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Ozdobić otoczenie
Jak ze zwykłego, rosnącego obok bloku drzewka, moż-

na zrobić ładną, kolorową choinkę...
Pod koniec grudnia na adres redakcyjnej poczty wpłynął 

e-mail od proszących o anonimowość Czytelników, którzy 
z własnej inicjatywy przystroili choinkę. Prosząc o wykona-
nie zdjęcia napisali:

W tym roku niestety na święta nie mieliśmy śniegu, więc 
chciałam wraz z mężem by w tym szczególnym czasie, je-
śli nie  jest biało  to było chociaż kolorowo. Postanowiliśmy 
ustroić lampkami choinkę znajdującą się przed naszym blo-
kiem przy ul. Korfantego 6a (od strony balkonów). Zauważy-
liśmy, że ludzie zareagowali na ten pomysł bardzo pozytyw-
nie. (...) Może to zachęci innych, by też ustroić w kolorowe 
lampki drzewka przed swoimi blokami, tak jak latem ustra-
ja się balkony w kwiaty.

Publikując zdjęcie komentujemy krótko: Brawo! 

Dbaj o swoje

Uciekające ciepło
Z jednej strony cieszymy się ogromnie, gdy przycho-

dzi nam pisać o inicjatywach mieszkańców popra-
wiających wizerunek budynków, osiedli i słowem o pozy-
tywnych zmianach zachodzących na naszych osiedlach, 
z drugiej serce się kroi, gdy piszemy o dewastacjach.

ciąg dalszy na str. 4

Ubiegłomiesięczny tekst 
był krótki i sprowadzał się 
do życzeń o świętach bez 
dewastacji. Tak też było – 
za co dziękujemy. Nieste-
ty, niestety nie można te-

go powiedzieć o czasie po-
przedzającym święta, czego 
dowodem publikowana wyli-
czanka. Robi ona przygnę-
biające wrażenie szczegól-
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

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

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
Danuta KwiaTKowSKa, andrzej walDera*
zapraszają wszystkich Mieszkańców
1. 02. 2016 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 7. marca 2016 r. dużurować będą Bogdan SEWERyN, Wanda STolARCZyk  

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

informuje, że 

28 stycznia 2016 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. ZHP 10/32  o pow. 36,47 m2 cena wywoławcza 90.300,00 zł

6 piętro, dwa pokoje + kuchnia
lokale będące przedmiotem przetargu można oglądać 

do 27. 01. 2016 roku
po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z administracją osiedla 

„Młodych” pod numerem tel. 32 228-39-47.
Wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przyjmowana jest 

w pokoju nr 23 w siedzibie Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej do 28. 01. 015 roku, do godz. 1030, bądź też wcześniej na konto SSM: 

83 1020 2368 0000 2102 0022 5706.

Ponadto prosimy o zapoznanie się ze Statutem SSM oraz Regulamina-
mi obowiązującymi w Naszej Spółdzielni, które znajdują się na Naszej stro-
nie internetowej 

www.ssm.siemianowice.com

- wiąże się to ze złożeniem stosownego oświadczenia.
osoby reprezentujące na przetargu ewentualnego nabywcę lokalu mieszkalnego zobo-

wiązane 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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Nie bądź obojętny - za likwidowanie dewastacji TY też płacisz!!!

a na osiedlach zanotowano:
osiedle „Tuwima”

- Hermana wróbla 7C i 15– zdewa-
stowano skrzynkę na reklamy,

- ul. Hermana wróbla 7D – skradziono 
gałkoklamkę

- H. wróbla 8-9 – wyrwano skrzynię 
na piasek,

- wojciecha Korfantego 2C – wy-
rwano uszczelkę oraz blokady ma-
łego skrzydła, uszkadzając przy tym 
drzwi wejściowe,

- H. wróbla 4B – wyrwano rurę spu-
stową z daszku nad wejściem, dru-
gą skradziono,

- okrężna 8 – wybito szybę w drzwiach 
wejściowych,

- H. wróbla 9a – graffiti na klinkierze 
(wejście do budynku).

osiedle „Michałkowice”
- plac zabaw przy ulicy Przyjaźni 22 

– zniszczono furtkę, regulamin, skra-
dziono kilka sztachet drewnianego 
ogrodzenia.

osiedle „Młodych”
- siłownia zewnętrzna – zniszczono 

klamkę w furtce wejściowej.
osiedle „Centrum”

- Jana Pawła ii 18, 21, 22 – graffiti na 
elewacjach budynków.

osiedle „węzłowiec”
- walerego wróblewskiego 26B – 

zniszczono skrzynkę pocztową.
osiedle „Chemik”

- w. wróblewskiego 63 – uszkodzo-
no elewację w przejściu. pes

nie, gdy pomyślimy o kosztach, jakie 
ponosimy z powodu napraw.

Na pierwszy plan wśród zniszczeń 
kolejny już raz wysuwają się dewasta-
cje na placu zabaw przy ulicy Przy-
jaźni 22. Tam jakieś niewyżyte osiłki 
znów przypomniały o sobie, a wołają-
ce o pomstę efekty ich działań mówią 
same siebie.

Co im z tego przychodzi – Bóg ra-
czy wiedzieć. My natomiast wiemy, 
że naprawy kosztują, a płacimy za to 
w czynszach.

Na zimę jak znalazł?
Na drugim, miejscu plasują się 

wszelkie uszkodzenia drzwi. Prym wio-
dą wybicia szyb, chociaż nie brakuje 
uszkodzeń zamków, zawiasów, wyry-
wania gałkoklamek etc. Takie dewa-

stacje na zimę jak znalazł. Ciepło ma 
którędy uciekać. Przebudzenie przyj-
dzie, gdy ciepło będzie rozliczane. 
Wtedy wrzask: co tak dużo, bo kto tam 

będzie pamiętał, że ileś energii sobie 
popłynęło do atmosfery.

Jeżeli ktoś jeszcze nie zauważył, 
to pragniemy w tym miejscu przy-
pomnieć, że rozpoczął się już se-
zon grzewczy. każda wybita szyba 
w drzwiach, zniszczona klamka, sa-
mozamykacz i każde w jakikolwiek 
sposób uszkodzone drzwi, okienko 
piwniczne to niekontrolowany dopływ 
zimnego powietrza, a parę dni silnych 
mrozów już mieliśmy. Łatwo się domy-

śleć, że tym samym ciepło kupowane 
przez nas i z naszych pieniędzy a na-
stępnie rozliczane jako zużyte w czę-
ściach wspólnych ucieka, bo ma któ-

rędy. Wychładzają się też ściany itd. 
itp. czego konsekwencją wzrost zuży-

cia w mieszkaniach. To wszystko plus 
parę innych „drobiazgów” składają-
cych się na zapotrzebowanie na cie-
pło dla danego budynku powoduje, że 
pobieramy energii cieplnej coraz wię-
cej, a jak rośnie zużycie to rośnie wy-
datek na zakup. Pomyślmy o tym już 
teraz, bo gdy przyjdzie płacić to może-
my tylko pozgrzytać zębami i udać się 
do przysłowiowej kasy. 

Dbaj o swoje

Uciekające ciepło

ciąg dalszy ze str. 2

obradowała rada Nadzorcza SSM

Przyjęto plany
21 grudnia odbyło się ostatnie w 2015 roku posie-

dzenie rady Nadzorczej Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej.

