualnym 
podejściem do poematu 

Jana Pawła II.

Wieczory teatralne w Domu Kultury „Chemik” cieszą 
się znacznym powodzeniem i mają już swoją stałą 

widownię.

Utwory Szopena w wykonaniu Piotra Banasika pięknie 
współbrzmiały z tekstem i umożliwiały osobistą kon-

templację treści „Tryptyku”.

ciąg dalszy na str. 22
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Dla wielu osób jest wybitnym intelek-
tualistą, niekwestionowanym autoryte-
tem w dziedzinie prawa spółdzielcze-
go, który swoją wiedzą, doświadcze-
niem i zaangażowaniem od lat wspie-
ra ideę ruchu spółdzielczego. Profe-
sor Arkadiusz Nowak jest kierowni-
kiem Katedry Prawa Pracy i redak-
torem naczelnym serii „Prawo” na 
Wydziale Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Śląskiego, członkiem wielu 
ważnych gremiów naukowych: Komi-
tetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii 
Nauk, Międzynarodowego Stowarzy-
szenia Prawa Pracy z siedzibą w Pary-
żu, Komisji Kodyfikacyjnej przy Preze-
sie Rady Ministrów. Wiele osób zna-
jących go osobiście podkreśla ogrom-
ną pracowitość i niebywałą skromność 
oraz szacunek, jakim darzy wszystkich 
rozmówców.

Poza pracą i działalnością naukową 
profesor Arkadiusz Nowak ceni sobie 
podróże i wypoczynek.

- Kocham Francję i Włochy oraz kuch-
nie tych krajów. Często wyjeżdżam 
tam na wakacje. W Paryżu wspólnie 
z żoną spędzam Święta Wielkanoc-
ne. Moja żona w ramach swojej pra-
cy zawodowej wyjeżdżała do Włoch 
i zaraziła mnie miłością do tego kraju. 
Później nawiązałem tam własne kon-
takty naukowe – mówi.

Pomimo wielu kontaktów naukowych 
i wyjazdów służbowych profesor Arka-
diusz Nowak emocjonalnie czuje się 
bardzo mocno związany z Byt-
kowem, gdzie od ponad 30 lat 
mieszka w niewielkim mieszka-
niu. Jest przekonany, że tutaj 
spędzi też swoje życie na emery-
turze. Gdy 9 września br. przy-
znano mu Laur Bytkowa, 
powiedział, że traktuje to 
wyróżnienie jako Honoris 
Causa Bytkowian dla swo-
jej osoby. – Otrzymany 
Laur to dla mnie powód 
do największej satys-
fakcji. Jestem wzruszo-
ny, że wyróżnili mnie 
i docenili w ten sposób 
ludzie, wśród których żyję 
od ponad 30 lat – dodaje 
z zadowoleniem.

Profesor Arkadiusz Nowak posiada 
ogromne doświadczenie naukowe, jest 
redaktorem i autorem wielu znaczą-
cych publikacji z dziedziny prawa pra-
cy. Jego zawodowym zainteresowa-
niem nadal pozostaje bliska problema-
tyka spółdzielcza. Właśnie jej poświę-
cił część swojego naukowego dorobku 
i z prawa spółdzielczego obronił dok-
torat. Wspomina swój pierwszy staż 
w Spółdzielczym Instytucie Badaw-

czym, gdzie współpracował z profeso-
rem Wiesławem Chrzanowskim, z któ-
rym wywiad „Moja Spółdzielnia” opu-

blikowała w listopadowym wyda-
niu gazety.

- Prawo spółdzielcze nadal 
bardzo mnie interesuje. Nie-
stety, w ostatnich latach jeste-

śmy świadkami ciągłych 
jego zmian. Muszę 

przyznać, że jestem 
zaniepokojony kie-
runkiem, w jakim 

próbuje się ste-
rować tym pra-

wem. Pomy-
sły zamiany spół-
dzielni mieszka-

niowych w spółki 
handlowe nie są naj-

lepszym rozwiązaniem. 
Tradycja ruchu spółdzielczego sięga 
przecież XIX wieku, a więc spółdziel-
czość swymi korzeniami sięga do cza-
sów, daleko przed nastaniem socjali-
zmu, jaki nam zafundowano. Uważam, 
że przykład Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej jest dowodem na to, 
jak bardzo potrzebne są takie podmioty. 
Moim zdaniem, SSM stanowi zaprze-
czenie tego, co się mówi o spółdziel-
niach na szczeblu centralnym – uważa 
profesor Arkadiusz Nowak. migsp

Ciekawi ludzie są wśród nas  Ciekawi ludzie są wśród nas  Ciekawi ludzie są wśród nas

Szacunek, skromność, pracowitość
- Jestem profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuję się problematyką zwią-

zaną z prawem spółdzielczym i prawem pracy. Od wielu lat pełnię funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzor-
czej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Całe moje dorosłe życie związane jest z Bytkowem i Uniwersyte-
tem Śląskim, gdzie przeszedłem wszystkie szczeble kariery naukowej od stanowiska asystenta aż do kierownika 
Katedry i gdzie dorobiłem się tytułu profesora – tak w kilku zdaniach mówi o sobie profesor doktor habilitowany Arka-
diusz Nowak, uhonorowany podczas III Święta Bytkowa, 9 września br., Laurem Bytkowa. Za tymi lakonicznymi jednak 
zdaniami kryją się dziesiątki lat pracy naukowej i dydaktycznej. To tysiące godzin poświęcone zgłębianiu wiedzy.

poproszony przez kard. Franciszka 
Macharskiego i później nagrałem to na 
płycie. Trudno nie czytać poezji tak wiel-
kiego człowieka, jak Jan Paweł II, ale 
nie jest to łatwe zadanie. Mam poczu-
cie, że podczas tych spektakli publicz-
ność słucha z uwagą poezji, a potem 
sama sięga do oryginału. Papież miał 
do dyspozycji dekrety, encykliki, a sko-
rzystał z tej niezwykłej formy przekazu 
swoich myśli, jaką jest poezja. Już to 

zasługuje na ogromną uwagę – uważa 
Krzysztof Globisz, wybitny aktor Teatru 
Narodowego w Krakowie.

Dla wielu osób „Tryptyk Rzymski” jest 
swoistym testamentem papieża napi-
sanym u kresu jego ziemskiej wędrów-
ki. I wydaje się, że właśnie w ten spo-
sób starała się odebrać publiczność 
treści przekazywane przez Krzyszto-
fa Globisza, który zaskoczył wszyst-
kich swoim osobistym podejściem do 
poematu papieża. Była to interpreta-
cja pełna refleksji, dynamizmu, aktor 
w niektórych miejscach poprzez swoją 

emocjonalną ekspresję chciał zachę-
cić widza do uważnego wsłuchania 
się w recytowane słowa, jakby wła-
śnie w tych momentach można było się 
przybliżyć do tajemnicy istnienia czło-
wieka i jego relacji do Stwórcy.

Widz miał też chwile do własnej reflek-
sji, pogłębienia w swym sercu odbiera-
nych treści czy może nawet odpo-
czynku podczas przerw w recytacjach 
aktora, które były wypełniane utwora-
mi Fryderyka Szopena w wykonaniu 
Piotra Banasika, uczestnika konkursu 
szopenowskiego.  mig

ciąg dalszy ze str. 21

Poemat…

Przypominamy, że na adres: gzm@ssm.z.pl
można nadsyłać pocztą elektroniczną BEZPOŚREDNIE UWAGI, PROBLEMY

dotyczące działu GZM
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ciąg dalszy ze str. 19
PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ROBÓT  

REMONTOWO-KONSERWACYJNYCH NA ROK 2007
OSIEDLE „BAŃGÓW”

Lp. Lokalizacja 
robót Zakres robót Ilość Termin

a b c d e

I ROBOTY DEKARSKIE

1

Władysława Rey-
monta 28, 30, 32, 

34, 36, 48; 
Karola Szyma-
nowskiego 3; 

Marii 
Skłodowskiej-

-Curie 7, 13, 45

Całkowita wymia-
na poszycia dachu 
- system pap ter-
mozgrzewalnych.

10 segm
entów

II - III kw.

2 Całe osiedle

Naprawa częścio-
wa dachów, 

daszków 
(wejścia do bud.) 

wg zgłoszeń.

— II - III kw. 

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1 Całe osiedle
Uzupełnienie 

ubytków – czoła 
balkonów.

77 szt. II-III kw.

2 Całe osiedle
Wylewki 

na balkonie.
20 szt. —

3
Marii 

Skłodowskiej-
-Curie 61-89

Renowacja, malo-
wanie blach trape-
zowych balkonów 
ostatniej kondygn.

— —

4

Władysława 
Reymonta 30; 
Karola Szyma-
nowskiego 3, 6

Wykonanie 
rynien 

odpływowych 
z balkonów.

4 piony —

5
Władysława 

Reymonta 12
Zakotwienie ścia-

ny szczytowej. — —

6
Całe osiedle – 

wg potrzeb

Uszczelnienie 
złącz płyt elewa-

cyjnych
— —

III ROBOTY MALARSKIE

 1

Karola Szyma-
nowskiego 1, 3, 
5, 7, 9, 6, 8, 10, 

12, 14; 
Marii Skłodow-
skiej-Curie 17, 
19, 21, 23, 25

Malowanie klatek 
schodowych, 

piwnic, wejść do 
budynku.

15 szt. I - IV kw 

2
Całe osiedle 
– wg potrzeb

Malowanie wejść 
do budynków. — II kw.

IV ROBOTY STOLARSKIE

1

Karola 
Szymanowskie-
go 1, 3, 5, 7, 9, 
6, 8, 10, 12, 14; 
Marii Skłodow-
skiej-Curie 17, 
19, 21, 23, 25

Wymiana tablic 
ogłoszeń.

15 szt. I - IV kw.

2 Całe osiedle Wymiana okien. 200 szt. I - IV kw.

a b c d e

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1
Skłodowskiej – 

Reymonta

Remont zadaszeń 
nad śmietnikami 

wg potrzeb.
— II kw.

2 Wg zgłoszeń
Wykonanie zada-
szeń balkonów.

5 szt. II-III kw.

3

Marii Skłodow-
skiej-Curie 21, 
23, 25, 27, 35, 
37, 39, 43, 45

Wymiana drzwi 
wejściowych.

9 szt. II kw.

4
Skrzynki na listy 

50% kl. schodowych. — I-IV kw.

