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Może kiedyś, i to już niedługo? Nie-
stety, nadal na cenzurowanym znaj-
dują się skrzynki na listy, na reklamy 
i szyby oraz drzwi. Niestety znów poja-
wiły się gdzieniegdzie głupkowate na-
pisy na elewacjach...

W tym miejscu przypominamy, że 
koszty naprawy skrzynek obciążają 
mieszkańców, gdyż skrzynki od kilku 
już lat nie należą do poczty i wszelkie 

ich uszkodzenia odbijają się na pienią-
dzach, jakie wpłacamy do Spółdzielni 
na remonty. Za czyjś głupi żart finan-
sowe dolegliwości dotkną wszystkich. 
Tak jest nie tylko w przypadku skrzy-
nek i stąd tak często piszemy, że każ-
dy zniszczony drobiazg swoje kosztu-
je zaś łączne sumy wydatkowane na 
naprawy przestają być drobiazgiem 
i przeobrażają się w znaczące kwo-

ty. I tak miesiąc za miesiącem i rok za 
rokiem wyrzucamy bezpowrotnie pie-
niądze, bo komuś nie chce się otwo-
rzyć normalnie drzwi, bo komuś inne-
mu przeszkadza skrzynka na reklamy, 
bo dla żartu wrzuci petardę do skrzynki 
na listy, bo... rozpiera go energia i my-
śli mięśniami a nie głową.

Smutne, przykre, prawdziwe. 
A w efekcie straty rosną.

Wielokrotnie pisaliśmy, że z kropli 
powstaje rzeka, by przeobrazić się 
w morze, ocean. Podobnie jest z na-
szymi pieniędzmi. Z groszy składają 
się złotówki by przekształcić się w set-

Wszyscy tracimy pieniądze
Z niekłamaną przyjemnością piszemy te słowa: Święta i Sylwester upły-

nęły  spokojnie  i bez  większych  dewastacji.  To  nas,  bardzo,  bardzo 
cieszy, a do pełni satysfakcji brakuje tylko możliwość napisania: w minio-
nym miesiącu dewastacji nie odnotowano.

ciąg dalszy na str. 4



3MOJA SPÓŁDZIELNIA 1/2015

Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

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

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
Danuta Kwiatkowska, Andrzej Waldera*
zapraszają wszystkich Mieszkańców
2. 02. 2015 r. od 16.30 do 17.30

NA SWÓJ DYŻUR
do siedziby Zarządu SSM, Siemianowice Śl., ul. Boh. Westerplatte 20,

tel. 32 609-14-00

Z kolei 2. marca 2015 r.dyżurować będą: Wanda Stolarczyk i Bogdan Seweryn*

*skład 
osobowy 
dyżurujących 
może ulec 
zmianie

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Siemianowicach Śl. przy ul. Boh. Westerplatte 20 

informuje, że 

29 stycznia 2015 r.
- o godz. 1100 organizuje przetarg ograniczony, dotyczący członków 

oczekujących zarejestrowanych w Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej,

- o godz. 1130 przetarg nieograniczony, 
którego przedmiotem jest ustanowienie prawa odrębnej własności  

do lokalu mieszkalnego:

1. ul. Jana Pawła II 17/12 - o pow. 33,20 m2 cena wywoławcza 
63.300,00 zł

3 piętro, 1 pokój + kuchnia, bez balkonu
2. ul. Wyzwolenia 6A/24 - o pow. 60,01 m2 cena wywoławcza 

132.300,00 zł
8 piętro, 3 pokoje + kuchnia

3. ul. Walerego Wróblewskiego 71/79 - o pow. 38,00 m2 cena 
wywoławcza 91,700,00 zł
5 piętro, 2 pokoje + kuchnia

Lokale będące przedmiotem przetargu można oglądać 

od 19. 12. 2014 do 28. 01. 2015 roku

po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z administracją osiedla 
„Centrum” pod numerem tel. 32  228-17-39 (dot. mieszkania poz. 1 przy 
ul. Jana Pawła II 17/12), administracją osiedla „Michałkowice” (dot. miesz-
kania poz. 2 przy Wyzwolenia 6A/24) pod numerem tel. 32 228-57-38 oraz ad-
ministracją osiedla „Chemik” pod numerem tel. 32 228-57-78 (dot. mieszka-
nia poz. 3 przy ul. W. Wróblewskiego 71/79).

Wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przyjmowana jest 
w pokoju nr 23 w siedzibie Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej do 29. 01. 2015 roku, do godz. 1030, bądź wcześniej na konto SSM 

83 1020 2368 0000 2102 0022 5706.

Ponadto prosimy o zapoznanie się ze Statutem SSM oraz Regulaminami 
obowiązującymi w Naszej Spółdzielni, które znajdują się na Naszej stronie 
internetowej 

www.ssm.siemianowice.com
- wiąże się to ze złożeniem stosownego oświadczenia.
Osoby reprezentujące na przetargu ewentualnego nabywcę lokalu mieszkal-

nego zobowiązane są do posiadania notarialnego pełnomocnictwa.
W przypadku nie wygrania przetargu, zwrot wpłaconego wadium następuje 

na wskazany nr konta bankowego. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.
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Osiedle „Węzłowiec”
- każdy trzeci wtorek miesiąca przed 

zebraniem w godzinach 1630-1730 (pa-
wilon usługowo-handlowy przy ulicy 
W. Wróblewskiego 67, p. 29.)

Osiedle „Młodych”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)

Osiedle „Bańgów”
- każdy ostatni wtorek miesiąca 

przed zebraniem Rady Osiedla – ze-
branie od 17.30 (sala konferencyjna 
przy ADM)

Osiedle „Chemik”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)

Osiedle „Centrum”
- każdy pierwszy poniedziałek mie-

siąca w godzinach 1600-1700 (siedziba 
administracji)

Osiedle „Michałkowice”
- każdy drugi poniedziałek miesiąca 

od 1600 (siedziba administracji)
Osiedle im J. Tuwima

- każdy poniedziałek w godzinach 
1600-1700 (siedziba administracji)

Dyżury członków Rad Osiedli

ciąg dalszy ze str. 2
ki, tysiące, setki tysięcy. Szkoda tyl-
ko, że te tysiące złotych wyrzucane są 
bezpowrotnie na likwidację zbędnych 

zniszczeń przedmiotów, które mogłyby 
długo jeszcze bezawaryjnie wszystkim 
służyć... gdyby nie miały pecha i „nie 
stanęły” na drodze jakiemuś osiłkowi.

Zima, na szczęście dla zamieszka-
łych w budynkach gdzie niszczone są 
drzwi, samozamykacze, szyby jesz-
cze się nie rozkręciła. Nadal jednak 
niepokojące są docierające informacje 
o zniszczeniach tych urządzeń, któ-
re zapewniają szczelność klatek scho-
dowych i tym samym chronią je przed 
wyziębieniem, utratą ciepła. Chronią 

też mieszkania, bo wychłodzona klat-
ka schodowa, to konieczność większe-
go grzania w mieszkaniu – czytaj więk-
szego otwarcia zaworów.

Tu dygresja: Jakoś nie widzimy 
związku, że tracimy w tym przypad-
ku podwójnie, bo wybite szyby, wy-
rwane uszczelki, zniszczone samoza-
mykacze to nie tylko wydatki na usu-
nięcie zniszczeń. One w efekcie odbi-
ją się także na płatnościach za ciepło, 
na ilości pobranej energii do ogrzewa-
nia domu i jej rozliczeniu. Co z tego, że 
w mieszkaniach przykręcamy zawory,

jak ciepło będzie uciekało
przez drzwi wejściowe do budyn-

ku, a razem z nim nasze złotówki, bo 

to ciepło zarejestrowane przez licznik 
ciepła spowoduje, że koszt jednost-
ki podzielnika się zwiększy. Później, 
podczas rozliczenia sezonu grzewcze-
go, dziwimy się i złorzeczymy, dlacze-
go tak dużo musimy płacić – przecież 
oszczędzamy!!! A ciepło drożeje nie-
ustannie i tym samym rosną straty z te-
go tytułu a wraz z nimi nasze płatności.

Na osiedlach zanotowano:
„Centrum”

- Ryszarda Gansińca 8 – rozbito szy-
bę w drzwiach wejściowych,

- Brzozowa 12 – skradziono pokrywę 
studzienki kanalizacyjnej,

- Karola  Świerczewskiego  46B – 
zniszczono drzwi do zsypu.

„Chemik”
- Walerego  Wróblewskiego  55A – 

graffiti na elewacji budynku.
„Tuwima”

- Hermana  Wróbla  2 – graffiti na 
szczycie budynku,

- Hermana  Wróbla  6 – graffiti na 
szczycie budynku,

- Wojciecha  Korfantego 3B – urwa-
no klamkę w drzwiach wejściowych,

- Hermana  Wróbla  8-9 – skradziono 
czujkę zmierzchową oświetlenia ze-
wnętrznego na elewacji,

- Hermana  Wróbla  4A – urwano 
skrzynkę na reklamy,

- Hermana  Wróbla  7C – zniszczono 
skrzynkę na reklamy,

- Hermana Wróbla 9C – zdewastowa-
no skrzynkę na reklamy. pes

Wszyscy tracimy pieniądze

W połowie  grudnia  odbyło  się 
ostatnie  w 2014  roku  posie-

dzenie  Rady  Nadzorczej  Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W jego trakcie Rada uchwaliła Pla-
ny Pracy na rok 2015: Zarządu, Ra-
dy Nadzorczej oraz Komisji Problemo-
wych RN: Rewizyjnej, Gospodarki Za-
sobami Mieszkaniowymi i Organiza-
cyjno-Samorządowej.

Ponadto, RN przyjęła plan akcji „Zi-
ma w mieście 2015” organizowanej 
przez DK „Chemik”. Jego założenia re-
lacjonował Zbigniew Krupski – kierow-
nik Domu Kultury.

Celem akcji zima jest zagospodaro-
wanie dzieciom i młodzieży pozostają-

cym w mieście czasu wolnego w okre-
sie zimowych wakacji tj. od 2 lutego 
br. W tym czasie DK Chemik czynny 
będzie od 8.00 do 20.00. Z kolei w za-
planowanych półkoloniach przewidzia-
no udział średnio około 45 osób wg ty-

godniowej listy obecności i deklaracji 
zgłoszeniowych potwierdzonych przez 
rodziców. Opiekę nad dziećmi będzie 
sprawowało 3 wychowawców i 3 pra-
cowników obsługi.

Szczegółowe informacje uzyskać 
można w Domu Kultury „Chemik”. Ob-
rady prowadził Jan  Dudek – prze-
wodniczący Rady Nadzorczej Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Zamykając je złożył wszystkim obec-
nym życzenia świąteczno-noworoczne 
z prośbą o przekazanie ich mieszkań-
com oraz pracownikom Spółdzielni.

 pes

Obradowała  
Rada Nadzorcza SSM

Plany 
przyjęte
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Termin Budynek, adres

12. 01.
poniedziałek

Pocztowa 8-13;  
M. Skłodowskiej-Curie 61, 63, 65, 67, 69a-b; 

Tadeusza Kościuszki 3, 3a, 10; Pl. 
Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 5a-b

13. 01.
wtorek

Pocztowa 14a-d, 15a-c; 
M. Skłodowskiej-Curie  
71a-b, 73, 75, 77, 79a;  

Jedności 1a-c, 
Hutnicza 3, 3a; 

Pl. Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 6a-b;

14. 01.
środa

Władysława Sikorskiego 2a-c,  4a-b; 
Marii Skłodowskiej-Curie  

79b, 83, 85, 87a-b, 89;  
Hutnicza 3b, 4-5; 

Pl. Skrzeka i Wójcika 7a-b; 
Władysława Łokietka 18, 20, 22, 24

15. 01.
czwartek

Władysława Sikorskiego 4c-g; 
Piaskowa 8,  

Brzozowa 12, 
Jana Pawła II 21-22, ks. 

Konstantego Damrota 1b; 
Pl. Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 7b, 

Walerego Wróblewskiego 2, 4, 
Niepodległości 22, 24

Termin Budynek, adres

16. 01.
piątek

Kościelna 12, 12a, 
Pocztowa 1, 1a; 

Krucza 1, 1a, 2, 2a, 3; 
Jana Pawła II 17, 18a-b; 

Walerego Wróblewskiego 6, 8; 
Niepodległości 26, 28

17. 01.
sobota

Niepodległości 30,32

23. 02.
poniedziałek

Władysława Jagiełły 25a-d;  
Kolejowa 1a-c, 2a-b

24. 02.
wtorek

Władysława Jagiełły 27 a-b; 
Wróblewskiego 43, 45;  

Kolejowa 3a-c, 4

25. 02.
środa

Władysława Jagiełły 27c-d; 
Wróblewskiego 47,49;  

Kolejowa 5a-c, 6

26. 02.
czwartek

Władysława Jagiełły 29 a-b; 
Niepodległości 60 a-c;  

Jana Polaczka 2a-b, 4a-c

27. 02.
piątek

Władysława Jagiełły 29c-d;  
Niepodległości 60d-f;  

Jana Polaczka 6a-b, 8a-d

2. 03.
poniedziałek

Władysława Łokietka 2

ZapoZnaj się Z terminem  Zachowaj harmonogram  ZapoZnaj się Z terminem

O d c z y t y  p o d z i e l n i k ó w  k o s z t ó w
Z dużym wyprzedzeniem często sięgającym paru miesięcy 

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

Zawiadamiamy, że odcZyty wykonywane będą tylko w godZinach 
popołudniowych, pocZątek ok. 1600,  a w soboty od 1000.

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

JeDeN TeRMIN ODCZYTU PODSTAWOWY  
ORAZ JeDeN DODATKOWY.

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

 Biuro Rozliczeń eC

Oszczędzając ciepło
pamiętaj 

o prawidłowej 
wentylacji!!!
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OSIeDLe „CHeMIK”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKReS ROBÓT ILOŚĆ TeRMIN 
WYKONANIA

I ROBOTY DeKARSKIe
1 Wszystkie nieruchomości Remont pokrycia dachowego 1200 m2 II – III kw.

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANe

1 Walerego Wróblewskiego 69
Modernizacja parterów (wyłożenie 
ścian i podłóg płytkami)

1 kl. II kw.

2 Niepodległości 61-63
Modernizacja parterów (wyłożenie 
ścian i podłóg płytkami)

11 kl. IV kw.

3
Alfonsa Zgrzebnioka 33-35, 38-40,
Niepodległości  60C,  
Walerego Wróblewskiego 49

Wykonanie nowej zabudowy pod 
kontenery

4 szt. II kw.

4 Całość nieruchomości Zwroty za wymianę podłoża 250 m2 Cały rok

III ROBOTY MALARSKIe
1 Walerego Wróblewskiego 69 Malowanie klatki schodowej - hole 1 kl. II kw.

2 Walerego Wróblewskiego 71
Malowanie klatki schodowej 
korytarze - kontynuacja

1 kl. III kw.

3 Walerego Wróblewskiego 73
Malowanie katki schodowej 
- kontynuacja

1 kl. IV kw.

4 Walerego Wróblewskiego 43 Malowanie klatki schodowej 1 kl. IV kw.

IV ROBOTY STOLARSKIe
1 Wszystkie nieruchomości Zwrot za wymianę okien 170 szt. Cały rok

V ROBOTY ŚLUSARSKIe

1 Walerego Wróblewskiego 69
Wymiana drzwi w korytarzach 
lokatorskich

24 szt. I kw.

VI ROBOTY eLeKTRYCZNe
1 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Wg potrzeb Cały rok

VII DŹWIGI  – ReMONTY, KONSeRWACJA
1 Wszystkie nieruchomości Wykonanie zaleceń UDT 9 szt. Cały rok

VIII ROBOTY INSTALACYJNe

1 Wszystkie nieruchomości
Usuwanie zaleceń pokontrolnych 
na instalacji gazowej

2137 mieszkań Cały rok

IX C.O.  –  ReMONTY, KONSeRWACJA
1 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Wg potrzeb Cały rok

X ROBOTY INŻYNIeRYJNe

1 Niepodległości 61-63
Remont parkingu i utwardzenie 
drogi ppoż.

300 m2 III – IV kw.

2 Niepodległości 51 Remont parkingu 100 m2 III – IV kw.

3 Alfonsa Zgrzebnioka 38-40 Remont parkingu 120 m2 III – IV kw.

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

Plan robót remontowych  Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2015

Na kilku  stronach  bieżące-
go  wydania  prezentujemy 

przyjęty do realizacji plan remontów 
w SSM na 2015 r. 

Dane obrazują, co w naszych za-
sobach zaplanowano do wykonania. 
A jest tych zadań setki.

Nie są to wszystkie prace, których 
wielu z nas będzie świadkami wykona-
nia w tym roku. Remonty w mających 
swoje lata zasobach mają to do siebie, 
że ile by się ich nie wykonało, tak za-

wsze gdzieś będą jakieś potrzeby, mi-
mo że prace postępują sukcesywnie 
i są rytmicznie realizowane. Tym sa-
mym, chociaż możemy się cieszyć z te-
go, co zrobiono i co będzie wykonywa-
ne, to zawsze czekać będziemy na ciąg 
dalszy. Zapewne też wiele osób nie 
znajdzie prac ich zdaniem najważniej-
szych. Tak się składa, że od lat Plan to 
wypadkowa potrzeb i możliwości.