W jego trakcie Rada omówiła i uchwaliła Plany Pracy na 
rok 2016:

- Zarządu,
- Rady Nadzorczej
oraz komisji Problemowych RN:
- Rewizyjnej,

- Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,
- organizacyjno-Samorządowej.
Rada zapoznała się także z wykonaniem planu gospo-

darczo-finansowego SSM za 10 miesięcy oraz prognozą 
do końca br. 

Rada po wysłuchaniu opinii komisji przyjęła wspomnia-
ne dokumenty.

obrady prowadził Jan Dudek – przewodniczący RN 
SSM. Zamykając je złożył wszystkim obecnym życzenia 
świąteczno-noworoczne z prośbą o przekazanie ich miesz-
kańcom oraz pracownikom Spółdzielni.

pes
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7 razy w 2015 r. 7 razy w 2015 r. 7 razy w 2015 r.

Koszty rosną non stop

Na przestrzeni ubie-
głego roku ceny 

energii cieplnej zużywa-
nej do celów ogrzewania 
mieszkań w zasobach Sie-
mianowickiej Spółdziel-

ni Mieszkaniowej wzrosły 
siedmiokrotnie.

Uśrednienie cen przez 
Tauron i zaakceptowa-
nie takiej formy decyzjami 
Urzędu Regulacji Energe-
tyki powoduje zmiany ce-
ny ciepła dla wszystkich 
odbiorców energii cieplnej 
w rejonie działania Tauron 
Ciepło.

W 2015 roku nowe, wyż-
sze ceny wprowadzano od 
kolejno:

- 3. marca,
- 1 lipca,
- 16. lipca,

- 1 września,
- 6 września,
- 16. września,
- 1 grudnia.
Skutkiem decyzji URE 

podjętych każdorazowo na 
wniosek źródeł ciepła (wy-
twórców) lub dystrybutora 
w porównaniu do cen z 1 
stycznia 2015 r. jest wzrost 
o 3,9% ceny energii cieplnej 

zużywanej do celów central-
nego ogrzewania mieszkań 
i przygotowania ciepłej wo-
dy użytkowej.

382 tysiące złotych
Te ruchy cenowe, na któ-

re Spółdzielnia ani żaden in-
ny odbiorca nie mają wpływu, 
powodują wzrost kosztów po-
noszonych przez mieszkań-

ców o kwotę prawie 382 ty-
siące złotych. W przeliczeniu 
na jedno mieszkanie w zaso-
bach SSM daje to kwotę wyż-
szą średnio o ok. 30 złotych.

Mając na względzie czę-
stotliwość zmiany cen, 

a także jej stosunkowo nie-
wielki wzrost należy stwier-
dzić, iż mamy do czynienia 
ze stałą tendencją do pod-
noszenia kosztów ogrzewa-
nia przez wytwórców i do-
stawców.

Sądzić należy, że nie są to 
ostatnie podwyżki i podob-
nych możemy się spodzie-

wać również na przestrzeni 
2016 roku.

Miejmy jednak nadzie-
ję, iż ich wzrostu cen nie 
będzie znacząca i pozwo-
li nam mieszkańcom udźwi-
gnąć ich wysokość. pes

Nie bądź obojętny! Nie bądź obojętny! Nie bądź obojętny!

Widzisz bezdomnego dzwoń
bezpłatnie na: 800 100 022

liczby szokują. według rządowego Centrum Bezpie-
czeństwa od początku roku w naszym kraju zmarło z wy-
chłodzenia ponad 50 osób. Natomiast od listopada ub.r., 
takich zgonów odnotowano blisko 70.

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 
potrzebujących zapewnienia schronienia:

800 100 022.
Pomocy dla bezdomnych możemy też szukać telefonu-

jąc pod następujące numery:
- 997 – Policja,

- 112 – Służby ratownicze
- 986 – Straż Miejska Siemianowice Śląskie
- 32 228-47-00, e-mail: dyzurny@sm.siemianowice.pl
Niezależnie też zwracajmy uwagę na przypadkowo napo-

tkane osoby, które mogą stać się ofiarą niskich temperatur.
Nie bądźmy obojętni na widok osób leżących, dłużej siedzą-

cych w jednym miejscu bądź zbyt lekko ubranych w stosunku 
do panujących warunków atmosferycznych mróz, śnieżyca.

Zwracajmy szczególną uwagę przede wszystkim na 
dzieci, osoby starsze.

o każdej niepokojącej sytuacji trzeba koniecznie – najle-
piej natychmiast – poinformować służby ratownicze.

od naszej wrażliwości i chęci niesienia pomocy zale-
ży ich życie.

Nowy rok to i nowe zadania remontowe. Na stronach 6 do 
8 prezentujemy obszerne fragmenty zaplanowanych do wy-
konania zadań dla trzech osiedli: „Che-
mik”, „Tuwima” „Michałkowice”. Uważ-
ny obserwator bez trudu zauważy, że w zestawieniu w osie-

dlach nie trzymamy się przyjętej w SSM rzymskiej numera-
cji działów. Powód jest prosty. W działach tych zadania do-

tyczą całości osiedli lub prace zależ-
ne będą od potrzeb. Plany remon-

towe dla pozostałych osiedli opublikujemy w „MS” 2/2016. 
Remonty 2016
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Plan rzeczowo-finansowy robót remontowo-konserwacyjnych 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2016

Osiedle „Chemik”

lp. loKaliZaCJa roBÓT ZaKreS roBÓT iloŚĆ TerMiN 
wYKoNaNia

ii roBoTY oGÓlNoBUDowlaNe

1 Alfonsa Zgrzebnioka 27-29, 31-33
Modernizacja parterów (wyłożenie 

ścian i podłóg płytkami klinkierowymi)
4 kl. III kw.

2
Alfonsa Zgrzebnioka 39,
Walerego wróblewskiego 39-41, 
Niepodległości 59, 63

Wykonanie nowej zabudowy pod 
kontenery

4 szt. II kw.

iii roBoTY MalarSKie

1 Walerego wróblewskiego 71 Malowanie klatki schodowej 1 kl. II kw.

2 Alfonsa Zgrzebnioka 27-29, 31-33, Malowanie klatki schodowej 4 kl. III kw.

Viii roBoTY iNSTalaCYJNe

1 Całość nieruchomości
Wykonanie zaleceń pokontrolnych 

instalacji gazowej
2.137 

mieszkań
cały rok

2
W. wróblewskiego 43, 45, 47, 49
Niepodległości 60
Alfonsa Zgrzebnioka 25-52

Wymiana podzielników c.o. 1.834 szt.
I kw.
I kw.
II kw.

X roBoTY iNŻYNierYJNe

1 Walerego wróblewskiego 39-41 Rewitalizacja terenu, I etap - patrz str. 16 Wg projektu  II kw.

2 Niepodległości 61-63 Remont chodników (kontynuacja) 300 m2 I kw.

3
W. wróblewskiego 51-53, 61-63
Niepodległości 60, 64-66

opracowanie projektu na 
zagospodarowania terenu

4 projekty IV kw.

Xi DoMoFoNY – reMoNTY

1
Niepodległości 61-63
Walerego wróblewskiego 43

Wymiana instalacji i kaset 
domofonowych

11 kl.
1 kl.

I kw.
I kw.