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1

Karola Szy-
manowskiego 
14; Władysła-
wa Reymonta 

38, 48-50; Skło-
dowskiej 23, 

27, 35, 39, 43,

Montaż 7 szt. słu-
pów oświetlenia 
zewnętrznego.

—

II-III kw.

2

Marii Skłodow-
skiej-Curie 11, 

37; Władysława 
Reymonta 10

Przesunięcie ist-
niejących słupów 
oświetlenia ze-

wnętrznego.

3 szt. 

3 Całe osiedle
Konserwacja insta-
lacji elektrycznej.

cały rok

4

Władysława 
Reymonta10, 
12, 14, 16, 18, 
20, 22, 24, 44; 
Marii Skłodow-
skiej-Curie 21, 
23, 25, 27, 31, 
33, 37, 43, 45, 
57, 59, 63, 65

Wykonanie pomia-
rów instalacji od-

gromowej

22 
segm.

II kw.

5 Całe osiedle
Wykonanie pomia-
rów skuteczności 

zerowania.
— III kw.

VII DŹWIGI-KONSERWACJA
— — —

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1 Według potrzeb
Remont kanaliza-

cji sanitarnej.
I - IV kw.

2 Całe osiedle
Przegląd instalacji 

gazowej.
II kw.

3 Według potrzeb
Wymiana odcin-
ków poziomów 
zimnej wody.

I - IV kw.

4

Władysława 
Reymonta 2, 

50; Marii Skło-
dowskiej-Curie 

33, 59, 69a

Zastosowanie na 
stacjach SWC 

środka aquados do 
uzdatniania c.w.u.

I - IV kw.

5
Całe osiedle 

– według 
potrzeb

Wymiana odcin-
ków poziomów 
ciepłej wody.

I - IV kw.

IX C.O. KONSERWACJA I REMONTY

1 Całe osiedle
Konserwacja, oraz 
wg potrzeb remonty

I - IV kw.
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a b c d e

X SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

1 Całe osiedle Roczny przegląd. IV kw.

XI ROBOTY INŻYNIERYJNE

1

Władysława 
Reymonta 50, 
54; Marii Skło-
dowskiej-Curie 
25, 27, 31, 33, 
35, 37, 39, 43, 

45, 57, 59

Remont odcinków 
chodnika przed 

wejściem 
do budynków.

100 m2 II kw

2
Marii 

Skłodowskiej-
-Curie 25,35

Wykonanie no-
wych miejsc par-
kingowych 7 szt.

90 m2 II kw

3
Marii Skłodow-

skiej-Curie 87-89
Remont chodnika. 60 m2 II kw

4
Całe osiedle  
– wg potrzeb

Malowanie ozna-
czeń parkingów, 

wyjazdy, przejścia 
dla pieszych.

II kw

5
Całe osiedle  
– wg potrzeb

Remont dróg – 
wiosna 2007 r.

II kw

XII DOMOFONY-KONSERWACJA

1 Całe osiedle
Konserwacja oraz 

remonty 
wg potrzeb.

I-IV kw.

XIII WENTYLACJA-KONSERWACJA

1 Całe osiedle
Wykonanie pomia-

rów wentylacji.
II kw.

a b c d e

XIV ZIELEŃ + MAŁA ARCHTEKTURA

1 Całe osiedle 3 x koszenie. II - III kw.

2 Całe osiedle
Pielęgnacja 

drzew, krzewów.
II kw.

3 Całe osiedle
Konserwacja 

urządzeń 
zabawowych.

II kw.

XV LEGALIZACJA WODOMIERZY

1

M. Skłodowskiej-
-Curie 7-15;
Władysława 

Reymonta 2-24

Dalsza legalizacja. 560 szt. IV kw.

2 Całe osiedle Odczyty wodomierzy. I - IV kw.

XVI WYMIANA PODZIELNIKÓW

— — —

XVII REZERWA

1
Według
potrzeb

10%

Decyzją Rady 
Osiedla – prot. 

z dn. 24.10. 06 r. 
- z rezerwowego 

funduszu przezna-
czono 25 tys. zł. 

na malowanie do-
datkowo 5 klatek 

schodowych.

OGÓŁEM KOSZT W CAŁYCH 
ZASOBACH 8 310,4 tys. zł. 

WYKAZ DŹWIGÓW PRZEZNACZONYCH DO MODERNIZACJI  W 2007 ROKU

Lp. OSIEDLE ADRES ILOŚĆ KOSZT (TYS. ZŁ.)
I „CHEMIK” Waleriana Wróblewskiego 73 1 118

II „TUWIMA

Wojciecha Korfantego 9A 1 118

Hermana Wróbla 5A 1 118

Okrężna 6 1 118

III „MŁODYCH”
ZHP 9 1 118

- Plac Skrzeka i Wójcika 5A 1 118

RAZEM 6 708

„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, 1630 ÷ 1730

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 :

P a m i ę t a j  o  d o d a t k u  m i e s z k a n i o w y m
Szczegółowe informacje o wszelkich kryteriach przyznawania dodatku uzyskać można w Referacie Dodatków 
Mieszkaniowych UM w Siemianowicach Śl., ul. Michałkowicka 105. Tam także składamy wypełnione wnioski.
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Chciałbym dorobić!
- Mam pytanie w sprawie roznosze-

nia gazetek. Czy jest możliwość otrzy-
mania pracy przy kolportażu „Mojej 
Spółdzielni” i gdzie trzeba się zgłosić? 
Jaka jest płaca i jakie należy przy tym 
załatwić formalności? – pyta 16-letni 
mieszkaniec os. im. J. Tuwima.

ZARZĄD SSM: Z przykrością mu-
simy poinformować, że nie ma moż-
liwości zatrudnienia przy roznosze-
niu gazety „Moja Spółdzielnia”. Kol-
portażem zajmują się, w ramach 
swoich obowiązków, dozorcy z po-
szczególnych posesji. Specjalne za-
trudnienie do tego celu kolejnych 
osób byłoby dodatkowym kosztem, 
z punktu widzenia finansów całko-
wicie nieuzasadnionym. Pochwala-
my jednak zaradność młodego Czy-
telnika i jego chęć do zarobienia pa-
ru złotych. Życzymy powodzenia 
i odrobiny wytrwałości w poszuki-
waniu płatnego zajęcia.

Kiedy malowanie?
W sprawie klatki schodowej przy ul. 

Jagiełły 41 interweniuje jedna z loka-
torek z tego budynku, która podkre-
śla, że jest zadowolona z wielu pro-
wadzonych przez Spółdzielnię remon-
tów. Niemniej zwraca uwagę na fatal-
ny stan tej klatki, gdyż jej wejście przy-
pomina budynek ze slumsu. Uważa, 

że powinno się przynajmniej pomalo-
wać sam parter, jeżeli nie ma środków 
finansowych na kompletny remont. 
Zdaje sobie sprawę, że klatkę zdewa-

stowała okoliczna młodzież. Jednak 
jest przekonana, że po jej odnowie-
niu, uda się ją dłużej zachować w pra-
widłowym stanie. Lokatorka proponu-
je też, aby wzdłuż parkingu przy bloku 
zasadzić kilka drzewek.

D. J. (imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: W planie remon-

tów na 2007 rok Rada Osiedla i ADM 
os. „Węzłowiec” ujęli kompleksowe 
malowanie klatek schodowych przy 
ul. Władysława Jagiełły 41 wraz z mo-
dernizacją wiatrołapów. Przy tej oka-
zji przewiduje się wymianę drzwi wej-
ściowych do budynków z zastoso-
waniem profili aluminiowych. Ponad-
to, ADM „Węzłowiec” rozważy moż-
liwość posadzenia w przyszłym roku 
kilku drzewek na trawniku przed wej-
ściem do budynku.

Pierwszy i ostatni raz
- Stwierdzenie, że noszę elegancką 

garsonkę, a mój pies WEST HIGLAND 
WHITE TERIER jest zadbany to bar-
dzo miły dla mnie komplement. Jed-

nakże główny temat artykułu „Piętno-
wać publicznie” nijak się ma do mojej 
osoby. Sprzątanie odchodów po czwo-
ronogim pupilu nigdy nie było dla mnie 
upokarzającą czynnością, gdyż czy-
nię to regularnie od 3 lat. Trudno mi 
się zgodzić z opinią autora interwencji 
w sprawie poziomu kultury osobistej. 
Ośmielę się wyjaśnić, iż Wielmożnemu 
Panu J. B prawdopodobnie właśnie ja 
zwróciłam uwagę, aby zebrał odchody 
po swoim beżowo-kakaowym psiacz-
ku. Zaoferowałam nawet własny worek, 
w który notabene dodatkowo zawsze 
jestem zaopatrzona. Myślę, że pisanie 
podobnych artykułów do niczego dobre-
go nie prowadzi. Panie J. B.! Proszę to 
przemyśleć, zaatakował Pan nieodpo-
wiednią osobę! Potraktujmy jednak-
że przedstawiony temat symbolicz-
nie, wykazując więcej kultury osobi-
stej, zamiast wzajemnie się zaperzać, 
a z pewnością będzie nam się wszyst-
kim przyjemnie poruszać po naszym 
wspólnym osiedlu – twierdzi nasza 
Czytelniczka, polemizując z interwen-
cją w sprawie psów opublikowaną 
w „MS” nr 11/2006.

H. S. (imię i nazwisko do wiad. red.)
Od redakcji: Nie jesteśmy zwolenni-

kami takich polemik na łamach „MS”, 
by nie doprowadzić w przyszłości do 
debat na poziomie przysłowiowego 

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. 28

Podpisz się - pisząc, przedstaw - gdy dzwonisz! 
S z u k a j  n a  w ł a s n y  r a c h u n e k
Szanowni PT Czytelnicy

Nasza rubryka łączności z Wami cieszy się sporym 
powodzeniem, czego dowodem interesujące pyta-

nia, spostrzeżenia, uwagi i wnioski kierowane za naszym 
pośrednictwem do władz Spółdzielni. Jednak bardzo często 
zdarza się, że interweniujące lub zabierające głos w jakichś 
sprawach osoby nie podają nam swych danych – wyjątkowo 
w bieżącym numerze praktycznie wszyscy sygnowali swoimi 
nazwiskami nadesłane spostrzeżenia i zastrzegali pozostawie-
nie ich do wiadomości redakcji. Takie podejście jest dla nas 
całkowicie zrozumiałe i nie budzi żadnych wątpliwości. Gorzej, 
gdy ktoś domaga się wyjaśnień i nie ma odwagi się podpisać. 
Państwa dane nie są ani nam, ani Zarządowi SSM potrzebne.