Uważny Czytelnik bez trudu też za-
uważy, że w wykazie prac w niektó-

rych osiedlach brakuje danych o nie-
których robotach. Brak ten nie jest spo-
wodowany traktowaniem tych dziedzin 
po macoszemu. Wynika on chociaż-
by z faktu, że w tych konkretnie dzia-
łach w danym osiedlu nie przewiduje 
się wykonania znaczących i kosztow-
nych prac.

Czytając zestawienia pomyślmy też 
i o tym by przeciwdziałać wandalom, 
zniszczyć łatwo – zdecydowanie trud-
niej odtworzyć.  pes
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Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKReS ROBÓT ILOŚĆ TeRMIN 
WYKONANIA

4 Walerego Wróblewskiego 69, 71
Remont schodów i terenu 
zewnętrznego przy budynku

2 kl. III – IV kw.

5 Walerego Wróblewskiego 69
Remont schodów i podjazdu - 
strona południowa

1 szt. III – IV kw.

6
Walerego Wróblewskiego 37 
– Renoma

Projekt zagospodarowania terenu 1 szt. III – IV kw.

7 Niepodległości 57-59
Rewitalizacja terenu skweru II etap 
– kontynuacja (dojazd do parkingu)

160 m2 III – IV kw.

XI DOMOFONY -  ReMONTY

1 Wszystkie nieruchomości
Wymiana instalacji i kaset 
domofonowych

Cały rok

2 Walerego Wróblewskiego 69 Wymiana kaset domofonowych 22 szt. I kw.

OSIeDLe „CeNTRUM”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKReS ROBÓT ILOŚĆ TeRMIN 
WYKONANIA

I ROBOTY DeKARSKIe

1 Jana Pawła II 18 Kapitalny remont dachu 300 m2 I kw.

2 Powstańców 54C Kapitalny remont dachu 250 m2 III kw.

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANe

1 Hutnicza 4-5 Remont kominów 7 szt. I kw.

2 Ryszarda Gansińca 2, 4 Remont balkonów 40 szt. I – II kw.

3 Krucza 1, 3 Zabudowa śmietników 2 szt. III kw.

4 Komuny Paryskiej 6 Jak wyżej 1 szt. II kw.

5 Jedności 1 jw. 1 szt. II kw.

6 Michałkowicka 17-23A jw. 1 szt. II kw.

7 Jana Pawła II 18 jw. 1 szt. II kw.

III ROBOTY MALARSKIe

1 Spokojna 1-3 Malowanie klatki 4 kl. I kw.

2 Kolejowa 5 Jak wyżej 3 kl. II kw.

3 Jana Pawła II 21 jw. 1 kl. IV kw.

4 Jana Pawła II 22 jw. 1 kl. IV kw.

5 Karola Świerczewskiego 48 jw. 2 kl. III kw.

IV ROBOTY STOLARSKIe

1 Wszystkie nieruchomości Zwrot za wymianę okien PCV Cały rok

V ROBOTY ŚLUSARSKIe

1 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Wg potrzeb Cały rok

VI ROBOTY eLeKTRYCZNe

1 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Wg potrzeb Cały rok

VII DŹWIGI – ReMONTY, KONSeReWACJA

1 Wszystkie nieruchomości Remont dźwigów 20 szt. Caly rok

VIII ROBOTY INSTALACYJNe

1 Karola Świerczewskiego 48 Wymiana instalacji deszczowej 2 kl. III kw.

2 Powstańców 54B, C Wymiana instalacji deszczowej 2 kl. III kw.

IX C.O.  –  ReMONTY, KONSeRWACJA

1 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Wg potrzeb Cały rok

X ROBOTY INŻYNIeRYJNe

1 Jana Pawła II 17/Kościuszki 10 Remont placu 150 m2 IV kw.

2 Karola Świerczewskiego 50 Remont drogi dojazdowej 250 m2 IV kw.

XI DOMOFONY - ReMONTY

1 Powstańców 54B Remont instalacji domofonowej 1 kl. I kw.

ciąg
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Osiedle im Juliana TUWIMA

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKReS ROBÓT ILOŚĆ TeRMIN 
WYKONANIA

I ROBOTY DeKARSKIe

1 Wojciecha Korfantego 9A, B, C
Remont kapitalny poszycia 
dachowego

1080 m2 II – IV kw.

2 Leśna 13
Remont kapitalny poszycia 
dachowego

270 m2 III kw.

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANe
1 Wojciecha Korfantego 5 Remont elewacji budynku 390 m2 II kw.

2 Okrężna 1, 3, 4
Położenie glazury na parterze 
budynku

3  kl. IV kw.

3 Wojciecha Korfantego 3B
Remont balkonów wraz 
z odwodnieniem cd.

30 szt. III kw.

4 Wojciecha Korfantego 16
Remont parterów i wejść do 
budynku

2  kl. I kw.

5 Leśna 15 Remont balkonów  strona wschodnia 20 szt. II – IV kw.

6 Hermana Wróbla 7
Remont śmietnika wraz z jego 
zadaszeniem

1 szt. III kw.

7 Hermana Wróbla 9 Jak wyżej 1 szt. III kw.

8 Wojciecha Korfantego 6-7 jw. 1 szt. IV kw.

III ROBOTY MALARSKIe

1 Okrężna 5
Remont, malowanie klatki 
schodowej

1 kl. I kw.

2 Wojciecha Korfantego 1A, B, C
Remont, malowanie klatki 
schodowej

3 kl. II kw.

IV ROBOTY STOLARSKIe
1 Wszystkie nieruchomości Zwrot za wymianę okien PCV 100 szt. I – IV kw.

2 Wszystkie nieruchomości Dopłata do nawiewników 25 szt. I – IV kw.

3 Hermana Wróbla 1A, B
Wymiana okien w klatkach 
schodowych

 10 szt. I kw.

V ROBOTY ŚLUSARSKIe
1  Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Wg potrzeb Cały rok

VI ROBOTY eLeKTRYCZNe
1 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Wg potrzeb   I – II kw.

VII DŹWIGI – ReMONTY, KONSeRWACJA

1
Hermana Wróbla,  
Wojciecha Korfantego,  
Okrężna

Remont dźwigów 59 szt. I – IV kw.

2 Wojciecha Korfantego 9A Estetyzacja kabiny dźwigu 1 szt. IV kw.

VIII ROBOTY INSTALACYJNe

1 Wszystkie nieruchomości
Wymiana pionów zimnej  
i ciepłej wody

Wg potrzeb I – IV kw.

2 Okrężna 5 Remont instalacji deszczowej 1 bud. I kw.

3 Okrężna 6 Remont instalacji deszczowej 1 bud. II kw.

IX C.O. –  ReMONTY, KONSeRWACJA

1 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Wg potrzeb I – IV kw.

2 Wszystkie nieruchomości Roboty awaryjne I i IV kw.
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Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKReS ROBÓT ILOŚĆ TeRMIN 
WYKONANIA

X ROBOTY INŻYNIeRYJNe

1 Wojciecha Korfantego 5
Remont kapitalny chodnika, 
parkingu i rampy

250 m2 I – II kw.

2
Hermana Wróbla,  
Wojciecha Korfantego

Wybrukowanie terenu pod 
pojemniki na surowce wtórne

150 m2 III – IV kw.

XI DOMOFONY  – ReMONTY

1 Okrężna 5 Remont instalacji domofonowej 1 szt. I kw.

2 Wojciecha Korfantego 1B, C Jak wyżej 2 kl. II kw.

3 Wojciecha Korfantego 6A, B jw. 2 kl. III kw.

XII ZIeLeŃ+MAŁA ARCHTeKTURA

1 Wszystkie nieruchomości
Usuwanie i nasadzanie drzew 
i krzewów

Wg potrzeb I – IV kw.

Osiedle „MICHAŁKOWICe”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKReS ROBÓT ILOŚĆ TeRMIN 
WYKONANIA

I ROBOTY DeKARSKIe

1 Wszystkie nieruchomości
Usuwanie przecieków według 
zgłoszeń w ADM

Wg potrzeb Cały rok

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANe
1 Wyzwolenia 10A, B Remont balkonów 60 szt. III kw.

2 Wyzwolenia 6A Remont płyt balkonowych 30 szt. II – III kw.

3 Leona Kruczkowskiego 4, 6, 8 Ułożenie płytek przed klatkami 12 kl. IV kw.

4 Leona Kruczkowskiego 6, 8 Usuwanie glonów z elewacji 7 kl. II – III kw.

5 Przyjaźni 38-42
Ułożenie płytek na parterach 
klatek schodowych

8 kl. I – II kw.

6 Władysława Sikorskiego 2 Jak wyżej 3 kl. I – II kw.

7 Władysława Sikorskiego 4 jw. 7 kl. I – II kw.

III ROBOTY MALARSKIe

1 Kościelna 34A, B, C
Malowanie klatek i modernizacja 
parterów

4 kl. I kw.

2 Przyjaźni 48-50 Jak wyżej 5 kl. II – IV kw.

3 Leona Kruczkowskiego 4, 6, 8 jw. 8 kl. IV kw.

4 Obrońców Warszawy 1, 9 jw. 2 kl. II kw.

5 Obrońców Warszawy 2, 2A jw. 2 kl. II kw.

6 Pocztowa 12 jw. 1 kl. IV kw.

IV ROBOTY STOLARSKIe
1 Wszystkie nieruchomości Zwrot za wymianę okien 117 szt. Cały rok

V ROBOTY ŚLUSARSKIe

1 Leona Kruczkowskiego 4, 6, 8
Wymiana drzwi wejściowych do 
klatek schodowych

11 szt. IV kw.

2 Wyzwolenia 6, 8, 10
Wymiana drzwi wejściowych do 
klatek schodowych

7 szt. I kw.

VI ROBOTY eLeKTRYCZNe
1 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Wg potrzeb Cały rok

VII DŹWIGI – ReMONTY, KONSeRWACJA
1 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Wg potrzeb Cały rok

VIII ROBOTY INSTALACYJNe
1 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Wg potrzeb Cały rok

IX C.O.  ReMONTY, KONSeRWACJA
1 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżace Wg potrzeb Cały rok

ciąg
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Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKReS ROBÓT ILOŚĆ TeRMIN 
WYKONANIA

X ROBOTY INŻYNIeRYJNe

1 Przyjaźni 18 Remont chodnika 70 m2 II – III kw.

2 Przyjaźni 36 Obudowa śmietnika 1 szt. II – III kw.

3 Przyjaźni 48 Jak wyżej 1 szt. II – III kw.

4 Przyjaźni 11 jw. 1 szt. II – III kw.

XI DOMOFONY – ReMONTY

1 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Wg potrzeb Cały rok

Osiedle „MŁODYCH”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKReS ROBÓT ILOŚĆ TeRMIN 
WYKONANIA

I ROBOTY DeKARSKIe

1 Całe osiedle Usuwanie przecieków  Wg potrzeb Cały rok

2 Pawilon nr 25 Remont dachu 252 m2 II kw.

3 Aleja Młodych 10-15
Montaż obróbek blacharskich na 
murkach zejść do zsypów

65 m2 IV kw.

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANe

1 Pl. Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 6A
Remont balkonów i elewacji wraz 
z malowaniem

1 kl. II kw.

2 Niepodległości 30
Remont balkonów wraz 
z malowaniem

1 kl. I – II kw.

3 ZHP 3-4-5-6
Remont parterów wraz 
z płytkowaniem

4 partery I – II kw.

4 Szarych  Szeregów 1-4 Zamknięcie śmietnika 1 szt. I kw.

5 Walerego Wróblewskiego 2-4 Budowa śmietnika 1 szt. III kw.

6 Pl. Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika  5A, B Budowa śmietnika 1 szt. IV kw.

III ROBOTY MALARSKIe

1 Pl. Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika  5A, B Malowanie klatek schodowych 2 kl. I kw.

2 Pl. Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika  5A, B Jak wyżej 2 kl. I kw.

3 Aleja Młodych 3 jw. 1 kl. IV kw.

IV ROBOTY STOLARSKIe

1

Aleja Młodych 3

Aleja Młodych 4

Aleja Młodych 5

Wymiana okien w klatkach 
schodowych i zsypach

22 szt.

22 szt.

22 szt.

IV kw.

IV kw.

IV kw.

2 Wszystkie nieruchomości Zwroty za okna z 2009 roku 171 szt. Cały rok

V ROBOTY ŚLUSARSKIe

1 Walerego Wróblewskiego 6-8 Wymiana drzwi wewnętrznych 2 szt. III kw.

VI ROBOTY eLeKTRYCZNe

1 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Cały rok

VII DŹWIGI – ReMONTY, KONSeRWACJA

1 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Wg potrzeb Cały rok
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Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKReS ROBÓT ILOŚĆ TeRMIN 
WYKONANIA

VIII ROBOTY INSTALACYJNe

1 ZHP 3-4-5-6
Wymiana poziomów oraz podejść 
pod piony c.w.u.

4 kl. I kw.

IX C.O. – ReMONTY, KONSeRWACJA

1 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Cały rok

X ROBOTY INŻYNIeRYJNe

1 Aleja Młodych 10-15 – tył budynku Wykonanie nowego chodnika 332 m2 I kw.

2
Aleja Młodych 15 – w kierunku 
Szarych Szeregów

Remont chodnika 396 m2 II kw.

3 Aleja Młodych 15 – tył budynku
Budowa domku gospodarczego 
przy boisku + chodniki

1 szt. IV kw.

4 Wszystkie nieruchomości Uzupełnienie ubytków po zimie Wg potrzeb Cały rok

XI DOMOFONY – ReMONTY

1 Wszystkie nierchomości Remonty bieżące Cały rok

XII ZIeLeŃ I  MAŁA ARCHITeKTURA

1 Aleja Młodych 10-15 – tył budynku Nasadzenie drzew 20 szt. II kw.

Osiedle  „WĘZŁOWIeC”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKReS ROBÓT ILOŚĆ
TeRMIN 

WYKONANIA

I ROBOTY DeKARSKIe

1 Roboty alpinistyczne

Uszczelnianie płyt, mocowanie 
blach, kratek wentylacyjnych oraz 
montaż odstraszaczy przeciw 
gołębiom

Wg  potrzeb I – IV kw.

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANe

1 Jana Polaczka 8A, B

Likwidacja naświetli klatki 
schodowej i zastąpienie ich 
murowana ścianą z oknami PCV. 
Modernizacja parteru

2 kl. II – III kw.

2

Wł.adysława Jagiełły 39A, B, C, D, e,

Władysława Jagiełły 3A, B, C, D,

Władysława  Jagiełły 7A, B, C, D

Modernizacja wejść i parterów 
– wyłożenie ścian i posadzek 
płytkami, zabudowa szachtów przy 
szybie dźwigowym + wymiana II 
drzwi wejściowych oraz drzwi do 
piwnic

Modernizacja wejść i parterów 
– wyłożenie ścian i posadzek 
płytkami klinkierowymi + wymiana 
II drzwi wejściowych

Modernizacja wejść i parterów 
– wyłożenie ścian i posadzek 
płytkami klinkierowymi + wymiana 
II drzwi wejściowych

4 kl.

4 kl.

4 kl.

I – II kw.

I kw.

IV kw.

3 Grunwaldzka 3A, B, C, D, e, F

Modernizacja parterów – 
wyłożenie ścian i posadzek 
płytkami + wymiana II drzwi 
wejściowych

6 kl. II – III kw.

4
Władysława Jagiełły 39A, B, C, D, e,
Władysława  Jagiełły 41A, B, C, D

Kapitalny remont balkonów
Kapitalny remont balkonów

5 kl.
4 kl.

II – IV kw.

5 Władysława  Jagiełły 39C, D, e Remont komór zsypowych 3 szt. II – IV kw.

ciąg
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Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKReS ROBÓT ILOŚĆ
TeRMIN 

WYKONANIA

6 Grunwaldzka 9A, B
Renowacja elewacji  str. 
balkonowa i szczytowa północna

2 kl. II kw.

7

Grunwaldzka 3-5,

Grunwaldzka 7A

Obudowa śmietnika na odpady 
komunalne
Wykonanie daszku nad istniejącym 
śmietnikiem z cegły klinkierowej

1 szt.

1 szt.
II – III kw.

III ROBOTY MALARSKIe

1 Jana Polaczka 8A, B
Malowanie klatki schodowej 
po remoncie naświetli oraz 
białkowanie piwnic

2 kl. I kw.

2 Władysława Jagiełły 39A, B, C, D, e
Malowanie klatek, piwnic 
i pomieszczeń maszynowni  

5 kl. III – IV kw.

3 Grunwaldzka 3A, B, C, D, e, F Malowanie klatek i piwnic 6 kl. I – II kw.

IV ROBOTY STOLARSKIe

1 Wg złożonych wniosków
Wymiana okien w mieszkaniach 
lokatorskich

170 szt. I – IV kw.

2
Władysława  Jagiełły 39A, B, C, D, e, 
Władysława Jagiełły 41A, B, C, D

Demontaż okien piwnicznych 
i zastąpienie ich luksferami

16 szt.
14 szt.

IV kw.

3
Grunwaldzka 2A, B, C, D,
Grunwaldzka 4A, B, C, D,
Grunwaldzka 3A, B, C, D, e, F

Wymiana okien w klatkach 
schodowych  wraz z montażem 
nawiewników w oknach oraz  
w I  i II drzwiach wejściowych

44 szt .
44 szt.
30 szt.