Osiedle „Centrum”

lp. loKaliZaCJa roBÓT ZaKreS roBÓT iloŚĆ TerMiN 
wYKoNaNia

ii roBoTY oGÓlNoBUDowlaNe

1. Kolejowa 1-6 Remont śmietników 2 szt. II kw.

iii roBoTY MalarSKie

1. Ryszarda Gansińca 4, 7, 9, 10, 11 Malowanie klatki schodowej 5 kl. I – III kw.

2. Kolejowa 1 Malowanie klatki schodowej 3 kl. IV kw.

3. Powstańców 54B Malowanie klatki schodowej 1 kl. I kw.

4. Komuny Paryskiej 1 Malowanie klatki schodowej 1 kl. IV kw.

Viii roBoTY iNSTalaCYJNe

1. Jana Pawła ii – Tadeusza Kościuszki 10 Wymiana poziomu zimnej wody 3 kl. I kw.

2. Komuny Paryskiej 3 Wymiana poziomu zimnej wody 1 kl. III kw.

3. Kolejowa 1-6, k. Świerczewskiego 46-50 Wymiana podzielników c. o. III – IV kw.

4. wg harmonogramu Wymiana wodomierzy 1.017 szt. I – IV kw.

X roBoTY iNŻYNierYJNe

1. Jana Pawła ii 17 – Kościuszki 10 Remont placu 150 m2 II – III kw.

2. karola Świerczewskiego 50 Remont drogi dojazdowej 250 m2 I – II kw.

3 Powstańców 46a-54C Remont chodnika 250 m2 III – IV kw.

Xiii ZieleŃ + MaŁa arCHTeKTUra

1. Kolejowa 1-3 Wykonanie placu zabaw 1 kpl. II kw.



7MOJA SPÓŁDZIELNIA 1/2016

Osiedle im. Juliana Tuwima

lp. loKaliZaCJa roBÓT ZaKreS roBÓT iloŚĆ TerMiN 
wYKoNaNia

i roBoTY DeKarSKie
1. leśna 15 Remont kapitalny poszycia dachowego 270 m2 II kw.

ii roBoTY oGÓlNoBUDowlaNe
1. Hermana wróbla 7a, B, C, D Remont elewacji przyziemia budynku 4 kl. II kw.

2. okrężna 7 Położenie glazury na parterze budynku 1 bud. II kw.

3. Wojciecha Korfantego 14a, B Położenie glazury na parterze budynku 2 kl. III kw.

4. Wojciecha Korfantego 4a
Remont balkonów wraz 

z odwodnieniem
24 szt. I – IV kw.

5. Wojciecha Korfantego 16a, B Remont parterów i wejść do budynku, c.d. 2 kl. I kw.

6. leśna 15 Remont balkonów,  str. zachodnia 20 szt. II – IV kw.

7. Hermana wróbla 6
Remont śmietnika wraz z jego 

zadaszeniem
1 szt. III kw.

8. Wojciecha Korfantego 2
Remont śmietnika  

wraz z jego zadaszeniem
1 szt. III kw.

9. Wojciecha Korfantego 14
Remont śmietnika wraz z jego 

zadaszeniem
1 szt. IV kw.

10. Wojciecha Korfantego 4 Wymiana okien piwnicznych na luksfery 2 kl. I kw.

11. Hermana wróbla 5 Wymiana okien piwnicznych na luksfery 2 kl. I kw.

12. Wojciecha Korfantego 14
Zagospodarowanie terenu  

– siłownia na wolnym powietrzu
Wg projektu II kw.

iii roBoTY MalarSKie

1. okrężna 7 Remont, malowanie klatki schodowej 1 kl. II kw.

2. Wojciecha Korfantego 14a, B Remont, malowanie klatki schodowej 2 kl. III kw.

3. Wojciecha Korfantego 16a, B Remont, malowanie klatki schodowej 2 kl. I kw.

iV roBoTY STolarSKie

3. Wojciecha Korfantego 14 a, B Wymiana okien w klatkach schodowych 12 szt. II kw.

4. Wojciecha Korfantego 4a, B Wymiana okien w klatkach schodowych 34 szt. I kw.

5. Wojciecha Korfantego 9a, B, C Wymiana okien w klatkach schodowych 60 szt. IV kw.

6. Hermana wróbla 7a, B, C, D Wymiana okien w klatkach schodowych 72 szt. II kw.

V roBoTY ŚlUSarSKie

1 Wojciecha Korfantego 17 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw II kw.

Vii DŹwiGi – KoNSerwaCJa

1. Hermana wróbla 8a, okrężna 7 Estetyzacja kabiny dźwigu 2 szt. IV kw.

Viii roBoTY iNSTalaCYJNe

1. Całość nieruchomości Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody Wg potrzeb I – IV kw.

2. okrężna 13 Remont instalacji deszczowej 1 bud. I kw.

3. okrężna 8 Remont instalacji deszczowej 1 bud. II kw.

iX C.o. – reMoNTY
1. W. Korfantego 3, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17 Wymiana podzielników kosztów c.o. 1.143 szt. II kw.

X roBoTY iNŻYNierYJNe

1. Hermana wróbla, Wojciecha Korfantego
Wybrukowanie terenu pod pojemniki na 

surowce wtórne
150 m2 III – IV kw.

2. Wojciecha Korfantego 9 Remont kapitalny chodników 200 m2 III – IV kw.

Xi DoMoFoNY

1. okrężna 7 Remont instalacji domofonowej 1 szt. I kw.

2. Wojciecha Korfantego 14B, C Remont instalacji domofonowej 2 kl. II kw.

Xiii ZieleŃ+MaŁa arCHTeKTUra

1. Całość nieruchomości Usuwanie i nasadzanie drzew i krzewów. I – IV kw.

ciąg
 d

alszy n
a str. 8
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Osiedle „Michałkowice”

lp. loKaliZaCJa roBÓT ZaKreS roBÓT iloŚĆ TerMiN 
wYKoNaNia

i roBoTY DeKarSKie

1. obrońców warszawy 2 Wymiana rynien 2 kl. II kw.

2. Władysława Sikorskiego 4 – garaże konserwacja pokrycia dachu 30 szt. II kw.

ii roBoTY oGÓlNoBUDowlaNe

1. wyzwolenia 6 Remont balkonów + docieplenie ścian 2 kl. II – IV kw.

2. leona Kruczkowskiego 4 Usuwanie glonów 4 kl. II – IV kw.

3. Władysława Sikorskiego 1 Usuwanie glonów 3 kl. II – IV kw.

4. Walentego Fojkisa 3 Usuwanie glonów 3 kl. II – IV kw.

5. leona Kruczkowskiego 4, 6, 8 Ułożenie płytek przed klatkami 12 kl. II – IV kw.

6. Władysława Sikorskiego 2 Remont parterów 3 kl. II – IV kw.

7. Kościelna 12, 12a Remont balkonów 2 kl. II – IV kw.

iii roBoTY MalarSKie

1. leona Kruczkowskiego 6
Malowanie klatek i modernizacja 

parterów
4 kl. I – IV kw.

2. leona Kruczkowskiego 8
Malowanie klatek 

i modernizacja parterów
4 kl. IV kw.

3. Pocztowa 8
Malowanie klatek i modernizacja 

parterów
1 kl. I – IV kw.

4. Pocztowa 9
Malowanie klatek 

i modernizacja parterów
1 kl. I – IV kw.

5. Pocztowa 10
Malowanie klatek i modernizacja 

parterów
1 kl. I – IV kw.

6. Przyjaźni 52
Malowanie klatek 

i modernizacja parterów
2 kl. I – IV kw.

Viii roBoTY iNSTalaCYJNe

1. Zgodnie z harmonogramem
Wymiana podzielników kosztów c.o. 

w mieszkaniach
839 szt. I – IV kw.