Uważamy, że tak, jak przedstawiamy się nieznajomym 
podczas pierwszego spotkania, co należy do dobrego 
tonu, tak też należy przedstawić się, pisząc, czy też tele-
fonując do nas. A że to przedstawienie się będzie miało 
formę podpisu, to jest już drugorzędne.

Od czasu do czasu zdarza się także, że ktoś pisze do nas 
i domaga się indywidualnej odpowiedzi i szczegółowych wyja-

śnień, mimo że poruszona sprawa ma szerszy wymiar. Infor-
mujemy więc, że nie udzielamy indywidualnych odpowie-
dzi tym bardziej, że często przedstawione życzenie, bardziej 
brzmiące jak żądanie, wymaga szperania w dziesiątkach 
dokumentów i pochłania mnóstwo czasu. Jeżeli kogoś coś 
indywidualnie interesuje, to winien udać się do księgarni, biblio-
teki, archiwów i poszukać odpowiedzi samodzielnie. Zapewne 
zbędne jest dodanie, że kopalnią informacji jest internet.

Prosimy więc o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, 
że mają nie być publikowane, bo takich dopisków nie bę-
dziemy respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie więk-
szej ilości osób, które również nurtują podobne wątpli-
wości i które w sąsiedzkich pogaduszkach o takich pro-
blemach debatują.

Przypominamy również, by w przypadkach, gdy niezbęd-
ne jest przekazanie danych osobowych w celu wyjaśnienia 
całkowicie indywidualnej sprawy obowiązkowo podawać 
cały adres i dopisać zdanie o wyrażeniu zgody na odtajnie-
nie swych danych.

Redakcja „MS”
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magla. Powyższą publikację traktu-
jemy jako pierwszy i ostatni raz i su-
gerujemy, aby w takich przypadkach 
mieszkańcy starali się wymieniać opi-
nie bezpośrednio między sobą. Tym 
bardziej, że jak wynika z tych informa-
cji, mieszkają w sąsiedztwie i wzajem-
nie się znają. Prosimy wszystkich 
PT Czytelników o nienadsyłanie  
e-maili z personalnymi uwagami do 
swych sąsiadów.

Po 2200 – PEC 
i Centrum Zarządzania

- W „Mojej Spółdzielni” podaje się, 
że pogotowie techniczne SSM czynne 
jest do 2200. Proszę o informację, pod 
jaki numer telefonu należy zadzwonić 
w przypadku, gdy zdarzy się awaria 
po godzinie 2200 – pyta M.

ZARZĄD SSM: Potwierdzamy, iż 
pogotowie techniczne SSM dzia-
ła do 2200. Natomiast w godzi-
nach nocnych wszelkie poważniej-
sze AWARIE dotyczące np. central-
nego ogrzewania należy zgłaszać 
do pogotowia PEC, z którym Spół-
dzielnia zawarła stosowną umowę. 
W przypadku innych zdarzeń, które 
nie dotyczą c.o., należy interwenio-
wać w Miejskim Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego. Numery obu tych 
instytucji są podane na stałe w ru-
bryce „Ważne Telefony” – str. 3 – 
w każdym wydaniu „MS”.

Co z wnioskiem 
o parkingach?

Na nasz redakcyjny dyżur zadzwo-
nił mieszkaniec os. „Młodych”, któ-
ry czytając w „MS” nr 11/2006 rela-
cję z październikowego posiedzenia 
Rady Nadzorczej, zwrócił szczególną 
uwagę na realizację wniosków z ostat-
niego Zebrania Przedstawicieli Człon-
ków. Jeden z nich dotyczył utworze-
nia długofalowego planu opracowania 
nowych miejsc parkingowych na osie-
dlach. Problem ten łączy się, jego zda-
niem, z publikacjami w „MS” dotyczą-
cymi tworzenia „Regulaminu korzysta-
nia z osiedlowych dróg i parkingów”. 
W związku z tym spółdzielca prosi 
o wyjaśnienie, na jakim etapie realiza-
cji są te obydwie koncepcje?

A. S. (imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Wniosek z Zebrania 

Przedstawicieli Członków dotyczą-
cy zwiększenia ilości miejsc parkin-
gowych na osiedlach jest systema-
tycznie realizowany. Świadczą o tym 
prace wykonane w ramach planu re-

montów na 2006 rok. Dotychczas 
wyremontowano lub powstały nowe 
parkingi m.in. przy ulicach: Michał-
kowickiej 17-23a, ul. Alfonsa Zgrzeb-
nioka, Waleriana Wróblewskiego 49, 
Hermana Wróbla 7 i 9, Okrężnej 8, 
Władysława Sikorskiego 4, ul. Pocz-
towej 14, Marii Skłodowskiej-Curie 
77 i 47-53, Władysława Jagiełły 3d 
i Jana Polaczka 4a. Łącznie przybyło 
około 150 miejsc parkingowych. Po-

nadto, w planie na 2007 rok przewi-
dziano m.in. wykonanie nowego par-
kingu przy ul. Okrężnej 6 i 8, E. Pla-
ter 21, Przyjaźni 26, Kościelnej 34, 
Al. Młodych 1-2, Jagiełły 7d, M. Skło-
dowskiej-Curie 25-35. W ten spo-
sób przybędzie dodatkowo około 80 
miejsc parkingowych. Niestety, na 
tym praktycznie kończą się możliwo-
ści budowy nowych parkingów ze 
względu na ograniczony teren (i je-
go podziemną infrastrukturę), jakim 
dysponuje Spółdzielnia na tego ty-
pu cel. Prace nad „Regulaminem ko-
rzystania z dróg i parkingów osie-
dlowych”, powinny zakończyć się 
w marcu 2007 r. Następnie regula-
min będzie zatwierdzony przez Radę 
Nadzorczą SSM.

Czy jesteśmy od 
macochy?

Zbliża się zima! Będzie zimno i wiało, 
bo na Jagiełły 39 nie domykają się drzwi 
od zewnątrz, co powoduje, że stale są 
otwarte. To jest ostatni blok na osie-
dlu, więc jesteśmy traktowani po maco-
szemu! W każdym bloku montowane 
są nowe drzwi, tylko nie w naszym 
budynku. Mam wrażenie, że Spółdziel-
nia w ogóle nie interesuje się tym blo-
kiem mieszkalnym. To jest skandal, 
gdyż jest niebezpiecznie i każdy wcho-
dzi, kiedy chce i wszystko niszczy.

Z poważaniem Robert Zając
ZARZĄD SSM: W planie remon-

tów na 2007 rok na osiedlu „Węzło-
wiec” przewidziano wymianę drzwi 
wejściowych w budynku przy ul. Ja-
giełły 39a. Niestety, ograniczone 
środki finansowe na remonty, jaki-
mi dysponują poszczególne osie-
dla, doprowadzają do sytuacji, że 
nie ma możliwości jednoczesnego 
wykonania jakichś prac np. wymia-
ny drzwi... i ktoś musi być w drugiej 
kolejności. Tak też się stało w przy-

padku bloku przy ul. Jagiełły 39, co 
nie oznacza jednak traktowania bu-
dynku po macoszemu.

Uznanie  
dla ADM os. „Tuwima”

- Chciałam na łamach gazetki podzię-
kować Pani kierownik oraz pozostałym 
pracownikom ADM „Tuwima” za wspa-
niałą współpracę z mieszkańcami. 
Miałam okazję się o tym przekonać, 
gdy niedawno administracja naprawia-
ła dach i właz na budynku przy ul. Her-
mana Wróbla 2. Osoby te bardzo szyb-
ko reagują na zgłaszane przez nas 
interwencje – mówi z zadowoleniem 
jedna z mieszkanek tego budynku. 

A. W. (imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Z zadowoleniem 

przyjmujemy każdą opinię świad-
czącą o prawidłowym wykonywaniu 
obowiązków przez osoby powołane 
do pełnienia tych funkcji.

Wokół wyborczych 
plakatów

Nawiązując do licznych artykułów 
dotyczących plagi wandalizmu na 
naszych osiedlach ( m.in. „Zero tole-
rancji dla wandali”, oraz „Domy z klasą” 
z ostatniego wydania Mojej Spółdzielni 
nr 11/2006), jak również ogłoszonego 
bezwzględnego zakazu naklejania pla-
katów wyborczych na budynkach i klat-
kach schodowych, chciałbym zgłosić 
bulwersujący mnie fakt zniszczenia 
mienia z podaniem najprawdopodob-
niej ich sprawcy. Ocenę winy pozosta-
wiam Szanownej Redakcji, jak rów-
nież Szanownym Czytelnikom. Otóż, 
31 października 2006 r. w godzinach 
popołudniowych ktoś nalepił plakaty 
na ścianę budynku przy ul. Niepodle-
głości 57-59 oraz przy ul. Zgrzebnio-
ka – budynek, gdzie mieści się sklep 
„Lewiatan”. Jestem oburzony zaistnia-
łym aktem wandalizmu, tym bardziej, 
że prace termoizolacyjne na zniszczo-
nej ścianie tego budynku zakończono 
dosłownie kilka dni wcześniej. Poniż-
sze zdjęcia chyba same mówią za sie-
bie, kto jest winny tej dewastacji.

Dwa dni później intensywne opa-
dy deszczu spowodowały samoistne 
usunięcie plakatów, jednak ich ślady 
swoiście „upiększają” elewację budyn-
ku. Dla mnie kwestia ustalenia spraw-
cy tego aktu wandalizmu jest dziecin-
na prosta, a jeśli ktoś będzie miał wąt-
pliwości w tej materii, to niech więcej 
nie pisze o dewastacjach na łamach 
„Mojej Spółdzielni”.

ciąg dalszy na str. 30

ciąg dalszy ze str. 26



29MOJA SPÓŁDZIELNIA 12/2006



30 MOJA SPÓŁDZIELNIA 12/2006

Mam nadzieję, że mój list zostanie 
w całości opublikowany, a sprawcy opi-
sanego czynu poniosą adekwatne kon-
sekwencje, w myśl modnej ostatnio 
zasady: „Zero tolerancji”. Z niecierpli-
wością oczekuję na publikację opisują-
cą sposób wyegzekwowania od spraw-
ców naprawy wyrządzonej szkody.

Serdecznie pozdrawiam Redakcję, 
jak i wszystkich Czytelników.