II – IV kw.

V ROBOTY ŚLUSARSKIe
1 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Wg potrzeb Całe osiedle

VI ROBOTY eLeKTRYCZNe
1 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Wg potrzeb Całe osiedle

VII DŹWIGI – ReMONTY, KONSeRWACJA

1 Wszystkie nierchomości
Remonty dźwigów osobowych 
zgodnie z harmonogramem

41 dźwigów I – IV kw.

VIII ROBOTY INSTALACYJNe
1 Wszystkie nierchomości Remonty bieżące Wg potrzeb Całe osiedle

IX C.O. – ReMONTY, KONSeRWACJA
1 Wszystkie nierchomości Remonty bieżące Wg potrzeb Całe osiedle

X ROBOTY INŻYNIeRYJNe

1

Władysława Jagiełły 2D–29D,

Władysława  Jagiełły 35D-37D

Remont kapitalny zatoki oraz 
chodnika wzdłuż drogi osiedlowej 
pomiędzy budynkami

Remont kapitalny chodnika  
pomiędzy budynkami

482 m2

446 m2
II – III kw.

2 Grunwaldzka 7A – garaże
Wykonanie odwodnienia oraz 
izolacji ścian garaży 21i 22

2 garaże II – III kw.

3
Grunwaldzka 7A – garaże,

Władysława Jagiełły 31A

Wykonanie stanowisk z betonowej 
kostki brukowej pod pojemniki na 
segregację śmieci

2 szt. II kw.

4 Grunwaldzka 16 C – garaże
Wykonanie odwodnienia garaży 
25 i 26

2 garaże II kw.
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Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKReS ROBÓT ILOŚĆ
TeRMIN 

WYKONANIA

5 Grunwaldzka 16C

Przebudowa skarpy z ażurowych 
płyt betonowych oraz wykonanie 
izolacji na fragmencie ściany 
przyziemia budynku

30 m2 II kw.

6 Władysława Jagiełły 25A
Wykonanie odwodnienia ściany 
przyziemia przy komorze zsypowej

6,0 mb II kw.

XI DOMOFONY - ReMONTY

1 Władysława Jagiełły 39A, B, C,
Remonty domofonów  
– Kasety CD 2000

5 kl. I – II  kw.

2 Grunwaldzka 3A, B, C, D, e, F Remont domofonów 6 kl. II – III  kw.

3 Władysława Jagiełły 3A, B Jak wyżej 2 kl. II – III kw.

Osiedle „BAŃGÓW”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKReS ROBÓT ILOŚĆ
Jednostka miary

TeRMIN 
WYKONANIA

I ROBOTY DeKARSKIe

1 Wszystkie nieruchomości
Częściowa wymiana pokrycia 
dachu

Wg potrzeb  I – IV kw.

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANe

1
Karola Szymanowskiego 1-9, 4–14, 
Marii Skłodowskiej-Curie 7-15, 25-33

Remont balkonów wg zakresu 
ustalonych robót w protokołach - 
dotyczy remontowanych budynków 
wraz z elewacją

177 szt. II – IV kw.

2 Marii Skłodowskiej-Curie 17-23  35-45

Remont parterów – wyłożenie 
płytkami klinkierowymi  elewacji 
przed wejściem do klatek 
schodowych

9 szt. II – III kw.

III ROBOTY MALARSKIe

1 Marii Skłodowskiej-Curie 43-45
Malowanie klatek schodowych, 
piwnic

2 kl. I – IV kw.

IV ROBOTY STOLARSKIe

1
Karola Szymanowskiego 1-9, 4 –14, 
Marii Skłodowskiej-Curie 7-15, 25-33

Wymiana okien w klatkach 
schodowych i w piwnicach 
– dotyczy remontowanych  
budynków wraz z elewacją

192 szt. I – IV kw.

2 Wszystkie nieruchomości
Częściowy zwrot kosztów wymiany 
okien wg listy

60 szt. I – IV kw.

V ROBOTY ŚLUSARSKIe

1 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące I – IV kw.

VI ROBOTY eLeKTRYCZNe
1 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Wg potrzeb Cały rok

VII ROBOTY INSTALACYJNe – C.O.

1
Władysława Reymonta 2–36, 
Marii Skłodowskiej-Curie 1–5, 
Karola Szymanowskiego 1-9

Wymiana podzielników ciepła 
w mieszkaniach

1075 szt. I – IV kw.

VIII DŹWIGI – ReMONTY, KONSeRWACJA
1 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Wg potrzeb Cały rok

IX C.O. – ReMONTY, KONSeRWACJA
1 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Wg potrzeb Cały rok

X ROBOTY INŻYNIeRYJNe
1 Wszystkie nierchomości Remonty bieżące Wg pootrzeb Cały rok

XI DOMOFONY – ReMONTY

1 Wszystkie nieruchomości Wymiana kaset itp. II kw.

XII ZIeLeŃ+MAŁA ARCHTeKTURA
1 Marii Skłodowskiej-Curie 1 Ogrodzenie placu zabaw 1 szt. I - IV kw.
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Władysław Łokietek Ulica Władysława Łokietka

Trudno w stosunkowo krótkim arty-
kule zawrzeć wszystkie najważniej-
sze fakty z życia jednego z królów 
polskich. Faktem jest, że jego życie 
to w zasadzie pasmo wzlotów, ale 

i upadków również, po których jednak 
podnosił się mądrzejszy i silniejszy. 
Władysława Łokietek miał też wiele 
szczęścia, bo często, kiedy wydawa-
ło się, że nie uda mu się zrobić kolej-
nego kroku w przód, przejąć kolejnych 
ziem, umierał ktoś, po którym mógł coś 
odziedziczyć. Wytrwale dążył do ce-
lu: odbudowania potęgi Królestwa Pol-
skiego. To mu się, w ostatecznym roz-
rachunku, w znacznym stopniu udało.

 Władysław Łokietek urodził się 
prawdopodobnie w Brześciu Kujaw-
skim w 1260 lub 1261 roku jako czwar-
ty z kolei potomek księcia Kazimierza 
I Kujawskiego. Jego ojciec zmarł, gdy 
miał raptem 7 lat. Zgodnie z tradycją, 
synowie odziedziczyli po ojcu ziemie. 
Władysław otrzymał niewielką dzielni-

cę brzesko-kujawską. Książąt posia-
dających podobnych wielkością ziem 
było wówczas wielu, jednak nikt z taką 
determinacją nie dążył do powiększa-
nia swych włości.

 

A i los dla nikogo nie był tak łaska-
wy jak jemu. Kiedy zmarł bezpotomnie 
książę krakowski i sieradzki Leszek 
Czarny, włączył się w walkę o Mało-
polskę. Nie wystarczyło mu objęcie 
władzy w księstwie sieradzkim. Choć 
ta sztuka wówczas się mu nie udała 
– wyparto go z Krakowa w 1289 roku, 
to jednak po pokonaniu wojska koalicji 
książąt śląskich w bitwie pod Siewie-
rzem, udało mu się zająć ziemię san-
domierską. 

To był początek długiej i krętej drogi 
do tronu polskiego. Przez kilkadziesiąt 
kolejnych lat, aby spełnić sen o zjed-
noczeniu ziem polskich musiał potykać 
się z wrogami. Zarówno rodzimymi – 
rywalami do tegoż tronu, a także tymi 
z zewnątrz – dynastią Przemyślidów – 

królem czeskim Wacławem  II, Bran-
denburczykami czy wreszcie Krzyża-
kami. Tak jak o Kazimierzu Wielkim 
mówi się często, że zastał Polskę 
drewnianą a zostawił murowaną, tak 
Łokietka zwykło się później określać 
mianem król – rycerz. Życie Łokietka 
zresztą, jak wspomniano wcześniej, to 
nie pasmo ciągłych sukcesów. Za jego 
porażkami, wręcz klęskami życiowymi 
w różnych okresach stał wspomniany 
już Wacław II – król czeski. To za jego 
sprawą w 1299 roku książę musiał ra-
tować się ucieczką z kraju, by powró-

cić na ziemie polskie dopiero w 1304 
roku. Ale również wcześniej, w 1292 
roku, kiedy myślał o zatrzymaniu Kra-
kowa na stałe, ale to się nie udało, gdy 
do miasta zbrojnie wszedł król czeski.

Władysława  Łokietek prowadził 
mądrą politykę międzynarodową, choć 
nie wystrzegł się w niej błędów. Szu-
kał sprzymierzeńców, zawierał realne 
przymierza. Do sojuszu wykorzysty-
wał między innymi więzy krwi – mia-
ło to znaczenie w sprawach prawno-
-spadkowych, a co za tym szło - ko-
lejnych przejmowanych ziemiach. Już 
po koronacji na króla Polski zabezpie-
czał się na wypadek większych kon-
fliktów zbrojnych, pozyskując sojusz-
ników, wydając córkę elżbietę za kró-
la Węgier Karola Roberta a syna Ka-

Ku zjednoczeniu  
ziem polskich

Ulica Władysława Łokietka jest jedną z dwóch królewskich, obok Włady-
sława  Jagiełły,  ulic  w zasobach  Siemianowickiej  Spółdzielni  Mieszka-

niowej. Wpierw jako książę, a potem król swoimi zdolnościami i wielką am-
bicją przyczynił się do zjednoczenia Królestwa Polskiego, stworzył podwa-
liny silnego państwa, jakie zbudował Kazimierz Wielki – jego syn i następca.

Patroni naszych ulic  Patroni naszych ulic  Patroni naszych ulic
Chodzimy nimi co dnia. Nazewnictwo wielu z nich jest zrozumiałe, bądź dorozumiane automatycznie i nie stwarza pro-

blemu udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy wiesz kto jest patronem ulicy, przy której mieszkasz? W wielu przypadkach 
odpowiedź nie byłaby już tak szybka i prosta. Jest także wiele ulic, o których nazwie nie potrafilibyśmy powiedzieć nic. Wy-
starczy wykonać małą sondę i popytać wśród znajomych: Jak ma na imię patron tej ulicy i... już byłby problem, bo na co 
dzień posiłkujemy się wersją skróconą do nazwiska. Ba, na mapach wielu miast też nie znajdziemy pełnej nazwy. Do na-
szych dokumentów nazwy ulic też nie są wpisywane w pełnym brzmieniu. A przecież każdy człowiek ma imię i każdy tym 
imieniem się posługuje. „MS” od dobrych kilkudziesięciu miesięcy publikuje pełne nazwy ulic – niewiele tytułów tak czyni. 
Teraz postanowiliśmy przypomnieć, co za postacie, jakie zdarzenia historyczne dały nazwę naszym ulicom. Niekiedy bę-
dziemy mocno zmuszeni do ograniczenia objętości publikacji, bo materiałów będzie aż nadto. Innym razem, przeciwnie, 
usilnie szukać będziemy informacji.
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zimierza, później zwanego Wielkim za 
Aldonę – córkę władcy litewskiego, 
Giedymina.

Szczęśliwy dla niego splot wyda-
rzeń w Wielkopolsce po śmierci księ-
cia Henryka  III  Głogowczyka – bunt 
rycerstwa i upatrywanie Łokietka ja-
ko tego, który mógłby obronić ich in-
teres polityczny i ekonomiczny spra-
wił, że w 1314 roku oddano mu władzę 
na tychże terenach. Dla niego samego 
otworzyło to nowe możliwości w poli-
tyce międzynarodowej i dalej – umoc-
niło pozycję jako pretendenta do tro-
nu polskiego.

Nie wszędzie jednakże odnosił wiel-
kie sukcesy. Bardzo bolesną sprawą 
okazała się utrata Pomorza Gdańskie-
go. Doszło do niej w czasie, gdy Ło-
kietek walczył jeszcze o Kraków, nie 
mogąc tym samym wesprzeć półno-
cy. Na Pomorzu przeciw niemu spi-
skował możnowładczy ród Święców. 
Po zawarciu przez nich porozumienia 
z Brandenburczykami zaatakowano 
Gdańsk. Nie mogąc osobiście pomóc 
w walce, Władysław Łokietek zwrócił 
się o pomoc do Krzyżaków. Ci odparł-
szy atak na Gdańsk, sami zajęli nie 
tylko to miasto, lecz w końcu całe Po-
morze Gdańskie. Ta prowokacja wo-

bec Łokietka spowodowała, że od te-
go momentu wojna z zakonem krzy-
żackim stała się jednym z jego prio-
rytetów.

Koronacja Władysława Łokietka na 
króla i jego żony Jadwigi odbyła się 
ostatecznie 20 stycznia 1320 roku 
w katedrze wawelskiej. Już jako król 
podjął starania o odzyskanie straco-
nych ziem północnych. Na początku 
dyplomatycznie – jeszcze w 1320 roku 
zebrał się w Inowrocławiu sąd papie-
ski, który miał rozstrzygnąć spór. A gdy 
mimo tego, że wyrok był korzystny dla 
króla polskiego, Krzyżacy nie oddali 
zagrabionych ziem, nie widziano innej 
możliwości jak rozstrzygnięcie zbrojne.

Pomorza Gdańskiego ostatecznie 
Łokietkowi odzyskać się nie udało. Na 
domiar złego stracił również Kujawy 
i ziemię dobrzyńską. Jednakże osła-
wiona bitwa w 1331 roku pod Płowca-
mi pokazała, że Krzyżaków można po-
konać i dała zalążek do pozytywnych 
rozstrzygnięć w przyszłości.

O dalszych losach spornych ziem 
miał zadecydować kolejny sąd, w któ-
rym tym razem arbitrami mieli być 
władcy Czech i Węgier. Tego rozstrzy-
gnięcia król polski nie doczekał. Zmarł 
w marcu 1333 roku, pozostawiając tę 

kwestię swojemu synowi i następcy – 
Kazimierzowi.

Współcześnie historycy raczej nega-
tywnie oceniają bilans bitew polsko-
-krzyżackich z czasów Łokietka, kie-
dy rycerstwo polskie ustępowało Krzy-
żakom techniką, uzbrojeniem... Z dru-
giej strony jednak, te konflikty z za-
konem uczyły rodaków jedności dzia-
łania, mobilizowały ku zjednoczeniu 
państwa. 

Bez tych „Łokietkowych”, odbytych 
na przestrzeni wielu lat potyczek, mą-
drych posunięć, z pewnością odbudo-
wa Królestwa Polskiego nie przyszłaby 
tak sprawnie.

Dziś w wielu polskich miastach są 
ulice tego króla. W Siemianowicach 
Śląskich znajduje się ona w osie-
dlu Węzłowiec”. W latach 2002-2007 
SSM wybudowała przy niej sześć bu-
dynków, w sumie z kilkudziesięcioma 
mieszkaniami. Postawiono wolnostoją-
ce garaże, zagospodarowano plac za-
baw. Jest również niska zabudowa – 
a to już poza Spółdzielnią...

Materiał opracowano na podstawie książek: 

„Władcy i królowie Polski” Mariusza Trąby 

i Lecha Bielskiego oraz „Władysław I Łokie-

tek” pod redakcją Katarzyny Bieliniak.

 rg

Ferie w „Chemiku” od 2 lutego...

Są więc  niemal  na  wyciągnięcie  ręki  –  ooo  tak. 
Jak od wielu  lat,  tak  i w tym roku Dom Kultu-

ry „Chemik” organizuje wolny czas dla najmłodszych. 
Większość dzieci pewnie 

już dzisiaj kalkuluje, co będzie 
wtedy robić – gdzie pójdzie, 
z kim i w co się zabawi. Ferie 
w województwie śląskim roz-
poczynają się w poniedziałek, 
2 lutego br. i wtedy też ruszają 
w „Chemiku”. Program zapeł-
nią gry, zabawy, piesze i au-
tokarowe wycieczki. A i nie-
spodzianek – czy ze śnie-
giem, czy bez niego – z pew-
nością nie zabraknie.

Zapisy od 26  stycznia  br. 
pod numerem telefonu (32) 
228-20-90. Nie ma co zwle-
kać na sam koniec...

A w „Renomie”...
W Strefie Rozrywki „RENOMA” co roku podczas ferii zimo-

wych dzieci i młodzież mają zniżkę 20% za godzinę gry – za 
okazaniem ważnej legitymacji 
szkolnej – od poniedziałku do 
piątku od 11.00 do 17.00. Zniż-
ka aktualna będzie przez ca-
ły okres ferii. Będąc w „RENO-
MIE” możemy nie tylko pograć 
w kręgle, ale także w piłkarzy-
ki, bilard czy lotki. Jest też bar, 
gdzie można przysiąść i czegoś 
się napić albo coś przegryźć.

„RENOMA” mieści się 
w osiedlu „Chemik” przy ulicy 
Walerego  Wróblewskiego 
37. Czynna jest od niedzieli 
do czwartku w godzinach od 
11.00 do 23.00 oraz w piątek 
i sobotę od 11.00 do 1.00. rgCzy tym razem też ktoś stanie na głowie?