X roBoTY iNŻYNierYJNe

1. Jana Hadamika 7
obudowa śmietnika + utwardzenie 

terenu
1 szt. III kw.

2. Przyjaźni 42
obudowa śmietnika  

+ utwardzenie terenu
1 szt. III kw.

Xi DoMoFoNY – reMoNTY

1. leona Kruczkowskiego 6
Wymiana kaset i słuchawek 

domofonowych
4 kl. I kw.

2. leona Kruczkowskiego 8
Wymiana kaset 

 i słuchawek domofonowych
4 kl. IV kw.

3. Władysława Sikorskiego 1
Wymiana kaset i słuchawek 

domofonowych
3 kl. I kw.

4. Pocztowa 8
Wymiana kaset  

i słuchawek domofonowych
1 kl. I kw.

5. Pocztowa 9
Wymiana kaset i słuchawek 

domofonowych
1 kl. I kw.

6. Pocztowa 10
Wymiana kaset 

i słuchawek domofonowych
1 kl. I kw.

7. Przyjaźni 52
Wymiana kaset i słuchawek 

domofonowych
2 kl. I kw.

ci
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os. „Bańgów” os. „Centrum” os. „Chemik” os. „Michałkowice” os. „Młodych” os. im. J. Tuwima os. „węzłowiec”

Zamykanych śmietników coraz więcej
Przełom grudnia i stycznia zwykle to tzw. „martwe miesiące”, jeśli chodzi o roboty na zewnątrz budynków. 

a jednak... ostatnie tygodnie 2015 roku były – jak zresztą prognozowano – na tyle ciepłe, że udało się wyko-
nać całkiem sporo prac. Przybywa w osiedlach SSM zamykanych śmietników, kolejnych wybrukowanych miejsc 
parkingowych, nowych nasadzeń... a co w styczniu i dalej? Klatki schodowe, klatki, klatki...

osiedle „Centrum”
Po oddanym do użytku mieszkańców 

jakiś czas temu zabudowanym śmiet-
niku przy ulicy Jedności, przyszła ko-
lej na ujęte w planie remontów stano-
wisko kontenerowe przy ulicy Kruczej 

1a. W drugiej połowie grudnia wyko-
nano ściany śmietnika i utwardzono 
kostką brukową teren pod pojemniki 
na odpady. Pozostała jeszcze kwestia 
jego zadaszenia i zamontowania furtki.

W grudniu administracja w kilku róż-
nych miejscach osiedla zleciła uzupeł-
nienie żywopłotów. Przykłady? Przed 
budynkami przy ulicy Kruczej 1a i Ka-
rola Świerczewskiego 50. Wycięto 
też drzewo przy tym ostatnim adresie 
(po uzyskanej pisemnie zgodzie Urzę-
du Miasta). Jeśli warunki będą ku te-
mu odpowiednie, wkrótce będzie też 
doraźna przycinka osiedlowego drze-
wostanu.

konserwatorzy z kolei zrealizowali 
kilka zgłoszeń odnośnie wymiany od-
cinków pionów lub poziomów wod-
nych. To kilka adresów: ryszarda 
Gansińca 11 (odcinek poziomu zimnej 
wody), Komuny Paryskiej 3, 5 oraz 
Karola Świerczewskiego 50 (odcinki 
pionów wodnych).

W najbliższych tygodniach front ro-
bót przeniesie się do klatek. Admini-
stracja – wzorem choćby ubiegłego 
roku – zaplanowała na początek ro-
ku tym razem malowanie trzech klatek 
schodowych budynków przy ulicy ry-
szarda Gansińca 9, 10, 11 oraz wyko-
nanie korytka pod sieci teletechniczne 
w wieżowcu przy ulicy Komuny Pary-
skiej 1.

osiedle im. Juliana Tuwima
W ostatnim czasie tutaj również przy-

było obudowane stanowisko kontene-
rowe na odpady mieszane. Tym razem 
„domek” z zamykaną na klucz furtką 
pojawił się przy ulicy Hermana wró-

bla 6. W samym tylko osiedlu „Tuwi-
ma”, w różnych jego częściach, jest już 
siedem takich zadaszonych stanowisk.

klatki schodowe. Inny zakres ro-
bót obejmowały prace w kilku klatkach 
schodowych budynków przy ulicy woj-
ciecha Korfantego 4 i 9. Wymienione 
zostały wszystkie okna oraz zamonto-
wano dodatkowo odstraszacze gołę-
bi. W planach na pierwszy kwartał te-
go roku administracja ma jeszcze za-
budowanie pod „czwórką” okien piw-
nicznych luksferami.

kontynuowane są też polegające na 
uporządkowaniu i zabudowie sieci tele-
technicznych rozpoczęte w grudniu pra-
ce remontowe w klatkach schodowych 
przy ulicy wojciecha Korfantego 16a, 
B. Wcześniej wymieniono tam okna i wy-
remontowano instalację domofonową.

W osiedlu przybyło też nowych nasa-
dzeń – niskopiennych drzewek, krze-
wów, choinek.

Trwają ponadto doraźne prace al-
pinistyczne związane z naprawą czół 
balkonowych na kilku budynkach ulicy 
w. Korfantego – 9, 16, 17.

osiedle „Młodych”
kilka punktów z planu remontów uda-

ło się w grudniu odhaczyć. To mię-
dzy innymi roboty remontowe balkonów 
(trzeci zjazd) przy ulicy Bohaterów we-
sterplatte 12, pomiary instalacji elek-
trycznej w mieszkaniach przy alei Mło-

dych 3-7 i próby szczelności gazu przy 
alei Młodych 8-9, 10-15. konserwato-
rzy wymieniali też – według potrzeb – 
odcinki pionów i poziomów wodnych.

Na pierwszy kwartał roku admini-
stracja osiedla „Młodych” ma w pla-

nach między innymi pomalowanie klat-
ki schodowej przy alei Młodych 3.

osiedle „Chemik”
kolejny utwardzony teren dla parku-

jących samochodów. W poprzednim 
wydaniu „MS” informowaliśmy o wyko-
naniu drogi dojazdowej oraz wytycze-
niu dodatkowych miejsc parkingowych 
na terenie byłego boiska sportowego 
przy ulicy Niepodległości 59. W grud-
niu – zgodnie z zapowiedziami – zaję-
to się niewielkim parkingiem oraz dro-
gą dojazdową do niego przy ulicy Nie-
podległości 63C (szczyt budynku). 
Wreszcie tamtejsi kierowcy mogą po-
wiedzieć, że parkują na „normalnym”, 
równym parkingu. Teren został wypro-
filowany i wybrukowany.

Przylegający – dosłownie – do niego 
śmietnik, również wygląda inaczej, ani-
żeli jeszcze parę tygodni temu. Raz, 
dwa wykonano nowe, zabudowane 
stanowisko kontenerowe na odpady 
(przy tym samym adresie). Mieszkań-
cy pobliskich klatek schodowych oraz 
użytkownicy lokali użytkowych otrzy-
mali już do niego klucze.