K. W. (imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Mając na uwa-

dze poprzednie smutne doświad-
czenia z kampanii wyborczych oraz 
fakt niekontrolowanego naklejania 
różnego rodzaju plakatów i innych 
materiałów, Spółdzielnia, by unik-
nąć samowolnego naklejania plaka-
tów, wyznaczyła stosowne miejsca 
sztabom wyborczym, które zwróci-
ły się o wyrażenie zgody na nakleja-
nie materiałów wyborczych i wyda-
ła takie pozwolenia. Niemniej dzię-
kujemy Czytelnikowi za szybką re-
akcję i gospodarne spojrzenie na 
spółdzielcze mienie. Szkoda tylko, 
że takich sygnałów nie otrzymuje-
my w przypadku pojawiania się bo-
homazów, wypisywanych przez róż-
nych osiedlowych grafficiarzy.

***
Do „MS” wpłynął list od lokatora 

z ul. W. Wróblewskiego 63e. Do poru-
szonych przez niego problemów wró-
cimy w następnym wydaniu „MS”. mig

Litości z wyrzucaniem 
szkła

Witam.
Pragnę poruszyć bardzo bulwersu-

jący mnie temat naszego parkingu 
samochodowego i poustawianych na 
nim w potwornym nieładzie kontene-
rów i śmietników.

Chodzi o parking mieszczący się przy 
ul. Niepodległości 58, na którym usta-
wione są: duży kontener na odpady, 3 
kontenery do segregacji odpadów oraz 
kontener PCK. Zacznę do tego, że trud-
no jest określić ilość miejsc parkingo-
wych, jakie lokatorzy tracą ze wzglę-
du na byle jak poustawiane kontene-
ry. Z głównym kontenerem na odpady 
jest cały czas problem - gdy podjeżdża 
samochód z MPGK, nie ma jak zabrać 
go do opróżnienia, ponieważ zastawio-
ny jest przez zaparkowane samochody. 

W tym wypadku nie można winić za to 
właścicieli samochodów, ponieważ oni 
nie mają innej możliwości zaparkowa-
nia pojazdów na tym parkingu – wszy-
scy wiemy, że przybyło w ostatnim okre-
sie wiele aut, więc miejsca jest coraz 
mniej i ten problem się pogłębia. Ale 
to tylko jedna kwestia dotycząca tych 

kontenerów. Druga to taka, że są one 
poustawiane w bezpośrednim sąsiedz-
twie bloku, co niestety powoduje wie-
le przykrości dla lokatorów, szczegól-
nie klatki 58 E, między innymi: wyczu-
walny nieprzyjemny zapach, ciągły nie-
porządek pod oknami, hałasy powodo-
wane przez osoby poszukujące warto-
ściowych rzeczy bądź surowców wtór-
nych - odgłos gniecionych w środku 
nocy puszek po napojach nie należy do 
najprzyjemniejszych. Najważniejszy dla 
nas problem to kontener do zbiórki szkła 
– to niewątpliwy dyskomfort dla naszych 
uszu. Brak jakichkolwiek zasad i życz-
liwości ze strony ludzi korzystających 
z tego kontenera, zdarzały się przypadki 
wyrzucania szklanych butelek ok. godzi-
ny 400 w nocy, a już nagminnym jest, 
że od 530 ludzie jadąc na ranną zmia-
nę do pracy, po drodze wynoszą śmieci 
i nie zastanawiają się nad tym, że ktoś 
może jeszcze śpi, a hałas powodowa-
ny tłukącym się szkłem w metalowym 
kontenerze jest straszny i odbija się od 
całej powierzchni budynku, budząc nas 
co chwilę. Największą zmorą, na którą 
już zwracaliśmy uwagę w ADM „Che-
mik” jest wyrzucanie butelek przez pra-
cowników Kręgielni „Renoma”. Oni rów-
nież nie zwracają uwagi, czy jest to 
dzień pracujący, czy wolna niedzie-
la, że jest godzina w najlepszym ukła-
dzie 700 i wyrzucają ok. 20-30 butelek. 
Nikomu nie życzę takiej pobudki prawie 
codziennie, a szczególnie w okresie let-
nim, gdy nasze okna w sypialniach są 
pootwierane.

Naprzeciwko naszego bloku usta-
wiony jest budynek PEC-u, po jego 
lewej stronie jest kawałek nikomu nie-
potrzebnego trawnika i uważam, że 
nie jest to wielki problem dla Spół-
dzielni, aby właśnie w tym miejscu 
przygotować podłoże do ustawie-

nia kontenerów i śmietnika, który nie 
będzie zastawiany przez zaparkowa-
ne samochody, a do tego będzie odro-
binę dalej od naszych okien. Myślę, 
że dla wszystkich równie ważna jest 
estetyka, jak i funkcjonalność nasze-
go osiedla, a zmiana miejsca ustawie-
nia naprawdę polepszy nasze samo-
poczucie oraz widok z okien, który na 
pewno nie jest miły dla oka. Zwracam 
się jednocześnie z prośbą o ustawie-
nie kontenera na szkło w okolicy krę-
gielni, gdzie obsługa będzie wyrzucała 
swoje butelki. W załączeniu przesyłam 
zdjęcia obrazujące stan naszego par-
kingu i poustawianych w nieładzie kon-
tenerów. Oczywiście w tym momencie 
jest niewielka ilość aut na parkingu, ale 
to ze względu na wczesną porę dnia. 
Problemy pojawiają się wieczorem, 
gdy wszyscy zjeżdżają do domu.

Z poważaniem – Czytelniczka  
(Imię i nazwisko do wiad. red.)

ZARZĄD SSM: Potwierdzamy 
w pełni słuszność uwag, wspar-
tych zdjęciami, zawartych w e-mailu 
Czytelniczki. Miejsce obecnie zlo-
kalizowanego kontenera na śmie-
ci i pojemników do segregacji odpa-
dów nie jest najszczęśliwsze i mo-
że utrudniać życie mieszkańcom bu-
dynku. Jednak ze względu na istnie-
jące drogi i chodniki w tym rejonie 
oraz parking dla pojazdów nie wi-
dzimy możliwości lepszego rozwią-
zania tej lokalizacji na terenach na-
leżących do SSM. Przyjmujemy Pa-
ni propozycję dotyczącą wskazanej 
nowej lokalizacji, jednak zastrzega-
my, że teren ten jest własnością ka-
towickiego PEC. Zarząd Spółdzielni 
wystąpi do PEC Katowice o wyraże-
nie zgody na ustawienie kontenerów 
we wskazanym przez Panią miej-
scu. Jeżeli PEC zgodę taką wyrazi, 
to Spółdzielnia niezwłocznie przy-
stąpi do wykonania obudowanego 
śmietnika. Przy okazji apelujemy do 
mieszkańców, by opakowania szkla-
ne wyrzucali do pojemnika w nie-
co późniejszych godzinach, i infor-
mujemy, że mało prawdopodobne 
jest, by obsługa „Renomy” wyrzu-
cała butelki w godzinach wczesno-
rannych, gdyż jej po prostu nie ma 
w tym obiekcie. Uwzględniając jed-
nak Pani uwagę, poinformowaliśmy 

ciąg dalszy ze str. 28

ciąg dalszy na str. 32

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
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kierownictwo „Renomy” o takich 
zarzutach i zobowiązaliśmy do wy-
kluczenia opisanych sytuacji.

Niechciane,  
choć niezbędne

Chciałam poruszyć kwestię, która, 
uważam, zasługuje na ponowne logicz-
ne przemyślenie. Tą kwestią jest budo-
wa nowego śmietnika przy ulicy Grun-
waldzkiej 5. Uważam, że taka decy-
zja najpierw powinna być uzgodniona 
z mieszkańcami ww. bloku, ponieważ 
śmietniki będą stały praktycznie przy 
ich „nosach”, a co za tym idzie, wszyst-
kie brzydkie zapachy, odory (bo nale-
ży wziąć pod uwag fakt, iż latem, gdy 
temperatury przekraczają 20, 30 stop-
ni, wszystkie resztki jedzenia się rozkła-
dają, jak również odchody psów, które 
- nie wykluczam - będą tam również się 
znajdowały, ponieważ jest to nieunik-
nione i jakiekolwiek zakazy nie dadzą 
rezultatu, gdyż nie będą respektowane) 
będą rozsiewane po najbliższej okolicy, 
a więc okolicy bloku. Inną kwestią złej 
lokalizacji śmietników jest fakt, iż jest to 
zielony skrawek ziemi, gdzie latem mat-
ki wychodzą ze swoimi małymi dziećmi 
i teraz dzieci będą zmuszone do prze-
bywania w otoczeniu tych rozkładają-
cych się resztek jedzenia i zapewne 
zbierających się w poszukiwaniu jedze-
nia bezpańskich psów i kotów, bo tego 
z pewnością nie można wykluczyć.

Poza tym, przez chodnik znajdują-
cy się obok nowych śmietników ludzie 
z innych ulic idą i wracają z parku. 
I teraz punktem centralnym będzie 
śmietnik, a wraz z nim odory unoszą-
ce się po okolicy – wizytówka ulicy 
Grunwaldzkiej! Powinniśmy dbać o te 
minimalne tereny zieleni, bo jest ich 
tak mało, a nie dokładać do istnieją-
cych już „smrodów” spalinowych, któ-
re wdychają Nasze dzieci i My jeszcze 
tak dużego śmietnika i konsekwencji 
wynikających z użytkowania go.

Jeśli chodzi o Panią, która w gazetce 
nr 11 umieściła artykuł o tym, iż śmiet-
niki zabierają jej miejsca parkingowe, 
to chciałam zauważyć, iż posiadanie 
samochodu to pewien luksus i jeśli tę 
Panią stać na posiadanie samochodu, 
to powinno być ją stać również na posia-
danie garażu!! Ciekawa jestem, czy ta 
Szanowna Pani byłaby usatysfakcjono-
wana, stając przed faktem dokonanym, 
przed jakim stanęli lokatorzy przy uli-
cy Grunwaldzkiej 5, w momencie, kiedy 
nie licząc się z ich zdaniem i nie pytając 
o zgodę, postawiono taki śmietnik??

Już usytuowanie śmietników przy 
ulicy Grunwaldzkiej 4 i 6, moim zda-
niem, było nieprzemyślaną lokaliza-
cją, ponieważ stoją one w centralnym 
miejscu na osiedlu, przy wjeździe na 
osiedle i wzrok każdego napotyka na 
pierwszym planie śmietniki, to teraz 

jeszcze taki „gmach” postawiono przy 
Grunwaldzkiej 5.