Segregując śmieci  
– oszczędzasz Swoje pieniądze  

i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Osiedle „Młodych”
Nadal sporo dzieje się wokół budyn-

ków skupionych wokół placu z pomni-
kiem, upamiętniającym harcerzy Józe-
fa Skrzeka i Pawła Wójcika. W klatce 
schodowej 5A zakończyło się jej malo-
wanie, klatka obok – „B”, jest jeszcze 
w trakcie. Pewnym krokiem do końca. 
Jeszcze więcej działo się ostatnio pod 
„6”. Z przodu budynku – wymieniono 
okna w klatce schodowej segmentu 
„B”, z tyłu, od strony głównej ulicy – na 
ukończeniu jest praktycznie 
remont balkonów segmentu 
„A”. Podobnie ma się zresz-
tą sprawa remontu balkonów 
budynku przy ulicy Niepodle-
głości 30 – tego przy rondzie 
„Kaczor”.

W wielu budynkach osie-
dla wykonano pomiary elek-
tryczne w mieszkaniach 
i w klatkach schodowych. 
I tak pomiary przeprowadzo-
no przy:
- Walerego  Wróblewskiego 

2-4, 6-8,
- Alei Młodych 10-12, 13-15,
- ZHP 1-3, 4-6,
- Jana Stęślickiego 1-3, 4-6

 oraz
- Szarych Szeregów 1-4.

Niebawem rozpoczną się remonty 
wewnątrz następnych klatek schodo-
wych osiedla – odnowiony będzie par-
ter przy Niepodległości  22 i pomalo-
wana zostanie klatka przy Placu  Jó-
zefa Skrzeka i Pawła Wójcika 6A, B.

Osiedle „Chemik”
W osiedlu „Chemik” stanęły już dwa 

kolejne „domki” z przeznaczeniem na 
kontenery na odpady zmieszane. Obu-
dowane, zamykane na klucz śmietniki 
mamy, więc już także w rejonie budyn-
ków przy Niepodległości  57-59 oraz 
Alfonsa Zgrzebnioka 25.

Innymi ważnymi zadaniami, zrealizo-
wanymi w ostatnim czasie są: moder-
nizacja dwunastu klatek schodowych 
w budynku przy ulicy Walerego Wró-
blewskiego 51-53 oraz nowy chodnik 
w rejonie Domu Kultury „Chemik”.

W grudniu wykonano również re-
mont przyłącza kanalizacji przy uli-

cy Niepodległości  61F oraz wymie-
niono poziom wodny w klatce „D” te-
goż bloku.

W najbliższych planach administra-
cja ma między innymi roboty w wie-

żowcach. Przy Walerego  Wróblew-
skiego  73 uporządkowana zostanie 
instalacja teletechniczna i pomalowa-
ne będą korytarze lokatorskie. Nowych 
drzwi do korytarzy lokatorskich i ka-
set domofonowych mogą spodziewać 
się za to mieszkańcy budynku przy W. 
Wróblewskiego 69.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Dobiegły końca prace na budynku 

przy ulicy Hermana Wróbla 2 – spo-
ro tego w 2014 roku było... Począwszy 
od dachu, przez malowanie całych kla-
tek schodowych, wymianę okien i es-
tetyzację parteru, po montaż luksfe-
rów w okienkach piwnicznych, co zro-
biono ostatnio. Voilá, chciałoby się po-
wiedzieć.

Przełom 2014 i 2015 roku to z ko-
lei szereg robót w budynku przy 
Okrężnej 5. Co jest? Parter gotowy, 
a uporządkowana sieć teletechnicz-
na i domofonowa są niejako zapo-

wiedzią grubszych robót – malowa-
nia tejże klatki.

Zakończyło się już także porząd-
kowanie osiedlowego drzewostanu. 
Zgodnie z uzyskaną decyzją wycięto 
wszystkie wytypowane drzewa. Nowe 
nasadzenia wiosną.

Sukcesywnie z kolei, w piwnicach 
budynków przy ulicach Okrężnej i Le-
śnej, wymieniane są instalacje elek-
tryczne, celem oszczędności energii 
elektrycznej. Niestety nie brakuje ta-
kich, co podłączają nielegalnie swoje 
urządzenia elektryczne, nabijając tym 
samym kWh a płacą za nie wszyscy... 
Ponadto konserwatorzy ADM „Tuwi-
ma” systematycznie wymieniają sta-
re, skorodowane, drzwi zewnętrzne do 
zsypów na nowe.

W planach administracji 
na pierwszy kwartał tego ro-
ku – obok malowania klatki 
przy Okrężnej  5 – jest rów-
nież między innymi: wymiana 
okien w klatkach schodowych 
przy Hermana  Wróbla  1A, 
B. Powstaną też kolejne sta-
nowiska kontenerowe – przy 
Hermana  Wróbla  7, 9 oraz 
Wojciecha Korfantego 6-7.

Budowa kolejnej zabudo-
wy śmietnika dobiegła końca. 
Nowy śmietnik przy Korfante-
go 4 tak  jak poprzednie zo-
stał  zamknięty, a klucze roz-
dano lokatorom.

Trwały prace związane 
z powiększeniem ilości miejsc 

parkingowych na ul. Okrężnej 13. Ro-
boty budowlane zakończono tuż przed 
świętami.

Osiedle „Michałkowice”
W grudniu administracja wymieniła 

kolejne drzwi wejściowe do klatek, tym 
razem w osiedlu im. Aleksandra  Za-
wadzkiego – przy Leona Kruczkow-
skiego  6 i 8 oraz w innej części Mi-
chałkowic – przy ulicy Przyjaźni  50 
i 50A.

Rozpoczęło się już także malowanie 
klatki schodowej przy ulicy Kościelnej 
34C. Trwają przygotowania do remon-
tu następnych – Kościelna 34A, B, C 
i Przyjaźni  48-50. Najpierw porządek 
z kablami...

Gołębie, gołąbki
Na problem uciążliwych, przyzwy-

czajonych do ludzi miejskich gołębi, 
bytujących w rejonie budynku przy uli-
cy Kościelnej  36 administracja osie-

Nim  
sypnęło 

śniegiem...

ciąg dalszy na str. 21

Długo trzeba było czekać na pojawienie się pierwszych, nieco solidniej-
szych  opadów  śniegu.  I tak  daleko  jeszcze  do  prawdziwej  zimy.  Mo-

że  i dobrze? Na pewno, przynajmniej  jeśli chodzi o realizację Planów Re-
montów... Dzięki  temu, sporo kolejnych zadań udało się domknąć  i jesz-
cze w ostatnich tygodniach 2014 roku rozpocząć prace akonto następne-
go. A tymczasem – przy niskich  temperaturach –  remonty przenoszą się 
przede wszystkim do klatek.

Osiedle Bańgów”. Nowe pojemniki na odpady wtórne 
pojawiły się w 4 punktach osiedla
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W każdy poniedziałek,  
w godzinach od 15.30 do 16.30 

w siedzibie Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, 
ul. Boh. Westerplatte 20,  

tel. 32-6091-405. 
PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NAD-
SYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLE-
MY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 

ssm@poczta.fm

s-422/11-14

s-
43

7/
11

-1
4

s4
10

-0
1/
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s-
32
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5-

14

Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze 
i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

czytaj  
- str. 15

 Osiedle „Chemik”. Ostatnim chodnikiem, jaki 
wybrukowano w 2014 w zasobach SSM był ten 

w rejonie DK „Chemik”

Osiedle „Chemik”. Przy Alfonsa Zgrzebnioka 25 
również...

Osiedle „Młodych”. 
Wyremontowano balkony  

przy Niepodległości 30

Osiedle „Młodych”. Stare na nowe 
– okna przy Pl. J. Skrzeka  

i P. Wójcika 6B

Osiedle „Michałkowice”. Jedne 
z wymienionych ostatnio drzwi 

do klatek schodowych przy ulicy 
Leona Kruczkowskiego

Osiedle „Bańgów”. Jeśli tylko warunki na to 
pozwalają, przy Skłodowskiej-Curie 25-33 robotnicy 

ocieplają elewacje

Osiedle „Centrum”. Śmietnik  
przy Michałkowickiej 17-23A już zamykany na klucz

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

Osiedle „Tuwima”. Okrężna 5 – klatka schodowa pięknieje

Osiedle „Węzłowiec”. Po realizacji przez Urząd Miasta 
nowego parkingu konieczne stało się wykonanie 

odwodnienia ścian garaży przy Grunwaldzkiej 16C

Osiedle „Węzłowiec”. Przy budynku Władysława Jagiełły 31A i przy garażach Grunwaldzka 7A pod pojemnikami 
do segregacji odpadów pojawiła się podbudowa z kostki brukowej

Osiedle „Tuwima”. Okrężna 13 parking się wyłania

Osiedle „Węzłowiec”. Władysława Jagiełły 3D 
wykonano kapitalny remont  
kabiny dźwigu osobowego
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dlowa odpowie zamontowaniem „od-
straszaczy”. Jednakże meritum proble-
mu tkwi gdzie indziej: przestańmy sy-
pać im resztki jedzenia w sąsiedztwie 
budynków. Same odejdą i sobie pora-
dzą... Dokarmiajmy – owszem, nawet 
warto (trzeba) podczas zimy, ale rób-
my to poza terenami zabudowanymi, 
by nie wzniecać niepotrzebnych kon-
fliktów międzysąsiedzkich.

Osiedle „Węzłowiec”
W grudniu odbył się odbiór tech-

niczny robót dociepleniowych budyn-

ku przy ulicy Władysława Jagiełły 35. 
Do wstawienia w pierwszym kwarta-
le tego roku zostały jeszcze luksfery 
w oknach piwnicznych, podobnie jak 
w sąsiednim budynku – „37”. Praktycz-
nie na ukończeniu jest estetyzacja kla-
tek schodowych przy Władysława Ja-
giełły 37 – jeszcze tylko „kosmetyka”.

Odnowienia doczekała się kabina 
dźwigu osobowego w klatce schodo-
wej przy Władysława  Jagiełły  3D. 
Wyremontowano ją kompleksowo, po-
cząwszy od ścian – montażu nie-
rdzewnych blach, lustra, poprzez za-
łożenie nowego oświetlenia, panelu 
z przyciskami, na przymocowanym no-
wym regulaminie skończywszy.

A co poza klatkami schodowymi? 
Na wniosek użytkowników wolnostoją-
cych garaży przy ulicy Grunwaldzkiej 
7A wykonano odwodnienie wraz z od-
prowadzeniem do studzienki kanaliza-
cyjnej oraz izolację fundamentów. Od-
wodnienie ścian wykonano również na 
innych garażach tego osiedla – przy 
Grunwaldzkiej  16C. Dodajmy, że ro-
boty zaplanowane były na II kwartał 
2015 roku, lecz ze względu na zrobio-
ny w tym rejonie przez Urząd Miasta 

parking i problem ze spływającą w kie-
runku garaży wodą deszczową, któ-

ry uwidocznił się jeszcze bardziej, ad-
ministracja zrealizowała ten punkt Pla-
nu już teraz.

Wszystkie pojemniki do segregacji 
odpadów w osiedlu „Węzłowiec” mają 

już solidne podłoże. W grudniu wyło-
żono kostką brukową stanowiska przy 
Władysława  Jagiełły  31A – szczyt 
budynku oraz w rejonie garaży przy 
ulicy Grunwaldzkiej  7A. Przy szczy-
towych ścianach budynku wolnostoją-
cych garaży pod „7A” rozpoczęto pra-
ce związane z wykonaniem gruntow-
nego ich odwodnienia. 

W najbliższych tygodniach miesz-
kańcy czterech klatek schodowych 
przy ulicy Władysława Jagiełły 3 mo-
gą spodziewać się ekip remontowych 
na parterach. Jeszcze w grudniu wy-
mienione zostały drugie drzwi wejścio-
we do klatek a to dopiero początek... 
Poza tym – ale to już nieco później – 
robotnicy pojawią się w klatkach bu-
dynku przy ulicy Władysława  Jagieł-
ły 39. Tu zaplanowano większe roboty 
– kompleksowo: malowanie ścian ca-
łych klatek plus remont wejść, parte-
rów oraz roboty towarzyszące.

Osiedle „Bańgów”
Po trwających kilka miesięcy pra-

cach dociepleniowych budynków przy 
ulicy Karola Szymanowskiego, przy-
szła najwyższa pora na uporządko-
wanie terenu – to należy do obowiąz-

ku firm zewnętrznych wykonujących 
te roboty.

Tam porządki a gdzie indziej – kon-
kretnie przy Marii  Skłodowskiej-Cu-
rie  25-33 – kolejne fragmenty elewa-
cji budynku pokrywane są warstwą 
styropianową, wzorem „odhaczonych” 
już w ostatnich latach budynków te-
go osiedla. Oczywiście przy odpowied-
nich warunkach atmosferycznych. I to 
między innymi będzie kontynuowane 
w najbliższych tygodniach...

W osiedlu pojawiły się nowe pojem-
niki do segregacji odpadów wtórnych. 

MPGKiM postawiło takowe na czte-
rech stanowiskach kontenerowych, 
przy takich adresach jak: Karola Szy-
manowskiego  1, 14, Władysława 
Reymonta  14 oraz Marii  Skłodow-
skiej-Curie 1.

Konserwatorzy tymczasem, na bie-
żąco usuwają wynikłe awarie, według 
zgłoszeń mieszkańców.

Osiedle „Centrum”
Ostatnie, większe roboty, jakie zre-

alizowano w 2014 roku w tym osiedlu 
to malowanie klatki schodowej przy uli-
cy Kruczej 2 oraz zabudowa śmietni-
ka przy Michałkowickiej 17-23A (klu-
cze do niego są do odbioru w admini-
stracji).

W Nowym Roku ponownie wiele ro-
bót odbywać się będzie wewnątrz kla-
tek schodowych. Dokończenie kla-
tek budynków przy Jana  Pawła  II  21 
i Piaskowej  8... Kompleksowe pra-
ce malarskie z estetyzacją parterów 
włącznie przy ulicy Kolejowej 5 – we 
wszystkich trzech klatkach oraz malo-
wanie obu klatek wieżowca przy ulicy 
Karola  Świerczewskiego  48.  A za-
czną niebawem. Rafał Grzywocz

Zdjęcia remontów - patrz str. 18 i 19.

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

ciąg dalszy ze str. 16

Nim  
sypnęło 

śniegiem...

„Tuwima”. Stare... na nowe drzwi zewnętrzne  
do zsypów

Osiedle „Tuwima”. Nowy śmietnik przy Korfantego 4 
został zamknięty, a klucze rozdano mieszkańcom
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Szanowni P.T. Czytelnicy
Informujemy,  że  anonimami,  szczególnie  z uwagami 

personalnymi kierowanymi do  innych osób, zajmować 
się nie będziemy. Uważamy, że tak, jak przedstawiamy 
się nieznajomym podczas pierwszego spotkania, co na-
leży do dobrego tonu, tak należy przed-
stawić  się,  pisząc  czy  też  telefonując 
do nas, a dane osobowe, jeżeli jest ta-
ka  wola  i co  reguluje  Prawo  prasowe, 
zastrzec  do  wiadomości  redakcji.  Prosimy też o zwię-
złe przedstawienie nurtującej sprawy i przemyślane zdania, 
większą odpowiedzialność za słowo, które nie będzie naru-
szało czyjegoś dobrego imienia i nie będzie odebrane jako 
pomówienie. Maksyma, jaką należy się kierować, jest jedna: 
słowo wróblem wyleci, a wołem wraca, słowo... może zabić.

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

Prosimy też o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że 
mają nie być publikowane, bo takich dopisków nie będzie-
my respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej licz-
by osób, które również nurtują podobne wątpliwości i które 
w sąsiedzkich pogaduszkach o takich problemach debatują. 

Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na które oczekuje-
cie Państwo rzeczowych odpowiedzi i dlatego też może się 
zdarzyć, że na jakiś problem nie odpowiemy w danym mie-
siącu, bo np. Wasza wiadomość dotarła do nas zbyt późno, 
by ją dogłębnie, zgodnie ze stanem faktycznym, wyjaśnić.

Przypominamy  również,  by  w przy-
padkach,  gdy  niezbędne  jest  przeka-
zanie  danych  osobowych  w celu  wyja-
śnienia indywidualnej sprawy, obowiąz-

kowo podawać cały adres i dopisać zdanie o wyrażeniu 
zgody na odtajnienie swych danych i przetwarzanie, co 
umożliwi przekazanie ich odpowiednim komórkom orga-
nizacyjnym Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Szanowni Państwo,
coraz częściej nadsyłacie nam zdjęcia z terenów osiedli. 

To cieszy. Informujemy jednak, że zdjęcia te nie zawsze, 
ze względu na ich techniczną jakość, nadają się do publi-
kacji. Wymagania druku są bezwzględne  i zdjęcie musi 
być prawidłowo naświetlone, nieporuszone  i ostre. Do-
datkowo musi być wykonane w odpowiedniej rozdzielczo-
ści. Większość fotografujących nie zwraca uwagi na rozdziel-
czość lub świadomie wybiera najmniejszą, bo takie zdjęcie 
zajmuje najmniej miejsca na karcie pamięci. Tym samym ta-
ka fotografia, by była dobrej jakości w druku, często miała-
by wymiar zaledwie znaczka pocztowego. Prosimy mieć te 
uwagi na względzie i ustawić odpowiednie parametry w swo-
im aparacie lub nie liczyć na publikację.     Redakcja „MS”

Słowo 
wróblem...

Woda. Kiedy podano... 
Od kiedy obowiązuje?