Trwają tymczasem w niektórych klat-
kach schodowych osiedla większe ro-
boty. Jednakże większość dobiega po-
woli końca. Przykładem mogą być klat-
ki schodowe wieżowców przy ulicy wa-
lerego wróblewskiego 69 i 73. Przez 

ciąg dalszy na str. 10

os. „Tuwima”. Tak wyglądało podczas remontu parteru, z uporządkowaniem sieci teletechnicznej,  
przy ul. wojciecha Korfantego 9a
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ostatnie miesiące wykonano tam sze-
reg kompleksowych prac. Chociaż prace 
nieco przeciągały się, nie da się ukryć, 

to widać efekty. W tym roku zaplano-
wano podobne roboty w ostatnim z wie-
żowców tej części Bytkowa – przy wa-
lerego wróblewskiego 71. Będą mię-
dzy innymi porządkowane sieci teletech-
niczne i malowane korytarze lokatorskie.

Niepodległości 61-63 to aż 11 kla-
tek schodowych. Administracja zleciła 
przekładanie sieci teletechnicznych we 
wszystkich, a jeszcze w styczniu ma 
rozpocząć się remont parterów. Duże 
roboty, na tygodnie pracy.

Z innej beczki, nie planowane: Ad-
ministracja zajęła się zdewastowanym 
stanowiskiem kontenerowym między 
budynkami przy w. wróblewskiego 
43 i 49, a także uszkodzonym podczas 
gwałtowanych wichur poszyciem da-
chu maszynowni budynku przy wale-
rego wróblewskiego 73.

Warto nadmienić jeszcze o nowych 
nasadzeniach, jakie pojawiły się w kil-
ku różnych częściach osiedla „Chemik”. 
Młode drzewka posadzono między bu-
dynkami walerego wróblewskiego 55 
i 57, 63 oraz Niepodległości 66. obsa-
dzono też żywopłotem rejon budynku 
przy ulicy Niepodległości 63.

osiedle „Bańgów”
Po oddanej w listopadzie do użyt-

ku mieszkańcom pomalowanej klatki 
schodowej przy ulicy Marii Skłodow-
skiej-Curie 43, przyszła pora na in-
ne prace wewnątrz budynków, a ści-
ślej – w ich piwnicach. Przełom grud-
nia i stycznia to roboty w czterech 
klatkach schodowych przy ulicy Ma-
rii Skłodowskiej-Curie 25-27 i 31-33. 
Trwa wymiana okien w piwnicach lo-
katorskich.

Pozostając przy budynkach... kon-
serwatorzy administracji wykonują 
systematycznie zlecone im zadania 
związane z wymianą pionów i pozio-

mów wodnych. ostatnio wymienili po-
ziom zimnej, ciepłej wody oraz cyrku-
lacji przy ulicy Marii Skłodowskiej-
-Curie 47-49.

Cieszą oko nowe nasadzenia w osie-
dlu, zwłaszcza na terenie tzw. I nieru-

chomości. Przypomnijmy, w ostatnich 
tygodniach w „Bańgowie” dosadzono 
blisko 20 nowych drzewek. Jak się 
przyjmą i wyrosną będą ozdobą.

osiedle „węzłowiec”
Jeszcze w grudniu w osiedlu „Węzło-

wiec” zakończono kilka ważnych, za-
planowanych wcześniej założeń. Przy-
kładowo, w budynkach przy ulicy wła-
dysława Jagiełły 13 oraz walerego 
wróblewskiego 26-32, we wszystkich 
klatkach, zamontowano wspólne kana-
ły (korytka), przeznaczone na sieci tele-
techniczne. Trwa przekładanie instalacji 
teletechnicznych przy tym drugim adre-
sie. klatkami przy wł. Jagiełły 13 ope-
ratorzy mają się dopiero zająć wkrótce.

Na docieplonych w zeszłym ro-
ku dwóch budynkach – władysła-
wa Jagiełły 39 i 41 trwały do niedaw-
na, bądź trwają jeszcze roboty. Przy 
władysława Jagiełły 39C, D, e wy-
remontowano komory zsypowe, zaś 
przy „41” kontynuowana jest wymiana 
okien piwnicznych na luksfery.

Z innych spraw nadmieńmy, że jesz-
cze w grudniu konserwatorzy wymieni-
li poziomy zimnej wody przy ulicy Grun-
waldzkiej 4a, B (na styczeń zaplano-
wano wymianę pionu ciepłej, zimnej 
wody oraz cyrkulacji przy wł. Jagieł-
ły 37D), a dodatkowo też oznakowa-
no (w budynkach tzw. pierwszego etapu 
osiedla) pomieszczenia z zaworami ga-

zu. Mniej więcej od przełomu październi-
ka i listopada trwa z kolei uszczelnianie 
instalacji gazowych na przyłączach ko-
lejnych budynków osiedla: władysława 
Jagiełły 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39. 

Tymczasem przy ulicy władysława 
Jagiełły 7 prowadzona jest estetyza-
cja parterów we wszystkich czterech 
klatkach tego bloku, będzie wkrótce – 
już na samym wejściu – przyjemniej.

osiedle „Michałkowice”
Przełom grudnia i stycznia to w „Mi-

chałkowicach” prace skupione przede 
wszystkim wokół remontów kolejnych 

ujętych w planie robót klatek schodo-
wych oraz wykonanie stanowisk kon-
tenerowych na odpady.

Najpierw klatki. Przy władysława Si-
korskiego 2 ekipa remontowa zajęła 
się modernizacją parterów – począwszy 
od klatki „B”. Gdzie indziej – przy Pocz-
towej 11 pomalowano już klatkę scho-
dową. Do wykonania zostały jeszcze 
płytki na posadzce i schodach. Przy tej 
samej ulicy, tyle że w budynkach „8”, „9” 
i „10” przygotowano już korytka pod sie-
ci teletechniczne i teraz zadaniem ope-
ratorów multimedialnych jest przełoże-
nie swoich kabli we właściwe miejsce.

Na pierwszy kwartał przewidziano 
też między innymi malowanie klatki 
schodowej przy ulicy Przyjaźni 52.

Jeśli chodzi o śmietniki – na prze-
strzeni listopada i grudnia – prowa-
dzono niemal jednocześnie prace na 
dwóch stanowiskach kontenerowych 
nieopodal budynku przy ulicy Poczto-
wej 11 i przy Przyjaźni 36 oraz Gim-
nazjum nr 2. W całości gotowy jest ten 
pierwszy. Mieszkańcy mają już do nie-
go własne kluczyki. Do domknięcia ro-
bót przy drugim pozostało zamontowa-
nie zadaszenia i furtki. Przypomnijmy: 
pierwszy z nich przeznaczony jest dla 
mieszkańców z budynków: Pocztowa 
11, Przyjaźni 48-50-52, drugi z kolei 
– użytkować będą mieszkańcy z Przy-
jaźni 36 i szkoła. Rafał Grzywocz

os. „Bańgów” os. „Centrum” os. „Chemik” os. „Michałkowice” os. „Młodych” os. im. J. Tuwima os. „węzłowiec”

Zamykanych śmietników 
coraz więcej

ciąg dalszy ze str. 9

os. „Tuwima”. Krajobraz pooo... wymianie okien
os. „Chemik”. Śmietnik przy Niepodległości 63C to kolejne 

obudowane stanowisko kontenerowe w tym osiedlu
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os. „Bańgów” os. „Centrum” os. „Chemik” os. „Michałkowice” os. „Młodych” os. im. J. Tuwima os. „węzłowiec”