Śmietnik znajdujący się przy parkin-
gu stał wiele lat – a mieszkam na tym 
osiedlu 21 lat – i nigdy nie słyszałam, 
aby komuś przeszkadzał. Uważam, iż 
jego położenie było o wiele lepsze niż 
obecnie budowany i wydaje mi się, iż 
można znaleźć inne, mniej bulwersu-
jące miejsce na tego typu śmietnik!

Bardzo proszę, aby kierownictwo Spół-
dzielni wzięło pod uwagę lokatorów Grun-
waldzkiej 5 oraz konsekwencje wynikają-
ce z użytkowania nowego śmietnika.!!

Dziękuję – Alicja
ZARZĄD SSM: Podzielamy pogląd 

Czytelniczki, że śmietniki są wątpli-
wymi ozdobami osiedli i każdy sta-
nowi jakąś uciążliwość dla zamiesz-
kałych w jego pobliżu osób. Nie-
mniej jest to niezbędny element in-
frastruktury każdego osiedla, gdyż 
każdy z nas „produkuje” setki kilo-
gramów śmieci rocznie.

Wykonanie nowego śmietnika przy 
ul. Grunwaldzkiej 5 spowodowane zo-
stało koniecznością przeniesienia go 
z dotychczasowego miejsca, gdyż 
Urząd Miasta wykonał nowy chodnik 
wzdłuż ogrodzenia przedszkola, a do-
tychczasowa lokalizacja przy ul. Grun-
waldzkiej 4 została oprotestowana 
przez zamieszkałych w tym budynku. 
Zdaniem zamieszkałych pod „czwór-
ką” śmieci produkowane przez miesz-
kańców Grunwaldzkiej 5 winny być 
wyrzucane do śmietnika zlokalizowa-
nego przy Grunwaldzkiej 5 i... trud-
no nie przyznać racji takiemu argu-
mentowi. Mając na uwadze powyższe 
zastrzeżenia, co do nowej lokalizacji 
i zgodnie z ustaleniami przyjętymi na 
spotkaniu przedstawicieli mieszkań-
ców z Radą Osiedla – odbyło się 28. 
11. br. – jeszcze raz wnikliwe zosta-
nie rozważona możliwość przesunię-
cia śmietnika na dalszą odległość od 
budynku, o ile pozwoli na to znaczne 
zagęszczenie w tym rejonie podziem-
nej infrastruktury – sieci c.o., rurociągi 
z wodą, kable energetyczne etc.

Hałaśliwe Farao
Witam, Chciałabym zwrócić uwagę 

władz spółdzielni na problemy, jakimi 
skutkują niektóre podejmowane przez 
nie decyzje. Z mojego punktu widzenia 
nie do końca przemyślane, a uprzy-
krzające życie sporej części mieszkań-
ców. W tym wypadku chodzi o osiedle 
,,Młodych”. Bardzo mnie ciekawi, kto 
podjął decyzję o przeznaczeniu loka-
lu użytkowego przy ul. Westerplatte na 
restaurację FARAO. Życzę tej osobie 
równie miłego sąsiada, jakiego nam 
zafundował! Na klatkach schodowych 
są rozwieszone informacje o ciszy 
nocnej obowiązującej od 2200 do 600, 
ale cisza obowiązuje tylko mieszkań-
ców. Natomiast restauracja FARAO 
rządzi się swoimi prawami. Często 
funduje nam głośną muzykę do 2300 
lub 2400 w tygodniu, o weselach trwa-
jących do bladego świtu w weekendy 
– nie wspomnę. A przecież niektórzy 
z nas pracują, w weekendy również. 
Może ciszej by było, gdyby zamknięto 
okna i drzwi, ale na to nikt nie zwraca 
uwagi i goście często bawią się przy 
otwartych drzwiach i oknach, fundując 
tym samym dyskotekę dosłownie poło-
wie osiedla. Dodatkowe uprzyjemnie-
nie nocy stanowią pijani klienci owej 
restauracji, którzy drąc się wniebogło-
sy, wracają przez osiedle do domów. 
Na kolana mnie rzucił pewnego letnie-
go, sobotniego wieczoru widok klien-
tów owej restauracji, poubieranych 
w odświętne, weselne stroje, załatwia-
jących się na trawniku, pod okna-
mi mieszkańców ul. Westerplatte 4. 
Nagminnie na parkingu znajdującym 
się za restauracją są porozbijane 
butelki, często też na schodach wio-
dących na parking znajdują się wymio-
ciny. Jeszcze rok temu nie stykaliśmy 
się z takim problemem. Chcę również 
zwrócić uwagę, iż taki „sąsiad” obni-
ża wartość lokali mieszkalnych znaj-
dujących się w jego pobliżu. Cieka-
wa jestem, w jaki sposób Spółdzielnia 
ma zamiar zrewanżować się miesz-
kańcom za umilenie życia! Oczywiście 
oczekuję, że władze spółdzielni wyeg-
zekwują przestrzeganie ciszy nocnej 
(tak jak to jest w wypadku Rynku Byt-
kowskiego) i wpłyną na Urząd Miasta, 
by ten nie wydawał zgody na całonoc-
ne imprezy.

Pozdrawiam – Mieszkanka ul. Boh. 
Westerplatte 4 (dane do wiad. red.)

ZARZĄD SSM: Siemianowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa jako właści-
ciel lokali użytkowych zainteresowa-

ciąg dalszy ze str. 30

ciąg dalszy na str. 34
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na jest ich maksymalnym zagospo-
darowaniem i prowadzeniem w nich 
przynoszącej dochody z najmu dzia-
łalności gospodarczej wykonywanej 
przez inne firmy. W pawilonie handlo-
wym przy ul. Bohaterów Westerplat-
te 2 poprzednio działał sklep spożyw-
czy, którego właściciel ze względu 
na dużą powierzchnię handlową i po-
wstałą silną konkurencję w okolicy 
(supermarkety) zrezygnował z prowa-
dzenia sklepu i przez dość długi czas 
obiekt stał pusty. Nie mając innej ofer-
ty jak uruchomienie restauracji i tym 
samym zagospodarowanie pustosta-
nu, Zarząd SSM podjął decyzję o pod-
pisaniu umowy na otwarcie lokalu ga-
stronomicznego. Jednak ten rodzaj 
działalności nie może doprowadzać 
do zakłócania ciszy i spokoju okolicz-
nym mieszkańcom. Zarząd SSM wy-
stąpi z odpowiednim pismem do wła-
ściciela placówki o bezwzględne do-
trzymanie obowiązujących w tym za-
kresie standardów. Niezależnie od te-
go Rada Osiedla „Młodych” uważnie 
obserwować będzie prowadzenie tej 
działalności, w tym zachowanie klien-
tów, a w przypadku powtórzenia się 
podobnych incydentów Zarząd SSM 
wystąpi do Urzędu Miasta o skrócenie 
godzin działalności placówki, a nawet 
o cofnięcie koncesji na alkohol.

Cuchnące bajorko
Po raz kolejny ponawiam apel o usu-

nięcie cuchnącego bajorka na par-
kingu przy ul. Wróbla 6. Przez cały 
rok stoi tam woda, co szczególnie 
zimą jest niebezpieczne, gdy pod śnie-
giem jest lodowisko. Jak mi się wyda-
je, zagrażające wywróceniem się drze-
wo zniszczyło nawierzchnię parkingu, 
co jest powodem tego stanu rzeczy. 
Jest to główne przejście z osiedla Wró-
bla – Korfantego na przystanek auto-
busowy. Mam nadzieję, że Ochrona 
Środowiska w naszym mieście to też 
zauważy i zadecyduje o usunięciu tego 
drzewa. Przy okazji chcę podziękować 
Administracji, że w ogóle zajmuje się 
drzewostanem, dbając o niego, sys-
tematycznie przycina, co jest potrzeb-
ne dla samych drzew, jak i mieszkań-
ców. Chore i zagrażające drzewa trze-
ba usunąć, jednak o te zdrowe trzeba 
dbać i prześwietlać, co ostatnio zrobio-
no przy ul. Wróbla 6. A że dla miesz-
kańców to też jest konieczne, nie trze-
ba nikogo przekonywać, wystarczy 
zapytać osoby mieszkające na niż-
szych kondygnacjach. Po takim prze-

świetleniu w mieszkaniach na dole jest 
więcej słońca, mniej wilgoci. Tylko cze-

kać na wiosnę, aż nowe pędy wypusz-
czą. Mam nadzieję, że Administracja 
osiedla zajmie się wreszcie tym parkin-
giem i samym drzewem. Trzeba szyb-
kiej reakcji, by usunąć bajorko, a na 
wiosnę zagwarantować czas i pienią-
dze, by odnowić tę część parkingu 
i przy okazji zasadzić nowe drzewko.

Z poważaniem G. B. 
(Nazwisko i e-mail tylko dla red.)

ZARZĄD SSM: We wskazanym 
przez Pana miejscu jest nieznaczne 
zagłębienie terenu powodujące okre-
sowe tworzenie się po opadach desz-
czu niewielkiej kałuży mogącej utrud-
niać przejście mieszkańcom. ADM 
osiedla już dużo wcześniej wystąpi-
ła o usunięcie opisanego drzewa i od 
kilku dni dysponuje wydanym przez 
Wydział Ochrony Środowiska UM ze-
zwoleniem na jego wycięcie. Usunię-
cie rozpocznie się jeszcze w tym mie-
siącu. Jednocześnie wykonane zo-
staną roboty związane z odwodnie-
niem tej części parkingu, tzn. zabu-
dowana będzie studzienka i popro-
wadzony odpływ. Administracja osie-
dla planuje również wykonanie grun-
townej przebudowy tej części par-
kingu, co jednak ze względu na brak 
środków może być zrealizowane 
w terminie późniejszym.