Zwracam się z prośbą o informację, 
w którym numerze gazetki SSM zo-
stała podana informacja o podwyż-
szeniu ceny zimnej wody z 13 zł na 
13,26 złotych. Również proszę o po-
danie daty obowiązującej podwyżki. 
Czekam na odpowiedź, za co z gó-
ry dziękuję.

Andrzej M.
Zarząd SSM: W poprzednich nu-

merach „Mojej Spółdzielni” nie za-
mieszczano informacji o zmianie ce-
ny zimnej wody z 13 zł na 13,26 zło-
tych, gdyż informację o tym fakcie 
i o podjętej w tej sprawie uchwale 
Rady Miasta przekazywał Urząd Mia-
sta. Zarząd Spółdzielni nie jest od-
powiedzialny za tę podwyżkę i z tym 
związane ceny, bo nie jest organem, 
który decyduje o cenie wody.

Zgodnie z Regulaminem, Zarząd 
ma jedynie obowiązek powiado-
mienia mieszkańców o zmianie ce-
ny, wynoszącej, co najmniej 10% 
i ewentualnych zmianach ustalo-
nych zaliczek. Z uwagi, więc na 

zmianę, która wynosiła jedynie 2%, 
nie wystąpiła taka konieczność.

Dla informacji podajemy, iż usta-
lona przez Radę Miasta cena metra 
sześciennego wody obowiązuje od 
1 lipca 2014 do 1 lipca 2015 roku.

Na Mikołaju miło, ale...
Witam,

Droga redakcji, liczę, że zdążyłam 
przed publikacją najnowszego mie-

sięcznika „Moja Spółdzielnia”, ponie-
waż na pewno będziecie wspominali 
o tymże spotkaniu mikołajkowym.

O organizowanej imprezie dowie-
działam się pocztą pantoflową. Za-
dzwoniłam do administracji „Michałko-
wice”, tam zapisałam Swoje dziecko, 
nawet powiadomiłam koleżanki z pla-
cu zabaw, żeby zapisały Swoje dzieci. 
W administracji przyjęto Nasze zapisy 
bez zastrzeżeń. Otrzymałam informa-
cje, że nie trzeba swoich paczek przy-

nosić, ponieważ każde dziecko otrzy-
ma paczkę sponsorowaną przez dar-
czyńców. Pozostało tylko czekać na 
ten dzień.

A było to 5 grudnia 2014 roku. Już na 
wejściu Pani z Rady Osiedla spraw-
dzając obecność wprowadziła niemi-
łą atmosferę krytykując brak dodat-
kowego prezentu. Cała oprawa była 
w bardzo świątecznym klimacie, pro-
wadząca Pani Zima i Mikołaj, wspól-
ne śpiewanie i zabawy. Dzieci świet-
nie się bawiły.

Tylko mnie i moim znajomym pozo-
stał niesmak, bo kiedy zostały wręczo-
ne prezenty przyniesione przez rodzi-
ców, przyszła kolej na Nasze dzieci 
i wtedy powstał niezły cyrk (zastana-
wiano się jak wydać te paczki spon-
sorowane, nawet Panie chciały wyrę-
czyć w tym Mikołaja) i nie na miejscu 
komentarze tejże samej osoby: „dzie-
ci z Chemika obłowiły się paczkami”. 
Jak łatwo można zepsuć swoją nie-
życzliwością ten „magiczny dzień”. Ale 
tak jak Mikołaj dzieciom obiecał, żad-
ne dziecko nie wyszło bez prezentu. 

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

PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”
PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 

ssm@poczta.fm

ciąg dalszy na str. 24
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Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BeZPOŚReDNIe UWAGI, 

PROBLeMY
dotyczące działu GZM
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ciąg dalszy na str. 26

I tutaj pozostaje podziękować sponso-
rom. Serdecznie Dziękuję.

Po imprezie przyszła chwila zasta-
nowienia, o co chodziło, bo skoro ad-
ministracja przyjęła Nasze zgłosze-
nie i nie zakwestionowała tego, że je-
steśmy z innego osiedla, to, po co te 
zgryźliwe uwagi

Z poważaniem
Małgorzata Mania

Zarząd SSM: Bardzo dziękujemy 
za pozytywną ocenę imprezy, orga-
nizowanej przez administrację i Ra-
dę Osiedla „Michałkowice” z okazji 
Mikołaja. Dla nas najważniejsze są 
uśmiech i zadowolenie dzieci. Na-
szym zdaniem nawet zgryźliwe uwa-
gi jednej z organizatorek tego wyda-
rzenia nie mogą zepsuć radosnej at-
mosfery spotkania.

Mamy nadzieję, że przekazane 
przez Panią uwagi zostaną wzięte 
pod uwagę przez tą Panią i w przy-
szłości podobne przypadki nie będą 
już miały miejsca.

Syfiaty współlokator
Dzień dobry,

Jestem mieszkańcem bloku przy uli-
cy Korfantego 1A. Mieszkam tutaj już 
prawie 20 lat, ale to, co w ostatnim cza-
sie dzieje się zaczyna być bardzo de-
nerwujące. Młodzież dorasta, nie będę 
owijał w bawełnę, wymienię po nazwi-
sku – W..., ul. Korfantego 1. On i jego 
koledzy zaczynają terroryzować klat-
kę, zimno na zewnątrz, wieczne spo-
tkania towarzyskie w godzinach popo-
łudniowych i późno nocnych na klat-
ce wejściowej wewnątrz bloku, wrza-
ski, spożywanie alkoholu, dewastowa-
nie klatki, strach przejść koło nich do 
windy a tym bardziej zwrócić uwagę, 
zostawiony syf wychodząc rano (bu-
telki po piwie, porozlewane na klatce). 
Proszę zobaczyć jak wygląda piętro, 
gdzie mieszka. Kto potem będzie za to 
wszystko płacić? Na pewno mieszkań-
cy. Tyle piszecie, aby zgłaszać takie 
tematy. W dzień imprezują koło skle-
pu Ankary i na terenie szkoły. Potem 
przenoszą się do naszej klatki. Z te-
go, co nieoficjalnie wiadomo, jest pod 
opieką kuratora, do świętych nie nale-
ży. Jak sobie na to pozwolimy, to bę-
dzie jeszcze gorzej. Proszę coś z tym 
zrobić, tak dalej być nie może.

Lokator
(dane do wiadomości redakcji)

Zarząd SSM: Opisane w mailu za-
chowanie wymienionego mieszkań-
ca oraz jego kolegów, łagodnie mó-
wiąc – jest skandaliczne. Uważamy, 
że w każdym tego rodzaju przypad-
ku, mieszkańcy tej klatki powinni 
wyrażać zdecydowaną reakcję, po-

wiadamiając o tym fakcie właściwe 
służby, policję i straż miejską.

Ze swojej strony deklarujemy, że 
zainteresujemy tym tematem straż-
ników miejskich i dzielnicowego Po-
licji, w celu częstszego wizytowania 
klatki przy Wojciecha Korfantego 1A.

Jeszcze o dzikach
Jestem mieszkańcem osiedla „Bań-

gów”. Dziki na tym osiedlu pojawiły się 
już w tamtym roku, chociaż w tym jest 
ich więcej i są bardziej odważne. Na do-
wód tego przesyłam film i zdjęcia zro-
bione pomiędzy godziną 10.30 a 11.00 
koło przystanku na ulicy Zachodniej.

Zarząd SSM: Dziękujemy za prze-
słany materiał, obrazujący hasają-
ce przy osiedlu „Bańgów” dziki. Te-
mat ten został szczegółowo opisany 
w poprzednim wydaniu „MS”, wraz 
z planami Urzędu Miasta, które za-
kładają zmniejszenie populacji tych 
zwierząt na terenie naszego miasta.

Kopci nie ten prezes
15 grudnia br. do redakcji zadzwo-

niła mieszkanka, która odniosła się 
do listu, zamieszczonego w numerze 
12/2014 – „Dymią, kopcą z ogródków 

„Barbórka”, w którym zarzucono pre-
zesowi tychże ogródków działkowych 
palenie odpadów. Jak powiedziała, 
wskazana w liście osoba podaje się 
za prezesa, ale nim nie jest. Prezes 
właściwy jest „czysty”. W podpisie po-
prosiła o odnotowanie: Znajomi  pre-
zesa  ogródków  działkowych  w je-
go obronie.

Obiecanego przez tę mieszkankę te-
lefonu od prezesa ogródków, w ce-
lu ostatecznego wyjaśnienia sprawy, 
do zamknięcia tego numeru „MS” nie 
otrzymaliśmy.

Redakcja „MS”: Zgodnie z życze-
niem mieszkanki, publikujemy treść jej 
wypowiedzi „w obronie prezesa ogród-
ków działkowych” i nadal czekamy na 
wyjaśnienia.

Mieli być – nie przyszli
Dziś (30. 12. 2014 r.) między 19.00 

a 20.00 w moim bloku (Jagiełły 31a) 
miała być kontrolowana instalacja wen-
tylacyjna, spalinowa i gazowa. Dosto-
sowałem swój czas do prośby admi-
nistracji Węzłowca (w ogłoszeniu na-
pisano nawet o „zobowiązaniu” miesz-
kańców do udostępnienia przewodów 
went. w celu przeprowadzenia kontro-
li, „obecność obowiązkowa”) i czeka-
łem w domu w tym czasie, jednak nikt 
z właściwej firmy się nie pojawił. 

Wzywam państwa, kierownika i pra-
cowników ADM Węzłowiec, do więk-
szej rzetelności w wyborze firmy doko-
nującej odczytów i większego posza-
nowania czyjegoś czasu, do lepsze-
go wykonywania swoich obowiązków 
za moje pieniądze. Takie zdarzenia jak 
dzisiejsze potwierdzają, że spółdziel-
nie mieszkaniowe powinny być rozwią-
zane, bo osoby nimi zarządzające są 
często niesolidne i nie sprawdzają się 
w roli zarządców. 

Oczekuje na informację, kiedy może 
zostać dokonana kontrola powyższych 
instalacji. Oczekuję też, że ktoś z ad-
ministracji Węzłowca wyjaśni mi, kto 
jest odpowiedzialny za to zaniedbanie 
i mnie przeprosi.

Hubert Krogulec
ze staropolskim pozdrowieniem

ZARZąD SSM: Uprzejmie informu-
jemy, że o terminie przeprowadzenia 
kontroli instalacji wentylacyjnej oraz 
przewodów spalinowych i gazo-
wych poinformowani zostali wszy-
scy mieszkańcy budynku, poprzez 

ciąg dalszy ze str. 22

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW
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KUPIĘ mieszkanie os. Wróbla – Kor-
fantego lub okolice,  tel. 505 770 415

KUPIĘ mieszkanie w Siemianowicach 
Śląskich,   tel. 508 215 355

OGŁOSZeNIA mieszkaniowe, 
 www.mpgkim.com.pl

POSZUKUJĘ mieszkania w Siemia-
nowicach Śląskich,   tel. 506 171 337

SPRZeDAM ładne, 2-pokojowe 
mieszkanie 41,20 m2, parter, na osie-
dlu Chemik w cenie 140.000 zł,  
 tel. 604 546 104

SPRZeDAM mieszkanie 49 m2, os. Wró-
bla – Korfantego,  tel. 503 410 408

WYNAJMĘ mieszkanie po remoncie, 
55 m2, dwupokojowe, na osiedlu Bań-
gów (wysoki parter z balkonem),  
 tel. 511 058 666

ZAMIeNIĘ (z dopłatą) własnościowe 
m4 (62 m2, osiedle Młodych, II piętro, 
winda) na M3 (ok. 50 m2, 2 pokoje), na 
Bytkowie,   tel. 603 224 433

SPRZeDAM tanio rowerek treningowy, 
  tel. 603 224 433

A. AUTA kupię, wszystkie marki,  
  tel. 509 954 191

A. KUPIĘ każdy samochód,  
  tel. 660 476 276

GARAŻ do wynajęcia, ul. Kopalniana 
obok nowego Centrum Handlowego,  
  tel. 783 301 510

KUPIĘ garaż na osiedlu Chemik lub 
Młodych,   tel. 794 266 313

KUPIĘ każde auto, stan obojętny,  
  tel. 509 954 191

POSZUKUJĘ garażu do wynajęcia 
(lub kupna) w kompleksie garażowym 
przy ul. Jagiełły 15. Mogę zapłacić za 
rok z góry. Może być inna lokalizacja, 

pod warunkiem zadaszonego pod-
jazdu (dla wygodnej obsługi w zimę 
i w deszczu przez inwalidę na wózku), 
email: benykacc@gmail.com,  
  tel. 535 240 003

WYNAJMĘ garaż, ul. Wróbla,  
  tel. 508 128 079

SPRZeDAM garaż na os. Węzłowiec,  
  tel. 517 490 901

SPRZeDAM garaż – okolica marketu 
Aldi - Biedronka, tel. 691 641 548

SPRZeDAM Seat Ibiza 1.9 sdi 1999,  
  tel. 503 410 408

A.A. GAZ – SeRWIS, naprawa, kon-
serwacja i wymiana piecyków ła-
zienkowych i kuchennych, centralne 
ogrzewanie, ul. Szkolna 6/9, 

tel. 606 596 765

A.GAZOWe urządzenia, montaż, na-
prawa, konserwacje, 

tel. 783 367 264, 32 307-07-07

ARISTON, junkers, termet, ferroli, 
fondital, serwis, naprawa, wymiana 
pieców gazowych,

tel. 505 484 434, 602 449 907, 
32 735-64-57

CAŁODOBOWA naprawa – montaż 
pieców gazowych i instalacji wodnych, 
kanalizacyjnych, c.o., elektrycznych. 
Remonty łazienek. Junkers, Termet, 
24H,   tel. 32 241-99-81, 601 477 527

CZYSZCZeNIe dywanów, wykładzin, tapi-
cerki karcherem, skuteczne odplamianie, 
Siemianowice Śląskie, 

tel. 604 243 950, 399 517 229
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ciąg dalszy na str. 28

wywieszone w klatce ogłoszenie, co 
również Pan potwierdza.

Z informacji uzyskanej od kierow-
nictwa firmy wykonującej kontrole 
wynika, że została przeprowadzona 
w terminie zgodnie z wymienionym 
ogłoszeniem.

Przegląd w Pana klatce schodowej 
przeprowadzono w 12 lokalach udo-
stępnionych przez mieszkańców. 
W pozostałych trzech, niestety, nie 
zastano domowników. W związku 
z powyższym, Pana zarzuty i uwagi 
są nieuzasadnione.

Jak wynika z przekazanej 
informacji przez firmę kon-
trolującą został wyznaczo-
ny dodatkowy termin badań 
i przypada on na 8 stycz-
nia br. godz. 17.00 – 18.00., 
o czym poinformowano za-
interesowanych.

Niebezpieczne 
przejście

Witam. Wysyłałam do Pań-
stwa niedawno list w sprawie bardzo 
niebezpiecznego przejścia z Osie-
dla Węzłowiec ulicą Grunwaldzką  do 
otwartej niedawno Biedronki. Być mo-
że nie do końca wyraźnie napisa-
łam o co mi chodzi bo odpowiedź któ-
rą otrzymałam świadczy o tym że nie 
zostałam zrozumiana i że odpowia-
dał mi ktoś kto zupełnie nie zna sytu-
acji w tej części naszego osiedla. Bo 
problem nie dotyczy Chorzowa tylko 
Siemianowic i tu musi być rozwiąza-
ny. Na ulicy Grunwaldzkiej po prostu 
od pewnego jej miejsca nie ma chod-
ników i wszyscy zmuszeni są nią cho-
dzić po ulicy lub po trawnikach. Doty-
czy to także przejścia na skrzyżowaniu 
Grunwaldzkiej z Łokietka i tam gdzieś 
by się przydało jakieś konkretne przej-
ście przez ulice, ale też chodnik wła-
śnie. I to wszystko dotyczy Siemiano-
wic. Chorzów zaczyna się dalej i ma 
chodnik bardzo ładny. Bardzo proszę 
o informacje czy mamy szanse na bez-
pieczne przejście nie tylko przez ulicę 
, ale także wzdłuż niej w tym kierunku. 
Dziękuję. Pozdrawiam. 

Mieszkanka ul. Grunwaldzkiej 
(personalia do wiadomości redakcji)

Zarząd SSM: Informujemy, że 
w numerze 4/2014 „Mojej Spółdziel-
ni”, temat usprawnienia komuni-
kacji pieszej w rejonie ulicy Grun-
waldzkiej 9A, B został już poruszo-

ny. Zgodnie z sugestią autorki listu, 
w maju bieżącego roku został zreali-
zowany dodatkowy chodnik.

Odnośnie podniesionego w Pani li-
ście problemu usprawnienia ciągów 

pieszych w rejonie skrzyżowania uli-
cy Grunwaldzkiej z ulicą Władysła-
wa Łokietka informujemy, że wzdłuż 
ulicy Grunwaldzkiej w kierunku uli-
cy Władysława Łokietka znajduje się 
pas przydrożny z przeznaczeniem 
na ciągi piesze. Teren jednakże nie 
jest własnością Spółdzielni a Urzędu 
Miasta w Siemianowicach Śląskich.

W sprawie budowy chodnika we 
wskazanym miejscu występowali-
śmy już w maju 2013 roku. Otrzyma-
liśmy wówczas odpowiedź, że bu-
dowa tego chodnika związana jest 
z przebudową skrzyżowania Grun-
waldzka – Łokietka – Planty Śląskie.