Nowych nasadzeń w osiedlach w ostatnich 7-8 tygodni całkiem, całkiem.  
Tutaj np. aleja Młodych 10-15 - po lewej i w. wróblewskiego 55-57 - po prawej

os. „Chemik”. wreszcie pojemny parking i dobra droga dojazdowa – Niepodległości 59

os. „Michałkowice”. Śmietnik ponad miesiąc temu i dziś – Przyjaźni 36

os. „Centrum”. Pod koniec grudnia kładziono kostkę pod nowy śmietnik – Krucza 1a

Zamykanych śmietników coraz więcej
Czytaj - str. 11
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os. „Bańgów” os. „Centrum” os. „Chemik” os. „Michałkowice” os. „Młodych” os. im. J. Tuwima os. „węzłowiec”

 os. „Chemik”. Parking. Miesiąc temu i dziś – Niepodległości 63C

os. „Michałkowice”. Śmietnik ponad miesiąc temu i dziś – Pocztowa 11

os. „Michałkowice”. Po modernizacji parter wygląda 
znacznie lepiej – wł. Sikorskiego 2B

os. „Tuwima”. w budynkach przy ul. okrężnej 2 i 6 
wymieniano okienka piwniczne

os. „Tuwima”. w budynku przy ul. wojciecha Korfantego 4a, B wymieniono okna w klatce schodowej

Zamykanych śmietników coraz więcej
Czytaj - str. 11
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Zawory, sprzątanie
Tematy poruszone przez czytelni-

ków, opublikowane w „Mojej Spółdziel-
ni” z lutego 2015, zainspirowały mnie 
do poruszenia dwóch kwestii.

Pani Janina, zadała Państwu pytanie 
o zasadność instalowania zaworów na 
kaloryferach. Państwa odpowiedź, że 
służą one do indywidualnego regulowa-
nia temperatury, uważam za zdecydo-
wanie niewystarczającą. W regulaminie 
rozliczeń C.o. zapisali Państwo punkt, 
który mówi o tym, że członek spółdziel-
ni ma prawo do wpływu na temperaturę 
w pomieszczeniu w zakresie od 6 do 25 
stopni ciepła. kilkuletnie zamieszkiwa-
nie w lokalu zarządzanym przez SSM, 
utwierdza mnie w przekonaniu, że osią-
gnięcie pułapu 25 stopni jest niemożli-
we. Moc cieplna dostarczana na kalory-
fery jest niewystarczająca.

Drugą kwestią jest wielokrotnie opi-
sywany już na łamach Państwa pi-
sma problem sprzątania klatek. oso-
biście uważam, że skoro system har-
monogramów i dobrowolnych dyżurów 

w sprzątaniu klatek się nie sprawdza 
(a to, że się nie sprawdza widać po 
prostu po wyglądzie klatek), to obo-
wiązkiem spółdzielni jest wprowadze-
nie innego rozwiązania, czyli zaanga-
żowanie firmy sprzątającej i uwzględ-

nienie tego kosztu w opłacie czynszo-
wej. Nierozwiązywalnym problemem 
jest po pierwsze to, że część lokato-
rów klatek nie myje (nieważne czy ze 
starości, chorób, braku czasu czy bra-
ku dobrej woli), a po drugie charakter 
zanieczyszczeń na klatkach jest od-
legły do „problemu kurzu”. Naprawdę 
czyszczenie klatki z niedopałków pa-
pierosów czy śladów śliny nie należy 
do przyjemnych.

Życzę Spółdzielni więcej odwagi 
w skutecznym rozwiązaniu tego proble-
mu. Pisma i apele to nie rozwiązania.

Łukasz Korsak

Zarząd SSM: Zasadność a nawet 
konieczność instalowania zaworów 
termostatycznych nie powinna bu-
dzić żadnych wątpliwości. wystar-
czy przypomnieć sobie, co działo 
się z poprzednimi zaworami, z któ-
rych przecieki powodowało czasem 
tylko ich dotknięcie. Korzystanie 
z nich „skazywało” mieszkańców 
na regulowanie temperatury w po-
mieszczeniu praktycznie wyłącznie 
poprzez otwieranie okien, gdyż de 
facto niemożliwym było inne regu-
lowanie. Tym samym dochodziło do 
znacznych strat ciepła i... zbędnego 
ogrzewania atmosfery ziemskiej. 

w regulaminie rozliczeń podano 
zakres działania zaworu termosta-
tycznego, który umożliwia utrzyma-
nie temperatury w pomieszczeniach 
od 6 do 25°C. Jest to jednak tylko 
zakres działania zaworów typu Dan-
foss, co nie oznacza, że możliwym 
jest uzyskanie maksymalnych tem-
peratur. w naszym kraju obowią-

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

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

mi personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmo-
wać się nie będziemy. Uważamy, że tak, jak przedsta-
wiamy się nieznajomym podczas pierwszego spotka-
nia, co należy do dobrego tonu, tak należy przedsta-
wić się, pisząc czy też telefonując do 
nas, a dane osobowe, jeżeli jest taka 
wola i co reguluje Prawo prasowe, za-
strzec do wiadomości redakcji. Prosi-
my też o zwięzłe przedstawienie nurtującej sprawy i prze-
myślane zdania, większą odpowiedzialność za słowo, któ-
re nie będzie naruszało czyjegoś dobrego imienia i nie bę-
dzie odebrane jako pomówienie. Maksyma, jaką należy się 
kierować, jest jedna: słowo wróblem wyleci, a wołem wra-
ca, słowo... może zabić.

od czasu do czasu zdarza się także, że ktoś pisze do re-
dakcji i domaga się indywidualnej odpowiedzi oraz szcze-
gółowych wyjaśnień, mimo że poruszona sprawa ma szer-
szy wymiar. Zastrzegamy, że nie udzielamy indywidual-
nych odpowiedzi tym bardziej, że często przedstawione 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 bę-
dziemy respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie więk-
szej liczby osób, które również nurtują podobne wątpliwo-
ści i którzy w sąsiedzkich pogaduszkach o takich proble-
mach debatują. Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na 

które oczekujecie Państwo rzeczowych odpowiedzi i dla-
tego też może się zdarzyć, że na jakiś problem nie odpo-
wiemy w danym miesiącu, bo np. Wasza wiadomość dotar-
ła do nas zbyt późno, by ją dogłębnie, zgodnie ze stanem 
faktycznym, wyjaśnić.

Przypominamy również, by w przypadkach, gdy nie-
zbędne jest przekazanie danych oso-
bowych w celu wyjaśnienia indywidu-
alnej sprawy, obowiązkowo podawać 
cały adres i dopisać zdanie o wyraże-

niu zgody na odtajnienie swych danych i ich przetwa-
rzanie, co umożliwi przekazanie poruszonego proble-
mu odpowiednim komórkom organizacyjnym Siemia-
nowickiej 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 publikacji. 
wymagania druku są bezwzględne i zdjęcie musi być 
prawidłowo naświetlone, nieporuszone i ostre. Dodat-
kowo musi być wykonane w odpowiedniej rozdzielczości. 
Większość fotografujących nie zwraca uwagi na rozdziel-
czość lub świadomie wybiera najmniejszą, bo takie zdjęcie 
zajmuje najmniej miejsca na karcie pamięci. Tym samym 
taka fotografia, by była dobrej jakości w druku, często mia-
łaby wymiar zaledwie znaczka pocztowego. Prosimy mieć 
te uwagi na względzie i ustawić odpowiednie parametry 
w swoim aparacie lub nie liczyć na publikację.

redakcja „MS”

Anonimom 
nie!

ciąg dalszy na str. 14
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zuje regulacja czynnika grzewcze-
go zgodnie z zasadą ilościowo-jako-
ściową, co oznacza, iż temperatura 
czynnika grzewczego podawanego 
do budynków zależna jest od tem-
peratury zewnętrznej, tak by umożli-
wić uzyskanie temperatury w miesz-
kaniach zgodnych z Polską Normą.