Gdzie parkować?
Witam. Do napisanie tego listu skło-

niła mnie tragiczna sytuacja z zapar-
kowaniem samochodu po pracy. Przy-
jeżdżam do domu około godziny 18 
i zaparkowanie samochodu jest wręcz 
niemożliwe. Moje dzieci wyjechały 
zagranicę i ja z tego powodu chyba 
też opuszczę kraj, gdyż nikt nie dba 
o mieszkańców i z tego powodu są 
duże stresy, a co za tym idzie, niemi-
ła atmosfera między mieszkańcami. 
Proszę mi powiedzieć, co zrobić, aby 
przyjeżdżając do własnego mieszka-
nia, zaparkować samochód, a nie jeź-
dzić po osiedlu w poszukiwaniu miej-
sca na zaparkowanie? Do tego za 
szybę wkładają ulotki z reklamą płat-
nych parkingów. Mieszkańcy wiedzą, 
że to celowo nie rozbudowuje się par-
kingów, aby zostawiać auto na płat-
nym parkingu. Straż Miejska oczywi-
ście chodzi i wlepia mandaty, gdy auto 

zaparkowane źle i mają na to czas, 
ale na łapanie złodziei i wandali nie. 
Na tym kończę, bo jestem zbyt zde-
nerwowany z powodu szukania miej-
sca na innym parkingu, daleko od 
swego bloku. Wiem, że osoby odpo-
wiedzialne za to mają swoje garaże 
i ich ta sprawa nie dotyczy! Załączam 
fotki, jak stoją auta z tego powodu.

Z poważaniem Janusz Gołdyn, 
ul. Niepodległosci 66.

ZARZĄD SSM: W rejonie budynku 
przy ul. Niepodległości 64-66 faktycz-
nie istnieje – podobnie jak na innych 
osiedlach, a szczególnie na całym os. 
„Chemik” – problem z parkowaniem 
pojazdów. Niestety, ze względu na za-
gęszczenie budynków i uzbrojenie te-
renu wykonanie dodatkowych miejsc 
parkingowych jest niemożliwe. Podej-
rzewanie Zarządu SSM, iż jest to celo-
wa robota, kwitujemy krótko – bzdu-
ra. Wydaje nam się również, że wyjazd 
zagranicę wyłącznie z powodu braku 
miejsc parkingowych jest co najmniej 
ryzykowny, bo może się okazać, że 
w krajach bardziej od nas rozwiniętych 
problem z parkowaniem własnym sa-
mochodem bezpośrednio pod domem 
będzie jeszcze trudniejszy.

Uwiązany pies
Witam. 23. 11. udałem się na spacer 

i przy okazji do piekarni na zakupy – 
dokładnie po chleb, z moim psem. Piszę 
dokładnie, żeby pan redaktor miał świa-
domość, ile ta czynność w sklepie zaj-
muje czasu – to jest parę minut. Oczywi-
ście to wystarczyło, żebym został znów 
zaatakowany przez czujnych obywateli, 
którzy teraz, po waszych publikacjach są 
jak detektywi na każdym kroku obserwu-
ją, co pies robi. Otóż, nie chodziło o psie 
odchody, nie – dziś poszło o przywią-
zanie psa do słupka na owe właśnie 4 
minutki. Właśnie podjechał pan i władca 
sklepu jubilerskiego, któremu się to nie 
spodobało. Przybiegł za mną nawet do 
piekarni i zaczął swoje wywody: jak to 
pies może być przywiązany w miejscu, 
gdzie jest „przejście do pieszych” (słu-
pek naprzeciw jego sklepu jubilerskiego) 
grożąc, że to ma być ostatni raz. Zdania 
pewnie będą podzielone, czy miał słusz-
ność, czy nie, natomiast nasuwa się 
pytanie, na które mam nadzieję dosta-
nę odpowiedź - skoro pan zasugero-
wał, że to przejście dla pieszych, to dla-
czego parkuje na środku swój niemały 
samochód? Z niecierpliwością czekam 
na odpowiedź. Dziękuję.

Z poważaniem Arkadiusz K.
Dane do wiadomości redakcji

ciąg dalszy ze str. 24
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PS. Zdarzenie miało miejsce na 
pasażu handlowym przy ul. K. Świer-
czewskiego.

Od redakcji: Podejrzewanie redak-
cji, że zamieszcza materiały o sprząta-
niu nieczystości po pieskach, by szy-
kanować te sympatyczne czworono-
gi i ich właścicieli, to daleko idące i ni-
czym nieuprawnione nadużycie w wy-
ciąganiu wniosków i nieprzystających 
do rzeczywistości. Celem podstawo-
wym tych publikacji jest przypomina-
nie właścicielom o sprzątaniu pozosta-
łości po psach, czyli wykonaniu najbar-
dziej elementarnej czynności mającej 
na celu utrzymanie czystości. Problem 
sprzątania po psach stał się znaczący 
w całym kraju, bo co chwila ruszają ja-
kieś nowe kampanie medialne o tej te-
matyce. Po prostu sytuacja opisywana 
od kilku już dobrych lat przez „MS” doj-
rzewała w całej Polsce, bo wszędzie 
uważano, że nic się złego nie dzieje, 
gdy pies zostawi co nieco na chodniku. 
Zdarzenie opisane przez Pana i zacho-
wanie właściciela sklepu należy rozpa-
trywać w kategoriach kultury osobistej 
i nie wiązać go z publikacjami w „MS”.

Miejsca dla 
niepełnosprawnych

Ripostując na odpowiedź udzieloną 
w poprzednim numerze przez MS doty-
czącą miejsca parkingowego przezna-
czonego dla osób niepełnosprawnych 
przy Alei Młodych 3-7, z przykrością 
stwierdzam, iż moje zapytanie zosta-
ło odebrane jako niestosowne nad-
użycie i nieuzasadniony atak na oso-
by niepełnosprawne. Oczywiście, nie 
chcę odbierać i kwestionować słuszno-
ści namalowania trzeciego już miejsca 
przeznaczonego dla inwalidów. Dosko-
nale rozumiem też przepisy określające 
wymiary takiego pola, jednak moim zda-
niem osoba posiadająca stopień niepeł-
nosprawności przyznanej na słuch czy 
wzrok nie potrzebuje tyle miejsca, co 
osoba korzystająca z wózka inwalidz-
kiego. A doskonale wiem, że żadnego 
z trzech miejsc na parkingu nie zajmu-
je takowa osoba. Więc inwalidą nie jest 
tylko osoba, która korzysta z wózka. Ale 
cóż, przepisy są, jakie są i moja osoba 
tego nie zmieni. Na marginesie dodam, 
że auto zajmujące takie miejsce powin-
no posiadać specjalną kartę umiesz-
czoną za przednią szybą oraz mieć 

naklejone nalepki informujące o nie-
pełnosprawności właściciela pojazdu. 
Moje zapytanie jest następujące:

1. Czy każdy wnioskodawca posiada-
jący stopień niepełnosprawności kierują-
cy pismo do administracji o namalowa-
nie specjalnego pola je otrzyma? Oso-
biście znam kilka takich osób, więc jeśli 
administracja honorowo przyzna każdej 
z nich takie miejsce, to niedługo parking 

przy Alei Młodych 3-7 będzie przypomi-
nał jedną wielką kopertę. Proszę o odpo-
wiedź na łamach następnego numeru 
„MS”, aby każda niepełnosprawna oso-
ba mogła dowiedzieć się, jakie jest sta-
nowisko administracji w tej sprawie. Czy 
każdy wnioskujący inwalida otrzymu-
je przysługujące mu pole, czy dostają je 
tylko wybrani niepełnosprawni???

Zasyłam tradycyjne pozdrowienia
– DESPERADO– dane do wiad. red.
ZARZĄD SSM: Przepisy zobowią-

zują zarządców do wyznaczania na 
parkingach miejsc dla osób niepeł-
nosprawnych. Żadne z tych miejsc 
nie jest przypisane konkretnej oso-
bie uprawnionej do zajmowania te-
go kawałka parkingu. Nie ma za-
tem konieczności wyznaczania ko-
perty dla każdego niepełnospraw-
nego. Wyznaczone miejsca muszą 
mieć ściśle określone wymiary i nie-
ważne, czy parkują na nich niepeł-
nosprawni ruchowo, czy inni upraw-
nieni. Jest rzeczą oczywistą, że oso-
ba korzystająca z takiego parkingu 
musi posiadać uprawnienia i jej po-
jazd musi być odpowiednio ozna-
kowany. W przypadku braku takich 
oznaczeń, ma Pan pełne prawo, by 
zadzwonić do Straży Miejskiej bądź 
na policję, by służby te sprawdzi-
ły posiadanie uprawnienia. Służ-
by te w celu dyscyplinowania mają 
uprawnienia, by odholować pojazd 
bez takowych oznaczeń.

Okna i azbest
Witam. Ponieważ Spółdzielnia obwi-

nia „plastikowe” okna o przyczynia-
nie się do zagrzybienia mieszkań, pro-
szę podać mi, jakie normy okna muszą 
spełniać, aby do wspomnianego „zja-

wiska” się nie przyczyniały.
W kontekście problemu, jaki poja-

wił się w związku z pobytem w pol-
skim porcie statku załadowanego azbe-
stem, prasa szeroko rozpisywała się na 
temat szczególnych środków ostrożno-
ści wymaganych przy rozładowywaniu 
tego materiału. Proszę jasno wyjaśnić 
mi kwestię, jaki wpływ na moje zdro-
wie mają płyty azbestowe stanowiące 
elewację większości bloków pozostają-
cych w zasobach SSM – Mieszkaniec.

ZARZĄD SSM: Spółdzielnia nigdy 
nie obwiniała plastikowych, drew-
nianych czy aluminiowych okien 
nowej generacji o to, że są głów-
ną przyczyną powstawania zawilgo-
cenia, a w konsekwencji zagrzybie-
nia mieszkań. Zawsze podkreślali-
śmy, że ich nadmierne uszczelnie-
nie jest podstawowym powodem 
zaburzenia wentylacji pomieszczeń, 
a tym samym i powstawania powyż-
szych zjawisk. Zgodnie z przepisa-
mi okna winny zapewniać możli-
wość dopływu świeżego powietrza 
w ilości od 120 do 150 m3 na godzi-
nę i jednocześnie taka sama ilość 
winna być wydalona poprzez prze-
wody wentylacyjne. W przypadku 
mieszkań o mniejszej kubaturze za-
sadą jest, iż wymiana całego powie-
trza w mieszkaniu winna nastąpić 
raz na godzinę.

Płyty acekolowe zawierające do-
mieszkę azbestu i znajdujące się na 
elewacjach budynków nie stano-
wią bezpośredniego zagrożenia dla 
zdrowia i życia mieszkańców. Do-
piero uwolnienie drobin azbestu po-
jawiające się głównie podczas do-
konywania nieumiejętnej obrób-
ki mechanicznej (cięcie, szlifowa-
nie, wiercenie bez dodatkowej apa-
ratury odsysającej), a także, i to jest 
podstawowe niebezpieczeństwo, 
w trakcie tłuczenia płyt przez wan-
dali może być niebezpieczne. Obo-
wiązujące u nas ustawodawstwo 
dopuszcza pozostawienie tych płyt 
na elewacjach, pod warunkiem ich 
zabezpieczenia, tj. malowania spe-
cjalnymi farbami wiążącymi włókna 
płyt i zapobiegającymi erozji. SSM 
opracowała pełny program sukce-
sywnego zabezpieczania płyt ace-
kolowych i systematycznie oraz 
konsekwentnie go realizuje.