Wystąpiliśmy ponownie do Urzę-
du Miasta w tej sprawie i oczekuje-
my odpowiedzi.

Remont windy na Szarych 
Szeregów 1

Mieszkaniec budynku przy ulicy Sza-
rych Szeregów 1 wnioskuje o wyremon-
towanie windy w jego klatce schodowej. 
Sprawę tę poruszał na majowym zebra-
niu osiedlowym mieszkańców osiedla 
„Młodych”, podczas którego dostał za-
pewnienie od Mariana Odczyka, że zo-

stanie to pozytywnie rozpatrzone. Ta-
ki wniosek złożył też podczas jednego 
z dyżurów członków Rady Osiedla. 

Lokator
 (dane do wiadomości redakcji)

Zarząd SSM: Zgodnie z protokoła-
mi przeglądów technicznych dźwi-
gów osobowych, dokonywanych 
przez Urząd Dozoru Technicznego, 
stan techniczny wskazanej windy nie 
budzi zastrzeżeń, a tym samym jest 
ona dopuszczona do ruchu. Pozo-
staje problem estetyczny wskazanej 
kabiny dźwigu, która nie należy do 
najlepszych. Administracja osiedla 

rozważy możliwość remontu 
tej kabiny, w miarę posiada-
nych środków finansowych 
na rok 2015.

Chodniki 
nieodśnieżone, 

śliskie
Witam,

Myślę, że temat co rok po-
wraca na łamach gazetki na 
początku zimy i jest bagateli-

zowany przez dozorców bloków. Dru-
gi dzień świąt przywitał nas śniegiem. 
Oczywiście, wszędzie chodniki by-
ły nieodśnieżone i potwornie śliskie. 
Następnie mieliśmy sobotę i nic się 
nie zmieniło w tym temacie. Nadeszła 
niedziela (28. 12. 2014) i przed godzi-
ną 12 w południe było wzywane pogo-
towanie ponieważ pewna Pani pośli-
zgnęła się na śliskim przy ulicy Jagieł-
ły 25d i bardzo boleśnie rozbiła so-
bie głowę – świadków tego zdarzenia 
było wielu. Jest poniedziałek i sytu-
acja wygląda trochę lepiej, choć miej-
sce, w którym doszło do niedzielne-
go wypadku (uliczka) dalej jest niepo-
sypane piaskiem, natomiast chodniki 
wzdłuż bloków są nawet dość mocno 
posypane. Nadmienię tutaj, że z więk-
szości bloków przy ulicy Jagiełły wy-
chodzi się z klatek na uliczki, a dopie-
ro później na chodniki. Póki nie bę-
dziemy się mogli teleportować z kla-
tek na chodniki to zalecałbym jednak 
posypać piaskiem porządnie uliczki, 
które piesi/mieszkańcy muszą dzielić 
z samochodami. Wracając do tema-
tu poszkodowanej Pani - czy w men-

ciąg dalszy ze str. 24

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

PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”
PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 

ssm@poczta.fm
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TeLeWIZORY, naprawa u klienta, gwa-
rancja na usługi. Siemianowice Śląskie 
– dojazd bezpłatny. Naziemna, cyfrowa, 
czynne 9:00 do 20:00 oprócz niedziel, 

tel. 32 228-26-75, 601 347 250

KOMPUTeRY, laptopy, drukarki, ser-
wis, naprawa, odzyskiwanie danych, 
dojazd do klienta,   tel. 666 079 179

ZABUDOWY  wnęk, montaż paneli, 
sufity podwieszane, gładzie, kafelko-
wanie, tel. 32 245-95-87, 504 593 016  

ReMONTY  mieszkań, malowanie, 
tapetowanie, gładzie, panele, tynki 
ozdobne, regipsy,  tel. 696 018 114

SCHUDNIJ zdrowo z psychodietetykiem. 
Gabinet psychodietetyczny w Michałko-
wicach zaprasza na zajęcia w grupie mo-
tywacyjno-edukacyjnej oraz na konsul-
tacje indywidualne. Zadzwoń i umów się 
na bezpłatne spotkanie informacyjne

www.podietetyk.pl, tel. 605 345 422

FIRMA remontowo-budowlana Rem-
-Bud i Dekor świadczy usługi: kafel-
kowanie, zabudowy g/k, sufity pod-
wieszane, gładzie, malowanie, insta-
lacje wod-kan, elektryczne, gazowe, 
szafy pod zabudowę, 
 tel. 510 896 202, 506 470 309

HYDRAULIK – elektryk – gaz, 24 h
 tel. 799 066 346

JĘZYK niemiecki, angielski i mate-
matyka,  tel. 604 187 475

MALOWANIe, tapetowanie, panele, 
gładzie, 

tel. 32 228-94-44, 609 255 283 

MYCIe okien i sprzątanie, 
tel. 728 357 802

TRANSPORT i przeprowadzki, 
tel. 506 867 565

USŁUGI remontowe i kafelkowanie
tel. 517 356 893NAPRAWA telewizorów u klienta

tel. 603 898 300

FHU „IRYDD”: remonty, profesjonal-
nie, kafelkowanie, panele podłogowe, 
malowanie, regipsy, wod-kan, tynki 
strukturalne, elektryka, 

tel. 32 228-80-82, 501 409 237

MeBLe na wymiar, kuchnie, sza-
fy, wnęki itp. Pomiar i wycena gratis. 
Promocja – szafy od 900 zł/mb

www.armarium.com.pl

CZYSZCZeNIe i szorowanie dywanów, 
wykładzin, tapicerki, duże doświadcze-
nie,  tel. 503 592 364, 32 254-37-46

eLeKTRYCZNe usługi, 
tel. 502 362 393

FACHOWe mycie okien, sprzątanie 
mieszkań,  tel. 511 060 617

OGŁASZAJ SIĘ W „MS” 
NAPRAWDĘ WARTO

Terminy zajęć zespołów 
i kółek zainteresowań 

w Domu Kultury „Chemik”
DLA KAŻDeGO: dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów...

PONIeDZIAŁeK
Ognisko muzyczne ....................................... 13.00 – 20.00
Klub Seniora (Klub „Centrum”) ..................... 16.00 – 20.00 
Gimnastyka dla pań 
– sala Szkoły Podstawowej nr 1 .................. 18.15 – 19.00
Nauka tańca nowoczesnego ........................ 18.30 – 20.00

WTOReK
Chór Seniorów DK „Chemik” .........................16.00 – 19.00
Stowarzyszenie Amazonek „RAZEM” ...........16.00 – 20.00
Spotkania sekcji krótkofalarskiej ....................16.00 – 21.00
Spotkania sekcji strzeleckiej ..........................16.00 – 21.00
Nauka tańca nowoczesnego .........................16.45 – 19.00

ŚRODA
Nauka obsługi komputera ..............................13.00 – 14.00
Polski Związek Niewidomych 
– Klub „Centrum” ...........................................14.30 – 20.00
Sekcja brydżowa ...........................................16.00 – 20.00
Gimnastyka „TAY-CHI” ..................................16.30 – 18.00

Zespoły instrumentalno-wokalne ...................17.00 – 20.00
Spotkania Stowarzyszenia „LAURA” .............16.30 – 22.00 
(ostatnia środa miesiąca)

CZWARTeK
Gimnastyka dla pań 
– sala Szkoły Podstawowej nr 1 ....................18.00 – 18.45
Klub Seniora DK „Chemik” ............................16.00 – 20.00     
Sekcja skatowa ..............................................16.00 – 21.00
Zespoły instrumentalno-wokalne ...................17.00 – 20.00

PIąTeK
Spotkania sekcji krótkofalarskiej ....................16.00 – 21.00
Spotkania sekcji strzeleckiej ..........................16.00 – 21.00
Zajęcia tenisa stołowego ...............................16.30 – 20.30
Spotkania TKKF „Rytm” i MTKKF ...............................17.00

NIeDZIeLA
Zebrania członków PZHGP ...........................10.00 – 13.00 

(trzecia niedziela miesiąca)

Więcej informacji pod numerem telefonu (32) 228 20 90 lub stronie internetowej – www.domkultury.siemianowice.pl

Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze 
i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!
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ciąg dalszy ze str. 26
talności ludzi/władz zawsze najpierw 
musi dojść do wypadku, żeby coś 
się zmieniło? Osobiście na miejscu 
tej Pani wytoczyłbym proces, który 
z góry byłby przez nią wygrany, bo 
w tym miejscu gdzie to się przytrafi-
ło od dwóch lat jest dziura w jezdni, 
gdzie zbiera się woda i zamarza zi-
mą, a jak przykryje ją śnieg to jej nie 
widać i nie trudno tu o wypadek, czyli 
na wypadek złożyło się podwójne za-
niedbanie administracji budynku/osie-
dla (dziurawa droga i nieposypana 
uliczka). Jak to jest, że prywatni wła-
ściciele domów dopełniają obowiąz-
ku odśnieżania, a miasto/
spółdzielnia/dozorcy bloków 
już nie? Świetnym przy-
kładem jest ulica Bohate-
rów Westerplatte, gdzie zi-
mą korzystam tylko ze stro-
ny drogi przyległej do dom-
ków jednorodzinnych, po-
nieważ chodnik po drugiej 
stronie, za który odpowie-
dzialne jest miasto/osiedle 
zawsze jest nieodśnieżony 
i śliski, natomiast od stro-
ny domków śnieg i lód są 
usunięte do gołego asfaltu i posypa-
ne piaskiem. Pewnie straży miejskiej 
łatwiej jest wlepić mandat prywatnej 
osobie niż zarządcy budynku/osiedla 
lub miastu... Może dlatego warto, że-
by każdy poszkodowany tej zimy wy-
taczał proces odpowiedzialnym za 
to jednostkom i wtedy może coś się 
zmieni. Wszystkim mieszkańcom ży-
czę w Nowym Roku szczęścia i zdro-

wia, a w szczególności poszkodowa-
nej Pani.

Pozdrawiam,
Mieszkaniec Jagiełły 25 

(Imię i nazwisko do informacji Redakcji)
ZARZąD SSM: Dziękujemy za zwró-

cenie uwagi na ten problem, jednak-

że stanowczo nie podzielamy Pana 
opinii o bagatelizowaniu sprawy od-
śnieżania przez dozorców, gdyż za-
danie to należy do ich podstawo-

wych obowiązków. Czynności zwią-
zane z odśnieżaniem dróg i chod-
ników prowadzone są z odpowied-
nią intensywnością, jednak trzeba 
mieć na względzie, że dozorcy nie są 
w stanie być jednocześnie po dwóch 
stronach budynku jednocześnie nie 
mówiąc o innych częściach osiedla.

Niezwłocznie po przekazaniu Pa-
na listu przez Redakcję „MS”, admi-

nistracja dokonała przeglądu feral-
nego miejsca. Stwierdzono tam ob-
niżenie studzienki kanalizacyjnej 
względem poziomu ciągu pieszo-
-jezdnego. Administracja przy odpo-
wiednich warunkach atmosferycz-
nych rozwiąże ten problem.

Przy okazji apelujemy, aby o kolej-
nych podobnych uwagach informo-
wać niezwłocznie administrację lub 
pogotowie techniczne, dyżurujące 
również w dni wolne od pracy.

Jest nam bardzo przykro z powo-
dy wynikłego nieszczęśliwego zda-
rzenia. Zwracamy jednakże uwagę na 
zachowanie szczególnej ostrożności 

w okresie zimowym. Ze swojej 
strony obiecujemy dołożenie 
wszelkich starań, aby takie 
sytuacje nie powtarzały się.

Szczelina w balkonie
W załączniku przesyłam 

zdjęcie dołu balkonu na 7-pię-
trze od strony południowej przy 
ul. ZHP 10. Widoczna szczeli-
na stale się powiększa i obec-
nie wynosi około 2-3 mm. Grozi 
to odpadnięciem i wypadkiem.

Pozdrawiam.
J. F.

(dane do wiadomości redakcji)
ZARZąD SSM: Dziękujemy za 

przesłanie informacji dotyczącej 
stanu technicznego balkonu oraz 
zdjęcie. Administracja niezwłocz-
nie skontaktuje się z Panem w ce-
lu umówienia dogodnego dla Pana 
terminu i przeprowadzenia oględzin 
wskazanego miejsca. 

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

Wysokość podstawy: 1.477,79 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1.055,56 zł w gospodarstwie wieloosobowym

Masz problemy finansowe? Pamiętaj o dodatku mieszkaniowym

Teoretycznie to prawda, a praktycz-
nie „kredyt” taki jest najdroższy na ryn-
ku, bo najwyżej oprocentowany. Co 
gorsza w ostateczności może dopro-
wadzić nas do utraty mieszkania.

Wpadający w jakieś tarapaty finansowe 
sądzą, że wkrótce uregulują należności, 
bo ich problemy się skończą. Dobrze, je-
żeli tak się dzieje, gorzej, gdy sytuacja nie 
zmienia się, zaległości narastają i niewiel-
ki dług z miesiąca na miesiąc staje się co-
raz większy. Problemy jednak nie znikają 

jak za dotknięciem czarodziejskiej różdż-
ki i starajmy się najszybciej pomóc sobie, 
występując na przykład o przysługujący 
nam dodatek mieszkaniowy.

Dodatek mieszkaniowy
przysługuje:

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

2) osobom zajmującym lokal miesz-
kalny bez tytułu prawnego, oczeku-
jącym na przysługujący im lokal za-
mienny albo socjalny.

W przypadku pierwszej grupy osób, 
zgodnie z art. 2.1. ustawy o dodatkach 
mieszkaniowych, ze świadczenia mo-
gą skorzystać:
- najemcy oraz podnajemcy loka-

li mieszkalnych (dot. lokali komu-
nalnych, mieszkań zakładowych, 
mieszkań w domu prywatnym czyn-
szowym, mieszkań wynajmowanych 
na wolnym rynku),

- członkowie spółdzielni mieszkanio-
wych zamieszkujący na podstawie 
spółdzielczego prawa do lokalu,

- osoby mieszkające w lokalach miesz-
kalnych znajdujących się w bu-
dynkach stanowiących ich wła- 

Często  podejmowane  są  decyzje  o odłożeniu  płatności  za  mieszkanie. 
 Odłożenie jej wydaje się najprostsze i traktowane jest jako zaciągnię-

cie  kredytu,  którego  otrzymanie  wolne  jest  od  załatwiania  jakichkolwiek 
formalności.
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Nie bądź obojętny!   Nie bądź obojętny!   Nie bądź obojętny!

W i d z i s z  b e z d o m n e g o  d z w o ń  
b e z p ł a t n i e  n a :  8 0 0  1 0 0  0 2 2

Pierwsze parę dni mrozów i niestety już kilkanaście osób w naszym kraju zmarło z wychłodzenia, czyli mówiąc 
brutalniej zamarzło.

Zima to najtrudniejszy okres dla osób bezdomnych. Jeżeli chcemy komuś takiemu pomóc w zapewnieniu noclegu, wy-
żywienia, to pamiętajmy:

od 1 listopada do 31 marca działa całodobowy bezpłatny numer z telefonów stacjonarnych i komórkowych dla osób po-
trzebujących zapewnienia schronienia: 

800 100 022.
Pomocy dla bezdomnych możemy też szukać telefonując  pod następujące numery:

- 997 – Policja,
- 112 – Służby Ratownicze

- 986 – Straż Miejska Siemianowice Śląskie 
32 228-47-00, email: dyzurny@sm.siemianowice.pl

Niezależnie też zwracajmy uwagę na przypadkowo napotkane osoby, które mogą stać się ofiarą niskich temperatur. 
Nie bądźmy obojętni na widok osób leżących, dłużej siedzących w jednym miejscu bądź zbyt lekko ubranych w stosun-

ku do panujących warunków atmosferycznych mróz, śnieżyca.
Zwracajmy szczególną uwagę przede wszystkim na dzieci, osoby starsze. 
O każdej niepokojącej sytuacji trzeba koniecznie – najlepiej natychmiast – poinformować służby ratownicze.
Od naszej wrażliwości i chęci niesienia pomocy zależy ich życie.

sność i właściciele samodzielnych 
lokali mieszkalnych,

- inne osoby mające tytuł prawny do 
zajmowanego lokalu mieszkalnego 
i ponoszące wydatki związane z jego 
zajmowaniem (np. na skutek umowy 
użyczenia).

Uwaga!
Dodatek mieszkaniowy przysługuje 
na podstawie tylko jednego z wyżej 

wymienionych tytułów.
Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. 

nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31 ust. 
1 określa dochód, który daje podstawę 
przyznania dodatku mieszkaniowego.

Dodatek przysługuje osobom, któ-
rych średni miesięczny DOCHÓD 
BRUTTO (z podatkiem) na jedne-
go członka gospodarstwa domowe-
go w okresie 3 miesięcy poprzedza-
jących datę złożenia wniosku o przy-
znanie świadczenia nie  przekracza 
175%  kwoty  najniższej  emerytury  
(od 1. 03. 2014 r. – 844,45 zł) i wynosi:
- 1.477,79 zł w gospodarstwie jedno-

osobowym,
- 1.055,56 zł w gospodarstwie wielo-

osobowym, tj. 125% kwoty najniż-
szej emerytury. 

Przypominamy, że kwota brutto to
kwota bez składki:

- emerytalnej, - rentowej, - chorobowej.
Do  dochodu  nie wlicza  się m.in. 