Nie podzielamy poglądu jako-
by klatki schodowe w naszych bu-
dynkach były niemyte i bardzo za-
niedbane. ośmielamy się twierdzić, 
że zdecydowana większość kla-
tek schodowych pod tym względem 
nie budzi najmniejszych zastrze-
żeń, szczególnie w budynkach ni-
skich. Potwierdzamy natomiast, że 
zdarzają częste przypadki, że utrzy-
manie czystości w klatkach schodo-
wych przez zamieszkałych pozosta-
wia wiele do życzenia, a publikowa-
ne apele, wywieszane haromonogra-
my, wysyłanie pism nie zawsze od-
nosi pożądany skutek.

Na łamach „MS” wielokrotnie in-
formowaliśmy o możliwości rozwią-
zania problemu poprzez zatrudnie-
nie przez mieszkańców danej klat-
ki osoby, która wykonywałaby ta-
kie czynności. w wielu przypadkach 
chętnie takich obowiązków podję-
łyby się osoby zamieszkałe w danej 
klatce, a dzięki temu poprawiłby się 
ich status materialny. Zarząd mo-
że również zatrudnić osoby sprzą-
tające daną klatkę schodową pod 
warunkiem wyrażenia na to zgody 
przez wszystkich mieszkańców da-
nej klatki oraz zaakceptowania nie-
zbędnej z tym podwyżki opłat czyn-
szowych.

Parkowanie na trawniku 
jest niedopuszczalne

Po raz kolejny muszę interwenio-
wać w sprawie parkowania na trawni-
ku na naszym osiedlu przy ul. Jagieł-
ły 25-31. ludzie wymyślają, co raz cie-
kawsze miejsca na parkowanie swoich 
samochodów starając się przy tym po-
konywać jak najkrótszą drogę do swo-
jego mieszkania. Niestety, parkowa-
nie nie tylko u nas jest wielką udręką, 
lecz parkowanie samochodu na traw-
niku jest NIEDoPUSZCZAlNE. Nie-
stety, nie o to chodzi, aby każdego 
parkującego nieodpowiednio kierowcę 
ukarać mandatem, bo to nic nie zmie-
ni, zawsze znajdą się następni, którzy 

samochodami będą niszczyli trawniki. 
Jedynym sposobem jest ogrodzenie 
miejsc słupkami, tak jak to uczyniono 
w innych miejscach gdzie również kie-
rowcy rozjeżdżali trawniki.

Niestety, gdy ludzie nie potrafią usza-
nować terenów zielonych, to trzeba ich 
od tego odgrodzić stawiając „mury”.

Pozdrawiam
Czytelnik

Ze względu na delikatność sprawy, 
proszę aby moje dane osobowe, e-mail 
jak również zdjęcie wykonane „z okna” 
nie były udostępnione publicznie (do 
wiadomości redakcji, spółdzielni)

Zarząd SSM: Kwestia parkowania 
samochodów w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych przez „niefraso-
bliwych” kierowców wielokrotnie by-
ła poruszana na łamach „MS”, przez 
co staramy się na bieżąco piętnować 
takie zachowania. rozumiemy i do-
strzegamy występujący problem nie-
wystarczającej ilości miejsc parkingo-
wych, co jednak naszym zdaniem nie 
upoważnia kierowców do niszczenia 
zieleni poprzez parkowanie na trawni-
kach. Zarząd systematycznie podej-
muje działania zmierzające do zwięk-
szenia ilości miejsc postojowych. Po-
zwolimy sobie przypomnieć, że na te-
renie os. „węzłowiec” w stosunku 
do pierwotnego projektu osiedla wy-
konano ponad 1000 miejsc parkin-
gowych więcej, a razem z istniejący-
mi garażami takich miejsc jest ponad 
2000. Dla mieszkańców tego rejonu 
mamy dobrą wiadomość, gdyż w br. 
w ramach Budżetu obywatelskiego 
po stronie północnej budynku przy 
ul. władysława Jagiełły 25 powstanie 
parking na około 25 miejsc łącznie 
z wykonaniem drogi pożarowej.

Podziękowanie dla „MS” 
jak i UM

Często jako czytelnicy piszemy do 
„Mojej Spółdzielni” w sprawach doty-
czących bezpośrednio mieszkańców 
osiedli. Rzadko jednak piszemy by 
podziękować. Dlatego, angażując się 
czasem w ten dział, jeszcze w Sta-
rym Roku śpieszę by podziękować za 
wszelkie odpowiedzi i nierzadko roz-
wiązane problemy ze strony Redakcji.

Piszecie o sprawach dotyczących 
Spółdzielni jak i Urzędu Miasta, gdyż 
czasem one łączą się razem. Dlate-
go też tą drogą proszę przekazać po-
dziękowanie dla Urzędu Miasta jak i pa-
na Prezydenta. Dla mieszkańców osie-
dla Wróbla-korfantego w krótkim czasie 
na prośbę mieszkańców zrobiono spo-
ro, o czym pisano do „Mojej Spółdziel-
ni”. Mamy nową nawierzchnię przy ul. 
kapicy, zatokę autobusową jak i z dru-
giej strony pas tylko dla BUS, co zmniej-
szyło o jedną trzecią przejście dla pie-
szych. Przejście jest bardziej bezpiecz-
ne jak i dodatkowo doświetlone. Są no-
we wiaty na przystankach autobuso-
wych. Mamy wreszcie po 35 latach bez-
pieczniejsze przejścia – pasy na jezd-
ni na ul. Wróbla, jak i niebezpiecznym 
skręcie w prawo z ul. kapicy na Sobie-
skiego. Urząd Miasta wycinając stare 
drzewa zadbał, by w tym samym miej-
scu zasadzić wiele nowej zieleni. Z tego 
wszystkiego korzystają w zdecydowanej 
większości mieszkańcy naszego osie-
dla. Dziękując, życzę wszystkiego do-
brego w Nowym Roku.

Czytelnik
PS. imię, nazwisko i e-mail tylko do 

wiadomości redakcji
od redakcji: Z ogromną przyjem-

nością publikujemy Pana list i podzię-
kowania, które zdarzają stosunkowo 
rzadko... ale tym bardziej cieszą.

W obronie drzewostanu 
przy Wróbla

Witam.
od kilku dniu nosze się z zamiarem 

napisania paru słów, gdy przeczyta-
łem w „Mojej Spółdzielni” (nr 266/2015 
str. 9) – „jest na celu usunięcie kolej-
nych drzew” – przy Hermana Wróbla 7.

Nie należę do bezwzględnych obroń-
ców drzew, które czasem trzeba usunąć. 
Jednak należy pamiętać, że przy usunię-
ciu drzewa należy posadzić trzy nowe. 
Bardzo dobrym przykładem jest Urząd 
Miasta, gdzie na ul. kopalnianej przy bu-
dowie sklepów usunięto trzy potężne 
stare drzewa, za co dokładnie w tym sa-
mym miejscu posadzili trzynaście sztuk.

W ostatnich latach Spółdzielnia wy-
cięła dwanaście drzew przed budyn-
kiem Wróbla 7D, nie licząc siedmiu 
tych bardzo blisko pod budynkiem 
Wróbla 7C i D. Sam informowałem 
o drzewie zasłaniającym widoczność 
kierowcom samochodów przy wyjeź-

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 13

ciąg dalszy na str. 19
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POKAŻ PRACOWNIKOWI 
VECTRY PONIŻSZY KUPON 
I ZAPYTAJ O OFERTĘ 
SPECJALNĄ!