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



36 MOJA SPÓŁDZIELNIA 12/2006

dokończenie ze str. 33 Rodzina razem przeciw AIDS
Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Katowicach zwrócił się 

z prośbą o bezpłatne zamieszczenie na łamach „MS” materiałów promują-
cych wartości rodzinne w kontekście zapobiegania epidemii HIV/AIDS. Promo-
wany jest model rodziny, w którym związek dwojga ludzi oparty jest na wzajemnej 
miłości, wierności, zaufaniu i nie ma w nim miejsca na ryzykowne zachowania, 
a najważniejsze jest dobro drugiego człowieka. Tylko silna i wspierająca się rodzi-
na może dać każdemu z jej członków poczucie bezpieczeństwa.

Honorowy patronat nad kampanią objęli: Minister Zdrowia, Minister Eduka-
cji Narodowej oraz Główny Inspektor Sanitarny.

Wszystkim Mieszkańcom, którzy w minionych wyborach  
do Rady Miasta Siemianowice Śl.  

obdarzyli mnie zaufaniem i oddali na mnie swój głos
- serdecznie dziękuję.

Będę tak jak dotychczas rzecznikiem Państwa spraw.
Z wyrazami szacunku Zbigniew Krupski

Radny z okręgu nr 3
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Święta będą takie, 
jak lubisz - tradycyj-
ne potrawy, praw-
dziwa choinka, 

dużo ludzi przy stole. Nastrój pogo-
dy, dostatku, radości. Uważaj jedynie, 
aby nie zabrnąć zbyt daleko w dysku-
sje polityczne. Nie wszyscy biesiadni-
cy mają takie poglądy jak Ty.

W rodzinnym gro-
nie spędzisz świę-
ta, a zapowiada-
ją się one spokoj-

nie. Możesz jedynie spodziewać się 
odwiedzin krewnego. Ucieszysz się 
tym bardziej, że przyjdzie z cieka-
wym prezentem. No i najważniejsze, 
żona postara się, aby na te święta nie 
wydać za dużo pieniędzy.

Trzeba przyznać, 
że masz dobry gust 
i Twoja oryginalnie 
przybrana choinka 

wzbudzać będzie podziw. Pomyśl jed-
nak wcześniej, że jakieś biedne dziec-
ko czeka na wsparcie. Może zaprosisz 
je na świąteczne dni i podzielisz się 
przysmakami i prezentami?

Panie urodzone pod 
tym znakiem poświę-
cają dużo czasu, aby 
wszystko na święta 

osobiście przyrządzić. Nie uznają goto-
wych uszek czy ciasta z cukierni. Przed 
świętami będziesz więc gotować i piec, 
a potem pięknie udekorowane potrawy 
szybko znikną ze stołu.

Pan Lew bardzo lubi 
święta i nie żałuje pie-
niędzy, aby na sto-
le niczego nie brako-

wało. Jest też hojny i jeśli tylko go 
na to stać, kupuje drogie prezen-
ty. W zamian oczekuje, że monolo-
gi, jakie lubi wygłaszać, spotkają się 
z przychylnością domowników.

Gospodynie urodzo-
ne pod tym znakiem 
nie szczędzą sił, aby 
w ich domu na świę-

ta wszystko lśniło, a potraw było 12. 
Żebyś jednak w święta nie była zmę-
czona, warto zaangażować w przygo-
towania świąteczne, całą rodzinę.

 Jeśli urodziłeś się 
pod tym znakiem, 
lubisz święta Boże-
go Narodzenia. Cie-

szy Cię jednak nie tyle biesiadowanie, 
co okazja do włożenia nowego garni-
turu czy modnej sukienki, co wprawia 
Cię w dobry nastrój.

Święta spędzisz 
p r a w d o p o d o b n i e 
poza domem. Być 
może już o tym 
wiesz, ale spotka-

nie z dawno niewidzianymi znajomymi 
sprawi nieoczekiwany splot zdarzeń. 
Początkowo będziesz niezadowolony, 
ale potem zmienisz zdanie.

W święta szyku-
je się wielka uroczy-
stość, ślub, chrzciny, 
a może w tych specy-
ficznych dniach przyj-

dzie na świat nowy potomek? Tak czy 
inaczej, tegoroczne Boże Narodzenie 
zapamiętasz mile na bardzo długi czas.

Niepotrzebnie się 
niepokoisz, czy świę-
ta, na które zosta-
łeś zaproszony przez 

kogoś z rodziny, będą przyjemne. 
Porzuć myśli, że może zaproszono Cię 
z litości, bo jesteś samotny. Ci ludzie 
naprawdę Cię bardzo lubią. 

W domu państwa Ryb 
święta są zawsze tra-
dycyjne, atmosfera 
ciepła, a dzieci otrzy-

mują dużo prezentów pod choinkę. 
Wyjątkowo w tym roku, ze względu na 
ochronę przyrody, będzie to choinka 
sztuczna, ale prezenty prawdziwe.

Mówisz czasem, że 
nie lubisz świąt, ale te 
będą tak przyjemne, 
że być może zmie-

nisz zdanie. Tym bardziej, że przeko-
nasz się o sile czyichś uczuć, w które 
już nieco wątpiłeś. Koniecznie musisz 
odwzajemnić serdeczność.

Sprawdźmy zrozumienie tekstu i... nie-
stosujmy wyniku badań w praktyce:

- Zdognie z nanjwoymszi baniad-
mai perzporawdzoynmi na bytyrijskch 
uweniretasytch ponodbno nie ma 

zenacznia kojnolesc ltier przy zpiasie 
dengao solwa. Nwajzanszyeim jest, 
aby prieszwa i otatsnia lteria byla na 
siwom mijsecu, ptzosałoe mgoą być 
w niaedziłe i w dszalym cąigu nie pwi-
nono to sawrztać polbemórw ze zozu-
mierniem tksetu.

- Dzijee sie tak datgelo, ze nie cza-
myty wyszistkch lteir w sołwie, ale cłae 
sołwa od razu.

  
Powiedz mi, czy masz chęć do pracy?
- Czasami mam...
- I co wtedy robisz?
- Siadam w kącie i czekam aż mi 

przejdzie.
  

Szef do pracownika:
- Panie Kowalski... w tym tygodniu 

przychodzi Pan już czwarty raz spóź-
niony, dlaczego?

- Ponieważ to czwartek.
  

Idzie sobie prezes banku przez ulicę, 
stoi żebrak na ulicy i mówi:

- Dzień dobry, panie prezesie.
- Dzień dobry, pan mnie zna? 
- Tak, pracowałem kiedyś w pana 

banku, ale mnie pan zwolnił.
Prezes idzie dalej, widzi kolejnego 

żebraka.
- Dzień dobry, panie prezesie.
- Pan też mnie zna?
- Tak, pracowałem kiedyś u pana, ale 

mnie pan zwolnił.
Idzie prezes dalej, widzi kolejnego 

żebraka szperającego w śmietniku.
- Dzień dobry, panie prezesie.
- Pana też zwolniłem?
- Nie, ja jeszcze u pana pracuję, tylko 

mam teraz przerwę na lunch...
  

Na polowaniu myśliwy do myśliwego:
- Do licha, spudłowałem już dziesiąty 

raz. Chyba strzelę sobie w głowę.
- A trafisz?

  
- Mamo, czy to prawda, że człowiek 

dorosły może robić co chce bez pyta-
nia mamy?

- Tak synku, to prawda.
- To kiedy tata właściwie dorośnie?

  

Twoje Święta
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 2. Róg w izbie; 4. Ołó-

wek w gwarze śląskiej; 5. Dawniej, 
wystawny trunek; 9. Aparat do bada-
nia pojemności płuc; 14. Człowiek 
zamieszkały gdzieś na stałe; 16. 
Wąski grzbiet górski; 18. Szary, mięk-
ki metal; 20. Najniższy głos kobie-
cy; 21. Litera grecka; 22. Malowana 
w piosence; 23. Ziarenka w makówce; 
24. Stopniowy rozwój; 28. Potulność; 
31. Dwadzieścia jeden; 32. Dziewic-
two; 33. Niejedna śpiewana w okresie 
świąt Bożego Narodzenia; 34. Gib-
bon białoręki; 35. Uroczysta wiecze-
rza w przeddzień świąt Bożego Naro-
dzenia; 39. Świt, poranek; 43. Ptak 
z bekasów: 44. Łamiemy się nim przy 
wieczerzy wigilijnej; 45. Polewacz-
ka; 47. Część opery; 48. Dobre dla 
podejrzanego. 49. Rzeka lub choro-
ba. 50. Naturalna rozpadlina w masy-
wie skalnym.

PIONOWO: 1. Kolor jasnoczerwo-
ny; 2. Czerwień; 3. Gra godowa pta-
ków; 6. Japoński wachlarz składa-
ny; 7. Spód; 8. Bogini nieszczęścia; 
10. Utwór wokalny do tekstu poetyc-
kiego; 11. Cios; 12. Rząd wymarłych 
dużych ptaków nielatających, żyją-
cych na Nowej Zelandii; 13. Trójchlo-
roetylen; 14. Gaza: 15. Chałupa; 16. 
Pierwiastek z glinowców; 17. Zbiór 
map; 18. Takt, rytm; 19. Do lakowa-
nia; 25. Obrót czymś; 26. Przejazd 
pod ziemią; 27. Pochwała, aplauz; 
28. Wilcza jagoda; 29. Barwa; 30. 
Próg w dnie ślizgowej łodzi motoro-
wej; 36. Przywóz towarów z zagrani-
cy; 37. Urząd imama; 38. Sztuka ukła-
dania kwiatów; 40. Niższy duchowny 
katolicki; 41. Dobry rozpuszczalnik; 
42. Staropolska nazwa tropiciela; 46. 
Należą do stawonogów. 