świadczeń pomocy materialnej dla 
uczniów, dodatków dla sierot zupeł-
nych, jednorazowych zapomóg z tytu-
łu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu 
urodzenia dziecka, pomocy w zakresie 

dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych 
oraz dodatków pielęgnacyjnych, zasił-
ków okresowych z pomocy społecznej, 
jednorazowych świadczeń pieniężnych 
i świadczeń w naturze z pomocy spo-
łecznej, dodatku mieszkaniowego.

Dodatek przyznawany jest na norma-
tywną powierzchnię mieszkaniową wy-
noszącą: - 35 m2 dla 1 osoby, - 40 m2 

dla 2 osób, - 45 m2 dla 3 osób, - 55 m2 

dla 4 osób, - 65 m2 dla 5 osób, - 70 m2 

dla 6 i więcej osób.
Kryteri ów określających szczegó-

łowe warunki uzyskania dodatku jest 
więcej i każdą sprawę rozpatruje się 
indywidualnie.

Wysokość dodatku mieszkaniowego, 
łącznie z ryczałtem, nie może przekra-
czać 70% wydatków przypadających 
na normatywną powierzchnię zajmo-
wanego lokalu mieszkalnego lub 70 % 
faktycznych wydatków ponoszonych 
za lokal mieszkalny, jeżeli powierzch-
nia tego lokalu jest mniejsza lub równa 
normatywnej powierzchni.

Świadczenie przyznawane jest na 
wniosek zainteresowanego przez 
Prezydenta Miasta Siemianowice Śl. 
w drodze decyzji administracyjnej, 
a wypłacane wyłącznie Spółdzielni.

W przypadku, gdy nie zgadzamy się 
z decyzją, przysługuje nam odwołanie 
do samorządowego kolegium odwo-
ławczego.

Odwołanie składamy za pośrednic-
twem urzędu wydającego decyzję.

PAMIĘTAJMY,  Że  dodatek  przy-
znawany jest od 1. dnia miesiąca na-

stępującego  po  miesiącu,  w którym 
złożyliśmy wniosek, tj. jeżeli wniosek 
złożymy np. do końca stycznia, to po 
jego rozpatrzeniu przyznany dodatek 
otrzymamy od 1 lutego.

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

- jeżeli osoba, której przyznano do-
datek nie opłaca na bieżąco czynszu 
za  lokal,  to administracja musi  (jest 
ustawowo zobowiązana) zgłosić  ten 
fakt w urzędzie gminy  (miasta) i wy-
płacanie  dodatku  zostaje  zawieszo-
ne do czasu wyrównania zaległości 
- w terminie nie dłuższym niż 3 mie-
siące. Decyzja o przyznaniu dodatku 
wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną 
uregulowane w tym czasie. O ponow-
ne  przyznanie  dodatku  mieszkanio-
wego można wystąpić wyłącznie po 
uregulowaniu tych zaległości.

WAŻNe!!!  Jeżeli okaże się, że do-
datek przyznano na podstawie nie-
prawdziwych danych, to osoba go 
pobierająca będzie musiała zwrócić po-
brane kwoty w podwójnej wysokości.

Szczegółowe  informacje  o wszel-
kich kryteriach przyznawania dodat-
ku, związane z indywidualnymi sytu-
acjami  życiowymi,  zainteresowani 
uzyskają w:

Referacie Dodatków 
Mieszkaniowych UM 

w Siemianowicach Śl.,  
ul. Michałkowicka 105.

Tam także składamy wypełnione wnioski.
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Rezerwa; 8. Ogół pra-

cowników; 9. Ogłoszenie prasowe; 
10. „Lider Spółdzielczości Mieszka-
niowej” zdobyty przez Siemianowicką 
Spółdzielnię Mieszkaniową; 11. Se-
lekcja; 12. Koleżanka Pawła z serialu 
„Wojna domowa”; 13. Alarm harcerski; 
14. Błazen karciany; 16. Rybka akwa-
riowa; 19. Dawniej Zaporoże; 20. Ba-
gażówka, rzeka lub miasto; 21. Fli-
sak; 22. Skaza na honorze; 23. Ma-
teriał na bluzki; 28. Żywią się mle-
kiem matki; 31. Żółta glinka do wyro-
bu farb; 32. Szczapa, która dobrze się 
pali; 33. Raz danego nie cofaj; 34. Si-
ły zbrojne różnych państw; 35. Kuzyn 
osła; 36. Rodzaj tkaniny; 37. Ostry za-
kręt ścieżki górskiej.

PIONOWO:  1. Elastyczny opatru-
nek; 2. Cizia; 3. Drzewo tropikalne 
dostarczające oleju i nasion; 4. Cza-
rodziej Harry; 5. Warzywo liścia-
ste; 6. Diabeł Rokita; 7. Akt praw-
ny; 14. „Czerwona Torebka” otwar-
ta w grudniu w Siemianowicach Ślą-
skich; 15. Aktualnie przeprowadza-
ne z podzielników kosztów ogrzewa-
nia w mieszkaniach SSM; 17. Zielony 
i Wielki organizowany przez Siemia-
nowicką Spółdzielnię Mieszkaniową; 
18. Obecna nazwa dawniejszych Woj-
skowych Zakładów Mechanicznych 
w Siemianowicach Śląskich; 24. Mo-
dernizacja; 25. Kompan; 26. Kole-
ga frezera; 27. Jedno z osiedli SSM; 
28. Kura z Anglii; 29. Uskrzydlony na-
gusek; 30. Wynik dzielenia.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 19 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesyłać 
do 22 stycznia 2015 r. na adres: SSM 

ul. Bohaterów Westerplatte 20 z do-
piskiem: Redakcja  „Moja  Spółdziel-
nia” – Krzyżówka nr 1/2015 r.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę nr 
12/14 z hasłem: Święta zawsze z ro-
dziną otrzymują: Janina SIKORA, W. 
Wróblewskiego 55; Franciszek JUDA, 
Okrężna 8; Jan KUBAN, ul. ZHP 9.

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do dzia-
łu GZM po odbiór nagród - niespo-
dzianek. Nagrodę główną ufundowa-

ła Grupa E-Siemianowice, Siemiano-
wice Śl. ul. Walerego Wróblewskie-
go 67. Fundatorem pozostałych na-
gród jest Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa.

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody 
na przetwarzanie danych osobowych 
dla celów redakcyjnych. Z udziału w lo-
sowaniu wyłączeni są dłużnicy, przed-
stawiciele władz samorządowych, pra-
cownicy SSM i redakcja „MS”.

J K L
Sekretarka mówi do zapracowanego 

biznesmena:
- Panie prezesie, zima przyszła!
- Nie mam teraz czasu, powiedz jej 

żeby przyszła jutro! A najlepiej niech 
wcześniej zadzwoni, to umówisz ją na 
konkretną godzinę.

J K L
W zimowy wieczór gajowy złapał 

w lesie złodzieja, który kradł drzewo.
- Co, kradniemy drzewo?
- Panie gajowy, ja tylko zbieram pa-

szę dla królików!
- Chcesz mi wmówić draniu, że króli-

ki jedzą drewno?
- Jeśli nie będą chciały jeść, to napa-

lę nim w piecu...
J K L

- Jasiu, które ptaki są najmądrzej-
sze ?

- Jaskółki.
- Czemu tak uważasz ?
- Bo one odlatują jak tylko zaczyna 

się rok szkolny.
J K L

Początkujący narciarz pyta bacę:
- Czy ten zjazd jest niebezpieczny?
- A gdzie tam panocku, wszyscy ła-

mią nogi dopiero na dole!
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Nadchodzący rok 
nie przyniesie wielkich 
zmian w Twoim życiu. 
Obfitować jednak bę-

dzie w drobne przyjemności, co sprawi, 
że dopisywać Ci będzie dobry humor, 
który udzieli się także Twojemu otocze-
niu. Lato spędzisz na miłych wczasach.

Po trudnym mija-
jącym roku nadejdą 
lepsze dni. Będziesz 
mieć więcej pienię-

dzy, poprawią się stosunki z pewną oso-
bą, na czym Ci bardzo zależało. Osią-
gniesz też spokój psychiczny, którego 
w 2014 roku tak bardzo Tobie brako-
wało. Możesz również liczyć na drobny, 
aczkolwiek istotny awans.

Nadchodzący rok 
rozwiąże wiele bardzo 
ważnych dla Ciebie 
problemów, szczegól-

nie finansowych. Nastanie to jednak do-
piero pod koniec roku. W pierwszej po-
łowie roku natomiast odnowisz pewną 
znajomość, co być może stanie się po-
czątkiem trwałego związku.

W twoim otoczeniu 
zajdą istotne zmiany. 
Być może będzie to 
ślub bliskiej Ci osoby, 

być może narodzi się długo oczekiwa-
ne dziecko? Nie przejmuj się za bardzo 
pewną sprawą, która wyłoni się w poło-
wie roku. Znajdzie bowiem niespodzie-
wane, korzystne dla Ciebie rozwiązanie.

Początek roku nie bę-
dzie zbyt pomyślny, bo 
najprawdopodobniej ze-
rwiesz z kimś, z kim by-

łeś dość długo związany. Za to w poło-
wie roku być może poznasz miłość życia. 
W pracy z kolei, wszystko układać się 
będzie pomyślnie, ale będziesz musiał 
poświęcić wiele czasu, aby rozwiązać 
ważny dla Twojego zakładu problem.

Bardzo ucieszy 
Cię, że w 2015 roku 
będziesz mogła po-
zwolić sobie na kup-

no czegoś, o czym długo marzyłaś. 
Oszczędnie jednak gospodaruj pie-
niędzmi, bo nie zanosi się potem na 
dopływ większej gotówki.

Po bardzo złych 
wydarzeniach mija-
jącego roku nadej-
dą spokojniejsze dni. 

Nie od razu, ale w połowie przyszłego 
Twoja sytuacja się poprawi, co spo-
woduje, że będziesz spokojniejszy/a. 
Pomoże Ci ktoś, na kogo nie liczyłeś.

Zapowiada się bar-
dzo dużo pracy, 
w związku z reorga-
nizacją przedsiębior-

stwa lub przeniesieniem się do innego 
zakładu, a może także do innego mia-
sta. Wszystkiemu jednak podołasz, co 
da Ci dużo satysfakcji.

Bardzo interesują-
co zapowiada się te-
goroczne lato. Nie-
spodziewanie zosta-
niesz delegowany do 

dość odległego kraju, w którym nigdy 
nie byłeś. Ludzie na niższych stano-
wiskach spodziewać się mogą miłego 
spędzenia urlopu w Polsce.

Osoby urodzo-
ne pod znakiem Ko-
ziorożca, spokojnie 
mogą oczekiwać na 

nadchodzące dni. W pracy, jeżeli coś 
się zmieni, to tylko na lepsze, najpraw-
dopodobniej za przyczyną nowego kie-
rownictwa, które okaże się energiczne.

W nadchodzącym 
roku bardzo poprawi 
się atmosfera w do-
mu. Ustaną kłótnie 

o drobiazgi, a niektóre Ryby przeżyją 
może nawet drugą miłość. Wiele rado-
ści dadzą Wam dzieci, które przynosić 
będą ze szkoły dobre oceny.

Tu również czeka 
dobry okres. Jeżeli 
studiujesz, pomyślnie 
zdasz egzaminy, je-

żeli zaś pracujesz, możesz liczyć, jeśli 
nie na awans, to przynajmniej na pre-
mię lub korzystniejsze warunki pracy.

Jaki będzie 
rok 2015?

Złote ciasto z ananasem
1 duży ananas, 180 g cukru pudru, 

5 łyżek wody. Ciasto: 4 jaja, 180 g cukru 
pudru, 150 g mąki, 200 g stopionego 

masła, 1 torebka cukru waniliowego, 
złote ozdoby - papierki, kulki i płatki zło-
ta (do kupienia w sklepach dla plasty-
ków). Karmel: Cukier puder podgrzewa-
my na dużym ogniu z 5 łyżkami wody aż 

do otrzymania jasnobrązowego syropu 
(nie przypalać, bo będzie gorzki). Syrop 
wlewamy do okrągłej formy do ciasta, 
rozprowadzamy równomiernie po dnie 
i smarujemy ścianki. Ananasa obiera-
my, kroimy na plastry i usuwamy śro-
dek. Plastry kroimy na trójkąty (możemy 
użyć ananasa z puszki). Kawałki ukła-
damy w mozaikę, tak aby przykryły dno 
formy i utworzyły brzeg ciasta. Jajka ubi-
jamy mikserem z drugą porcją cukru 
pudru, dodajemy mąkę, cukier wanilio-
wy, stopione letnie masło i dokładnie 
mieszamy. Ciasto wlewamy na anana-
sa. Wkładamy do piekarnika nagrzanego 
do 180°C i pieczemy 35-40 min. Po upie-
czeniu pozostawiamy w formie jeszcze 
przez pół godziny. Wyjmujemy, odwraca-
my karmelem do góry i dekorujemy złoty-
mi ozdobami. Podajemy letnie.

Wątróbka wieprzowa a la kawior
40 dkg wątróbki wieprzowej, tłuszcz, 15 

dkg cebuli, 4 jaja ugotowane na twardo, 
5 dkg majonezu, sól, pieprz i przyprawa 
do zup do smaku, sałata zielona, pomidor 
i cytryna do dekoracji. Wątróbkę umyć, 
obrać z błon, pokrajać na kawałki, usma-
żyć na silnie rozgrzanym tłuszczu razem 
z obraną i pokrajaną cebulą. Wystudzić 
i zemleć razem z jajami, połączyć z majo-
nezem, doprawić do smaku, uformować 
okrągłe gałki, lekko spłaszczyć, ułożyć na 
półmisku, udekorować.

Swojska wątrobianka
1/2 kg podgarla (może być wędzone) ugo-

tować nie za miękko z cebulą, 1 wątro-
bę wieprzową (1/2 kg) pokroić w plastry, 
dobrze wymoczyć i wrzucić do gotującej 
wody, niech poleży, by w środku była krwi-
sta. Odlać, wypłukać, przemleć w maszyn-
ce przez drobne lub średnie sitko, wraz 
z ugotowanym podgarlem. Utrzeć 1 cebul-
kę, osolić, dodać pieprzu, trochę majeran-
ku, masę dobrze urobić, aż zbieleje i nałożyć 
do flaków, zawiązać sznurkiem i wolno goto-
wać 20 – 30 minut. Odczekać by wystygła 
i powiesić by stężała, owędzić. Można wkła-
dać do słoi weckowych i gotować 1,5 godz.

Na karnawałowy stół
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Kto nie  zna  –  ten  pozna. 
W bieżącym  wydaniu 

„MS”  inicjujemy  materiały  o dziel-
nicowych  policji  i straży  miejskiej 
Siemianowic  Śląskich  a konkret-
nie  –  o funkcjonariuszach  pracują-
cych  i działających  we  wszystkich 
siedmiu  osiedlach  Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Temat przewijał się od dłuższego cza-
su. Głównym motorem do jego rozwinię-

cia stały się uwagi, sygnały od mieszkań-
ców - wskazywali w luźnych rozmowach, 
mówili na zebraniach osiedlowych, pi-
sali w listach do redakcji - o tym, że po-
licjantów, strażników miejskich w osie-
dlach nie widać czy też nie ma z ich stro-
ny szybkiej reakcji. A jak wiadomo, nie 
ma miesiąca, nawet tygodnia, by w osie-
dlach nie pojawił się jakiś problem wy-
magający interwencji owych pań czy pa-
nów w charakterystycznych mundurach, 
podniośle nazywanych „stróżami prawa”.

Osobna sprawa to sama świadomość, 
że taki dzielnicowy w osiedlu jest, pra-
cuje, jak się nazywa, wygląda, gdzie 
go szukać. O poziomie tej świadomo-
ści niech świadczą suche fakty: zapy-
taliśmy losowo 12-13 osób o to, jak na-
zywa się dzielnicowy z ich osiedla. Wie-
działo dwóch – jeden bo działał w Ra-
dzie Osiedla, drugi – bo dzielnicowy po-
mógł mu kiedyś rozwiązać sprawę i za-
pamiętał sobie nazwisko. Wcale nie wię-
cej osób wiedziało, że straż miejska też 
ma swoje rejony dzielnicowych...

W naszym cyklu skupimy się jednak-
że nie tylko na tym, kim jest dzielni-
cowy, z jakimi problemami można się 
do niego zgłaszać, ale przede wszyst-
kim, gdzie go szukać, jak się skontak-
tować., bo to najistotniejsze.

Rejony, sektory, funkcjonariusze
Komenda Miejska Policji w Siemia-

nowicach Śląskich miasto podzielo-
ne ma na 15 Rejonów – trzy sek-
tory. Na obszarze tym działa odpo-

wiednio 15. dzielnicowych. Pracują oni 
w systemie zmianowym – w terenie są 
w godzinach 9.00-16.00, 14.00-21.00 
oraz 19.00-2.00. Dzielnicowy, jak mówi 
aspirant sztabowy Jarosław Ganda – 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych, jest 
niczym lekarz pierwszego kontaktu. 
Właśnie do niego możemy zwrócić się 
z wykroczeniami szczególnie uciążli-

wymi dla mieszkańców – zniszczenie, 
kradzieże mienia, zaśmiecanie, z kon-
fliktami międzysąsiedzkimi czy proble-
mem przemocy w rodzinie – ostatnio, 
niestety, coraz częściej spotykanym. 
Dzielnicowy ma odpowiednio pokiero-
wać, doradzić, wskazać rozwiązanie. 
Jest odpowiedzialny między innymi za 
kontakt z administracją osiedlową czy 
szkołą, szkolnym pedagogiem.