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 28 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do 20 XII 2006 r. – na adres SSM, 
ul. Boh. Westerplatte 20 z dopi-
skiem Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – krzyżówka nr 12/2006. Nagro-
dy za rozwiązaną krzyżówkę nr 11/

2006 z hasłem – Jesienne nastro-
je otrzymują: I nagroda – Stefania 
SPAŁEK, zam. ul. Niepodległości 66; 
II nagroda – Edeltrauda GŁĄB, zam. 
ul. Stawowa 7; III nagroda – Krzysz-
tof LAZAR, zam. ul. M. Skłodowskiej-
-Curie 57. Zwycięzcom gratulujemy 
i zapraszamy (z dowodem osobistym) 

do działu GZM po odbiór nagród. 
Nagrodę główną: Kolację przy świe-
cach dla 2 osób (po uzgodnieniu ter-
minu) w restauracji „ALOHA”, ul. 
W. Wróblewskiego 67 ufundowała 
Restauracja „ALOHA”. Fundatorem 
pozostałych nagród jest Siemiano-
wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.
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Okolicznościowy bukiet kwiatów wrę-
czył dostojnej jubilatce Jacek Knitter, 
wiceprezes SSM, któremu w tym nie-
zwyczajnym wydarzeniu towarzyszył 
Lucjan Błachno, kierownik admini-
stracji osiedla „Michałkowice”, gdyż na 
tym osiedlu p. Maria przebywa już od 
kilkunastu lat. Wiceprezes SSM z tej 
okazji powiedział:

- Jesteśmy dumni, że wśród lokato-
rów naszej Spółdzielni jest osoba, któ-
ra dożyła tak sędziwego wieku. Życzy-
my Pani dalszych udanych lat życia 
spędzonych w zdrowiu i szczęściu.

Życzenia złożyła również Danuta 
Sobczyk prezydent miasta i Grażyna 
Szulc, kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego oraz przedstawicielka Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych, która 
odczytała list od prezesa tej instytucji 
i poinformowała o przyznaniu czcigod-
nej jubilatce dożywotniego honorowe-
go świadczenia finansowego. Później 
wszyscy wznieśli toast i wypili wspól-
nie lampkę szampana, 
ponieważ dewizą życio-
wą pani Marii jest nie-
odmawianie sobie żad-
nych przyjemności. 

- Moja mama nie wie, 
co to lekarz – stwierdził 
Robert Ciołek, który od 
kilkunastu lat opiekuje 
się na co dzień swoją 
matką.

Chociaż pani Maria 
świętowała setne uro-
dziny w dniu, w którym 
wszyscy obchodzimy 
odzyskanie przez Polskę 
po latach zaborów niepodległości, to 
nasza stulatka jest starsza od nie-
podległej Polski. W chwili zakończenia 
I wojny światowej i ponownego poja-
wienia się Polski na mapach miała 12 
lat. Przeżyła II Rzeczpospolitą, sana-
cję, wybuch II wojny światowej i oku-

pację hitlerowską oraz powojenny real-
ny socjalizm i doczekała się ponow-
nie wolnej Polski. Pani Maria urodzi-
ła się w lędzińskich Górkach jako jed-
na z szóstki rodzeństwa. Jej trzy sio-
stry także miały gen długowieczno-
ści. Każda z nich żyła dłużej niż 90 

lat, ale jedynie ona przekroczyła gra-
nicę wieku chóralnie wyśpiewywaną 
podczas przeróżnych, głównie rodzin-
nych jubileuszowych uroczystości. – 
Kto się z nią spotka, ten zarażony jest 
długowiecznością – dodała żona pana 
Roberta, która pomaga w opiece nad 
seniorką rodu.

Mieszkanka Michałkowic zaskakuje 
wszystkich swoim poczuciem humo-
ru. Chętnie ze wszystkimi żartuje i nie 
onieśmiela ją spotkanie z władzami 
miasta i Spółdzielni.

Mimo sędziwego wieku nie tra-
ci sprawności. Bardzo lubi podróżo-
wać, w październiku była na wyciecz-
ce z rodziną w górach, a w ostatnich 
latach chętnie regularnie o dwiedzała 
Sanktuarium Maryjne w Licheniu.

- Czas leci, a u pani się zatrzymał 
– podsumował w pewnym momencie 
rozmowę Jacek Knitter.

Jadłospis, którego amatorką jest pani 
Maria, przez większość lekarzy został-
by uznany za niezdrowy i nieodpo-
wiedni dla osoby w jej wieku. Stulatka 
nie odmawia sobie przyjemności kuli-
narnych. Każdego dnia wypija dwie 

kawy, do tego często jest 
dobre ciastko lub kieli-
szek słodkiego alkoholu 
– najczęściej ajerkoniaku. 
A co na obiad? Najchęt-
niej jada kapustę z gro-
chem i smakowite, lekko 
tłuste golonko.

Z okazji 100. rocznicy 
zorganizowano spotka-
nie z całą rodziną.

Pani Maria doczekała 
się trzech prawnuczek, 
najstarszą jest Justyn-
ka, dalej Natalka oraz 
najmłodsza w rodzinie 

dwumiesięczna Zuzia. Wśród nich 
nikt nie ma wątpliwości, że wszyscy 
odziedziczyli gen długowieczności 
i błyskotliwe poczucie humoru.

My także przyłączamy się do ży-
czeń i również gromko śpiewamy: 
200 lat, 200 lat pani Mario... mig

200 lat 
pani Mario!

Tymi życzeniami, bo zwyczajowe sto lat to już za mało, najbliższa rodzi-
na oraz przedstawiciele władz Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-

wej i miasta uczcili setne urodziny Pani Marii Ciołek na spotkaniu, które 
odbyło się 14 listopada w mieszkaniu jej syna – Roberta.

Lampką szampana w otoczeniu 
przychylnych gości Maria Ciołek 

uczciła swoje setne urodziny.

Dostojna jubilatka uhonorowana została koszami kwiatów, 
listami gratulacyjnymi i zastrzykiem gotówki. Na zdjęciu: Jacek 
Knitter – z prawej, w imieniu wszystkich spółdzielców składa 

życzenia niecodziennej jubilatce. 
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K o l ę d o w a ć  m a ł e m u
Czy można sobie wyobrazić święta Bożego Narodzenia bez kolęd, a następne dni bez kolędowa-

nia? Chyba nie, bo to one przedłużają niepowtarzalny klimat wigilijnej wieczerzy i przypominają 
o naszych bliskich i wartościach, w które wspólnie z nimi wierzymy. Tak naprawdę nie wiadomo, kiedy 
dokładnie narodził się zwyczaj śpiewania kolęd i następnie kolędowania. Na pewno jednak towarzyszy on 
świętom Bożego Narodzenia od dobrych kilkuset lat.

Kolędy przypuszczalnie mają swoje korzenie w tań-
cu, który od wieków służył człowiekowi do okazywa-
nia radości, i często łączył się ze śpiewem. Na takie 
pochodzenie kolęd wskazuje ich 
starofrancuski źródłosłów (carole, 
czyli „taniec w koło”) – choć w języ-
ku polskim słowo kolęda pocho-
dzi od łacińskiego, calendae, czy-
li pierwszy stycznia. Od 46 r. p.n.e. 
tego dnia Rzymianie urządzali hucz-
ne zabawy i odwiedzali się nawza-
jem z życzeniami. Bogaci obdaro-
wywali prezentami biednych i służ-
bę. Do słońca modlono się o uro-
dzaj i ciepło. Uroczystościom tym 
zwanym kalendami zawsze towarzy-
szyły śpiewy. Pieśni te jeszcze wte-
dy nie miały nic wspólnego z przyj-
ściem na świat Jezusa.

Po raz pierwszy słowa „kolęda” na 
oznaczenie pieśni bożonarodzeniowej 
użyto w XVI wieku. Najdawniejsze pol-
skie utwory tego typu tworzono przy okazji organizowania 
w kościołach jasełek – widowisk lalkowych związanych 
tematycznie z Bożym Narodzeniem.

Najstarsze nasze kolędy pochodzą z pierwszej połowy 
XV wieku. Jedną z pierwszych jest pieśń z 1424 roku przy-
pisywana Janowi ze Szczekna. Jej strofy różnią się od sie-
bie i znaleźć można bardzo odbiegające od siebie teksty. 
Przytoczmy kilka wersów udających staropolszczyznę, co 
dla naszego materiału nie ma najmniejszego znaczenia, bo 
nie jest to przecież praca naukowa o tej kolędzie:

„Zdrow bądź, Królu anjelski,
K’nam na świat w ciele przyszły,
Tyś zajisty Bóg skryty,
W święte czyste ciało wlity.
Zdrow bądź, stworzycielu wszego stworzenia,
Narodziłś sie w ucierpienie
Prze swego luda zawinienie.
Zdrow bądź, Panie, ot panny Jenżś sie narodził za nie.
Zdrow bądź, Jezukryste, krolu...
Racz przyjęci naszę chwałę…”

Z kolei w 1435 roku powstała inna kolę-
da śpiewana i znana do dziś „Chrystus nam się 
narodził”. Również na początku XV wie- ku 

powstał utwór: „Anioł paste-
rzom mówił”.

Wieki XVII i XVIII 
przyniosły nam następ-
ne kolędy: „Wśród noc-
nej ciszy”, „Lulajże Jezu-
niu” i „Bracia, patrzcie jeno”.

W 1792 roku, tuż przed dru-
gim rozbiorem Polski Franciszek 
Karpiński napisał pieśń „Bóg się 
rodzi”. Jednak nie był to jej pierw-
szy tytuł. Początkowo brzmiał on: 
„O Narodzeniu Pańskim”. Utwór 
ten w tragicznych momentach 
naszej burzliwej historii czę-
sto pełnił funkcję hymnu 
narodowego.

Za najpięk-
niejszą kolę-

dę świata, a zapewne najbardziej 
rozpowszechnioną uchodzi „Cicha 
noc”. Pieśń ta powstała podczas 
wigilijnej nocy w 1818 roku w wiosce 
Obendorf, w austriackich Alpach. Stwo-
rzyli ją wikary Joseph Morh i organista Franz 
Xavier Gruber. Sławna stała się dopiero kil-
kadziesiąt lat później, kiedy to niemieccy 
ludowi śpiewacy z Lipska zaprezentowa-
li ją w Stanach Zjednoczonych. 

Natomiast ulubioną kolędą Jana Paw-
ła II była „Oj maluśki, maluśki”, o któ-
rej wiadomo jedynie, że pochodzi z naszych 
gór. Nasz Papież nie tylko bardzo chętnie ją 
śpiewał, ale też na poczekaniu potra-
fił układać do niej kolejne wersety. 
W ten sposób impro-
wizował m.in. w 1981 
roku podczas spotka-

ciąg dalszy na str. 20