Straż Miejska w Siemianowicach 
Śląskich ma z kolei 5 Rejonów i ty-
le samo dzielnicowych (dziś jednak-
że, przejściowo, to cztery Rejony). 
Działalność dzielnicowych opiera się 
przede wszystkim na ochronie spoko-
ju i porządku w miejscach publicznych, 
ochronie obiektów i urządzeń użytecz-
ności publicznej. – Około 70% podję-
tych przez dzielnicowych interwencji 
jest wynikiem ich inicjatywy, spostrze-
gawczości. Dzielnicowi muszą bardzo 
dobrze znać swój rejon i jego specyfi-
kę. W pracy strażników miejskich istot-
ne jest nie to, jaki środek zdyscyplino-
wania, łamiącego prawo, wybierają, 
ale czy potrafią uzasadnić, dlaczego 
podjął taką a nie inną decyzję – powie-
dział Piotr  Ichniowski, zastępca ko-
mendanta Straży Miejskiej, odpowie-
dzialny za dzielnicowych.

„Chemik”
Ulice osiedla „Chemik” – Niepod-

ległości, Walerego  Wróblewskiego, 
Alfonsa  Zgrzebnioka,  ks.  Jana  Ka-
picy  15 i 17 przyporządkowane są 

według policyjnego podziału do Rejo-
nu 9. Oprócz nich na rejon ten składa-
ją się ulice: Gwardii  Ludowej, Gór-
na, Telewizyjna – nie będące w za-
sobach SSM, a także Szkoła Podsta-
wowa nr 1 i ogródki działkowe zlokali-
zowane w tymże osiedlu. Za rejon ten 
odpowiedzialny jest młodszy aspirant 
Piotr  Burzyk  – policjant z 15-letnim 

stażem. Dzielnicowym w osiedlu „Che-
mik” jest od półtorej roku. Z dzielnico-
wym – policjantem z „Chemika” moż-
na skontaktować się pod numerem 
telefonu 32 359-62-57. Swoje spra-
wy mieszkańcy osiedla „Chemik” mo-
gą przedstawiać podczas dyżurów 
w poniedziałki, środy, piątki w godzi-
nach 17.00-19.00 w siedzibie Śląskie-
go Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom 
Przestępstw, znajdującego się przy uli-
cy ks. Jana Kapicy 15.

Te same ulice osiedla „Chemik” nale-
żą do Rejonu 3. Straży Miejskiej – „Byt-
ków”, obok osiedli „Węzłowiec” i „Mło-
dych”. Dzielnicową jest tu aplikant Ma-
riola Hampel, pracująca w straży miej-
skiej od 2012 roku. Z aplikant Mariolą 
Hampel można skontaktować się po-
przez centralę Straży Miejskiej w Sie-
mianowicach Śląskich – 32 228-47-00.

Funkcjonariusze policji i straży miej-
skiej ściśle z sobą współpracują, spo-
tykając się na odprawach, wymienia-
jąc między sobą informacje. Mieszkań-
ców proszą o jak najszybszy kontakt 
w przypadku dostrzeżenia jakiegoś 
problemu, w jakim mogliby im w sta-
nie udzielić pomocy. A chyba takich 
nie brakuje, patrząc niekiedy choćby 
na niemiłosiernie dewastowane ele-
wacje budynków, niszczone elementy 
placów zabaw, boisk.

Kolejnych dzielnicowych z innych 
osiedli przedstawimy w następnych 
wydaniach „MS”. rg

Znasz swoich dzielnicowych?

aplikant Mariola Hampel  
– dzielnicowa straży miejskiej w os. „Chemik”

mł. asp. Piotr Burzyk  
– dzielnicowy policjant w os. „Chemik”
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O tym, że turniej przeznaczony bę-
dzie tym razem dla najmłodszych, 

najmniej doświadczonych, jeśli cho-
dzi o rozgrywki międzyosiedlowe 
dzieci, zdecydowali trenerzy. Praw-
dziwe emocje i sprawdzian przycho-
dzą właśnie wtedy, gdy gra się prze-
ciwko sobie nieznanym rówieśni-
kom, tu: z innych osiedli. Ideą turnie-

ju, oprócz oczywiście dobrej, przed-
świątecznej zabawy, było to, aby 

dzieci poczuły namiastkę prawdzi-
wych piłkarskich przeżyć. I chyba to 
się udało...

W sumie w imprezie wzięło udział 47 
dzieciaków – większość chłopców i pa-
rę dziewcząt – podzielonych na cztery 
drużyny (osiedla):

- „Węzłowiec”,
- „Tuwima”,
- „Michałkowice”,
- „Bańgów”. 

Grano po 30 minut. Od pierwszego 
meczu nie odpuszczano żadnej piłki, 
skrawka boiska. 9-letni Kondrad Sów-
ka z osiedla „Węzłowiec”  relacjono-
wał „na gorąco”: - Idzie dobrze. Na ra-

zie wygrywamy wszystko. Ja strzeliłem 
nawet jedną bramkę strzałem z dy-
stansu – mówił wyraźnie zadowolo-
ny. – A ja strzeliłem już z cztery bram-
ki, świetnie mi się gra z Konradem – 
dobra akcja była, jak on wybił piłkę 

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Zwyciężyli wszyscy
20 grudnia, w hali MOSiR w „Pszczelniku”, odbył się międzyosiedlo-

wy  Turniej  Świąteczno-Noworoczny  dla  dzieci,  uczestniczących 
w darmowych treningach piłkarskich, ćwiczących dopiero od jakiegoś cza-
su – paru tygodni, miesięcy, słowem: pierwszoroczniaków.

ul. M. Dąbrowskiej 2. Poniedziałek-pią-
tek 8.00-18.00,  sobota 8.00-13.00 
  tel. 32 228-28-89

ul. Wł. Jagiełły 4  Poniedziałek-sobota 
9.00-21.00, niedziela 10.00-17.00 
    tel. 517 446 651 

ul. Jaworowa 2 Poniedziałek-piątek 
8.00-17.00, (dojście od ulicy Grabowej) 
sobota 8.00-12.00  tel. 32 228-21-46 

ul. ks. J. Kapicy 10, Poniedziałek-piątek 
8.00-21.00, sobota 8.00-21.00  
niedziela 9.00-18.00,   tel. 32 229- 21-40

ul. W. Korfantego 5, Poniedziałek-pią-
tek 8.00-20.00, sobota 8.00-14.00 
   tel. 32 228-12-18

ul. 1-go Maja 5, Poniedziałek-piątek 
8.00-19.00, sobota 9.00-14.00 
  tel. 32 220-00-74

ul. Kościelna 39,  Pon.-pt. 8.00-20.00, 
sobota 8.00-16.00,  tel. 32 733-80-09

ul. Kościelna 61, Poniedziałek-piątek 
7.00-18.00, sobota 7.30-12,30 
   tel. 32 229-01-71

ul. Michałkowicka 7, Poniedziałek-pią-
tek 8.00-20.00, sobota 8.00-14.00 
  tel. 32 766-84-38

ul. Niepodległości 23, Poniedziałek-
-piątek 8.00-19.00, sobota 8.00-14.00 
   tel. 32 228-01-60

ul. Niepodległości 29, Poniedziałek-
-piątek 8.00-19.00, sobota 8.00-18.00 
   tel. 32 228-33-70

ul. Okrężna 19, Poniedziałek-piątek 
8.00-19.00, sobota 8.00-14.00 
   tel. 32 229-00-70

ul. Olimpijska 2, Poniedziałek-piątek 
8.00-19.00, sobota 8.00-13.00 
   tel. 32 762-82-43

CAŁODOBOWA,ul. Jana Pawła II 13 
   tel. 32 761-11-00

ul. Jana Pawła II 1, Poniedziałek-piątek 
7.30-19.00, sobota 8.00-14.00 
   tel. 32 765-96-69

ul. Powstańców 16, Pon.-pią.  8.00-20, 
sobota 8.00-16.  tel. 32 220-03-37

ul. J. III Sobieskiego 30, Poniedziałek-
-piątek 8.00-18.00, sobota 8.00-12.00 
   tel. 32 765-92-05

ul. K. Szymanowskiego 8, Poniedzia-
łek-piątek 8.00-19.00, sobota 9.00-13.00 
tel. 32 229-83-09

ul. K. Świerczewskiego 6, Poniedzia-
łek-piątek 7.00-19.00, sobota 8.00-13.00 
 tel. 32 228-20-07 

CAŁODOBOWA ul. K. Świerczewskie-
go 13   tel. 32 204-66-22

ul. W. Wróblewskiego 28, Poniedzia-
łek-piątek 8.00-18.30, sobota 8.00-13.00 
   tel. 32 228-80-40

ul. Wyzwolenia 17, Poniedziałek-piątek 
8.00-19.00, sobota 9.00-14.00 
  tel. 32 228-43-46

ciąg dalszy na str. 34
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ciąg dalszy ze str. 33
od bramki, ja przyjąłem główką i z no-
gi strzeliłem bramę – opowiadał 9-let-
ni Igor  Jeziorski. Nieco mniej powo-
dów do radości miał na ten moment 
Rafał  Kołodziej z Przełajki, grający 
w drużynie „Bańgowa”: - No, my nie-
stety przegrywamy. Staramy się. Cza-
sem jestem w bramce, czasem w polu, 
jeszcze nic nie ustrzeliłem, może coś 
wpadnie – kwitował. Sporo dorzucił 
także Bartosz Imieło: - Takie mecze, 
turnieje dają nam wiele do-
brego. Jest możliwość polep-
szenia umiejętności, zawar-
cia nowych przyjaźni. Wcale 
nie krępujący jest doping ki-
biców. To nawet przyjemne. 
Tym bardziej, że idzie nam 
dzisiaj dobrze i gramy fair 
play. Jak będziemy grali tak 
dalej, damy radę – akcento-
wał zawodnik z „Węzłowca”.

Kibiców, czyli rodziców, 
dziadków, przyjaciół na wi-
downi hali Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji zebrało się tego dnia rze-
czywiście całkiem sporo. Z góry do-
pingowali, przeżywając mecze razem 
z dziećmi, żywo komentując co cie-

kawszą akcję. Warto w tym miejscu 
dodać, że imprezie cały czas przyglą-
dali się Jan Dudek – przewodniczący 
Rady Nadzorczej SSM oraz Ryszard 
Seręga – prezes Miejskiego Towa-
rzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. 
Ten ostatni zapowiedział, że prawdo-
podobnie jeszcze w tym sezonie ha-
lowym jego stowarzyszenie zorgani-
zuje turniej lub cykl turniejów pod na-
zwą „Cztery Pory Roku” i ma nadzieję 
na liczny udział ćwiczących pod okiem 
Dariusza  Rzeźniczka i Roberta  Ra-
zakowskiego dzieci. Kolejna porcja 
cennej praktyki? Może, może.

Turniej sędziowali wspólnie wspo-
mniani już trenerzy. Nie przeszkadza-

ło im to, aby jednocześnie, co chwi-
lę „rzucać” wskazówkami, jak należa-
ło się w danej akcji ustawić, komu po-
dać, jak i gdzie uderzyć. – Mi jak by-

łem bramkarzem trener krzyknął, bym 
nie wychodził za daleko z bramki, bo 
zapuszczałem się za linie i żebym po-
dawał po ziemi a nie na oślep do przo-

du. To mi się wszystko podoba. Mama 
z widowni mnie podgląda – powiedział 
8-letni Maciek  Podlasiński z osiedla 
„Młodych”, grający w drużynie z „Tu-
wima”.

Swoimi turniejowymi przeżyciami 
dzielili się i inni. 7-letni Karol  Jasiń-
ski z „Węzłowca” zdradził, że najlepiej 
idzie mu strzelanie goli. – Wpadł taki 
gol, że mój kolega Szymon odbił pił-
kę od drabinek, ja to przyjąłem, strzeli-
łem, bramkarz prawie obronił, ale jed-
nak nie dał rady. No, w ataku to się 
najlepiej czuję – mówił. – Przyjecha-
łem tutaj z tatą od Karola, bo mój po-
szedł do pracy. Bardzo mi się podoba-
ją mecze. Średnio mi idzie jeszcze, ale 
nie boję się starć – mówił z kolei 7-let-
ni Kamil Otte. – Tworzymy dobrą dru-
żynę – ja, Kamil, Maks, Konrad, Igor, 
Karol. Sporo się dzieje, ale najważniej-
sze, że strzelamy dużo bramek – tłu-

maczył 7-letni Tomek  Pawlak z osie-
dla „Chemik”, z drużyny „Węzłowca”. 
Wysoko poziom turnieju oceniali tre-
nerzy: - To nie jest ot taka sobie „bez-
władna kopanina”. Tu widać już pew-
ne postępy. 

Gdy Dariusz Rzeźniczek odgwizdał 
koniec ostatniego meczu, Zbigniew 
Krupski – jeden z organizatorów tur-
nieju oznajmił, że odbędzie się mała 
ceremonia zwycięzców a więc – nie-
spodzianka - wszystkich uczestników 

imprezy. Na zaproszenie or-
ganizatorów do wzięcia w tym 
wydarzeniu udziału odpowie-
dział Prezydent Miasta - Ra-
fał Piech. To dzięki współpra-
cy Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej i Urzędu 
Miasta mógł zostać zorgani-
zowany Turniej Świąteczno-
-Noworoczny a odbędzie się 
kolejny, w marcu, zamykają-
cy sezon halowy. Wolę kon-
tynuacji tejże idei, podpisaną 

jeszcze przez jego poprzednika – Jac-
ka Guzego, zapowiedział nowy prezy-
dent w swojej krótkiej wypowiedzi, po-
przedzającej wręczenie upominków.

Upominki – tak. Te trafiły do wszyst-
kich. Pamiątkowe medale na szyjach 
zawodników, zawodniczek zawiesza-
li Rafał Piech, Jan Dudek i Ryszard 
Seręga, dając jednocześnie do ręki 
każdemu reklamówkę z prezentami. 
Jak chwaliły się później dzieci, wśród 
nich były getry piłkarskie, plany lekcji, 
kubki z logo SSM, opaski odblaskowe 
na rękę i słodycze.

Sponsorami upominków, obok SSM, 
byli: Hurtownia  elektryczna  „Lu-
kam”  Jerzy  Kozłowski, Usługi  Re-
montowo-Budowlane  Marek  To-
masz, Transport  Międzynarodowy 
Jan Bauer oraz ZReP – Zakład Insta-
lacji elektrycznych.

Turniej był swoistym bonusem do 
treningów. W grudniu, jak zwykle, tre-
nowano popołudniami w wyznaczone 
dni, w czterech salach gimnastycz-
nych siemianowickich szkół. Od 7 
stycznia gimnastykują się z piłką da-
lej... Z werwą. 

Wciąż można zapisywać dzieci na 
treningi. Nie kosztują nawet złotówki. 
Wystarczy przyjść z dzieckiem na jed-
ne z zajęć i wypisać odpowiednią de-
klarację, jaką mają przy sobie trene-
rzy. Należy pamiętać jednak o sztyw-
no ustalonym przedziale wiekowym 
7-12 lat (funkcjonują dwie grupy - 7-9 
i 10-12 lat). Dzisiaj sala, latem boisko.

Rafał Grzywocz

Terminy zajęć piłkarskich  
w salach gimnastycznych

– styczeń -  luty:
- „Bańgów” – Zespół Szkół nr 1 przy ulicy Karola 

Szymanowskiego 11 – poniedziałki 16.30-18.30
- „Michałkowice” – Zespół Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych przy ulicy Witolda Budryka 2 
– wtorki 18.45-20.45

- Bytków – Zespół Szkół Sportowych przy ulicy 
Mikołaja 3 – czwartki 19.00-20.30

- im. Juliana Tuwima – Gimnazjum nr 3 przy ulicy 
Wojciecha Korfantego 18 – piątki 16.30-18.30

Zwyciężyli 
wszyscy
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CeNTRUM 
FINANSOWO-UBeZPIeCZeNIOWe

OFeRUJeMY UBeZPIeCZeNIA:
• komunikacyjne (OC, AC, NNW, Assistance) 
• ubezpieczenia domów, mieszkań, 
• ubezpieczenia turystyczne
• ubezpieczenia firm
• ubezpieczenia na życie 

PROMOCYJNe ZNIŻKI!!! 
DOJAZD DO KLIeNTA 

I DORADZTWO GRATIS!
Tel. 664 752 439

e-mail: malgorzata.maziarz@wp.pl
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LATO 2015
w sprzedaży!

Katowice, ul. Józefowska 95
tel. 32 256 60 83

Dla naszych klientów parking na lotnisku GRATIS !

/wakacjekatowice
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Tradycyjnie w okresie 
Bożonarodzeniowym i Noworocznym

do Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej wpłynęły kartki 

z życzeniami.
W imieniu Spółdzielców

- Rada Nadzorcza i Zarząd SSM 
dziękują za pamięć i życzliwe słowa