OFERTA
SPECJALNA

UWAGA – SPECJALNIE TYLKO DLA LOKATORÓW SSM  
NOWY OPERATOR PRZYGOTOWAŁ DODATKOWE  

ATRAKCYJNE RABATY.

TELEWIZJA CYFROWA – BOGATY WYBÓR  
PAKIETÓW DLA KAŻDEJ GRUPY WIEKOWEJ

SZYBKI INTERNET – Z ROUTEREM WIFI,  
BEZ LIMITU POBIERANIA I WYSYŁANIA DANYCH

TELEFON – TARYFY DOSTOSOWANE DO POTRZEB 
KLIENTÓW, RÓWNIEŻ PLAN BEZ LIMITU

ORAZ INNE USŁUGI JAK VOD, TV ONLINE.

OGŁOSZENIE
VECTRA S.A. TO OGÓLNOPOLSKA FIRMA TELEKOMUNIKACYJNA, KTÓRA SWOIM ZASIĘGIEM OBEJMUJE 
PONAD MILION GOSPODARSTW DOMOWYCH. MIŁO NAM POINFORMOWAĆ, ŻE USŁUGI VECTRA S.A. 

SĄ JUŻ DOSTĘPNE DLA WIĘKSZOŚCI NASZYCH LOKATORÓW.

Do Państwa dyspozycji udostępnione zostały:

Zapraszamy do Biura Obsługi Klienta
Siemianowice Śląskie, ul. Kapicy 17  

(obok Szkoły Podstawowej nr 1)
biuro czynne pon. – pt. 8.00–17.00

Nie masz czasu, jesteś zajęty?
Zamów wizytę Przedstawiciela Handlowego.

VECTRA – DAJEMY WIĘCEJ ZA MNIEJ! O
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Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze 
i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!

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



Rewitalizacja terenu os. „Chemik”, 
ul. Walerego Wróblewskiego 39-41 

– projekt I etapu
Czytaj str. 6
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leGeNDa:
MieJSCa PoSToJowe Dla SaMoCHoDÓw oSoBowYCH o wYMiaraCH 
2,5m × 5,00m 

MieJSCa PoSToJowe Dla SaMoCHoDÓw oSoBowYCH o wYMiaraCH 
3,6m × 5,00m PrZeZNaCZoNe Dla oSÓB NiePeŁNoSPrawNYCH

DroGa PoŻarowa

CiĄGi PieSZe

ŻYwoPŁoT

ZieleŃ o SwoBoDNYM UKŁaDZie

ŁawKi

DrZewa Do wYCiĘCia

iSTNieJĄCe CiĄGi PieSZe
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Siemianowice Śląskie, 
ul. Niepodległości 35;
ul. Kościelna 51;  
ul. Boh. westerplatte 31

 32 765-38-71 lub 506 178 147
oferujemy Państwu:

 Pochówek tradycyjny i z kremacją

 Całodobowy transport zmarłego w kraju i zagranicą

 Szeroki asortyment trumien oraz urn, a także palm, wieńców i bukietów

 Własną chłodnię, windy do opuszczania trumien i urn, baldachim pogrzebowy

 oprawę muzyczną ceremonii pogrzebowej

 Usługi grabarskie  na terenie cmentarza w Bytkowie (przy parafii św. Ducha)

 Natychmiastowa wypłata zasiłku pogrzebowego

wiĘCeJ iNForMaCJi Na NaSZeJ STroNie: www.HMKoSMala.Pl
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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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dzie na ul. kapicy. Drzewo to, które by-
ło przeszkodą zostało usunięte.

ostatnio słyszymy o efekcie cieplar-
nianym, co z tego powodu – należy sa-
dzić wielkie skupiska drzew. Takie mini 
skupisko składające się z kilkudziesięciu 
drzew mieliśmy przed budynkiem Wróbla 
7. Co dwa, trzy lata, wycinając w sumie 
już kilkanaście drzew na tym terenie, po-
między parkingami, posadzono niestety, 
jedynie dwa drzewka. Trzeba też zazna-
czyć, że Administracja sadzi wiele zieleni 
np. z drugiej strony budynku. Jednak sko-
ro dobudowano dodatkowe budynki jest 
chyba sprawą normalną, aby sadzić po-
między budynkami nowe drzewka. obec-
nie od strony ul. Wróbla 7 znajduje się 
jeszcze ponad dwadzieścia drzew. Za-
tem apeluję, aby prześwietlić dokład-
nie i wyciąć tylko te, które są jakimś za-
grożeniem. Jednak dobrze by było, aby 
Spółdzielnia zadbała o skwer przed Wró-
bla 7C i D, dosadzając w tym samym 
miejscu wreszcie przynajmniej kilkana-
ście nowych drzew, lub innych iglaków. 
Po prostu drzewo za drzewo. Nie mó-
wię, że za jedną sztukę trzy. To by by-
ła przesada uwzględniając, że jednak sa-
dzi się w innych miejscach nowe drze-
wa, co przyznaję pani kierownik Admi-
nistracji. W dniu dzisiejszym – 14 grud-
nia przyjechała ekipa wycinając trzy drze-
wa. Zadzwoniłem do pani kierownik Ad-
ministracji i przedstawiłem sprawę. Po-
czątkowo pani kierownik stwierdziła, że 
nie ma obowiązku sadzić nowe drzewka 
w tym samym miejscu. Cóż, myślę sobie, 
widocznie w Urzędzie Miasta są innego 
zdania skoro tak zrobili. Pani kierownik 
sugerowała, że nie da się pogodzić sta-
rego drzewostanu z nowym. Stare i nowe 
zawsze można pogodzić, jeśli się tylko 
chce. obojętnie czy w architekturze, czy 
w małej architekturze, a tym bardziej zie-
leni. W dalszym toku rozmowy dochodzi-
liśmy do pewnego małego porozumienia, 
gdyż sprawa zostanie przekazana firmie, 
która zajmuje się zielenią.

Przy wycince kolejnych drzew w tym 
miejscu apeluję, aby po latach zuboże-
nia drzewostanu też znalazły się pienią-
dze nie tylko na wycinkę, ale i posadze-
nie nowych. Nie można bez końca wy-
cinać drzewostanu a w przeciwnym kie-
runku nic nie robić! Zieleń przed budyn-
kiem Wróbla 7 chroni nasze domostwa 
przed główną ul. kapicy, gdzie jest co-

raz większy ruch kołowy. Myślę, że na 
pewno wiosną do tematu powrócimy.

Tymczasem w Nowym Roku życzę 
wiele pomysłów i trafnych decyzji.

Pozdrawiam panią kierownik 
Czytelnik

PS. imię, nazwisko i e-mail tylko do 
wiadomości redakcji

Zarząd SSM: wszystkie administra-
cje SSM przywiązują sporo uwagi 

„remontom” zieleni polegającym na 
usuwaniu starego drzewostanu i za-
stępowaniu go nowymi szlachetnymi 
gatunkami drzew. w latach 70-tych 
ubiegłego wieku w ramach czynów 
społecznych, i nie tylko, posadzono 
wiele drzew łatwo przyjmujących się 
na terenach pobudowlanych, jakie si-
łą rzeczy pozostawały po wykonaniu 
budynków. Gatunkiem szczególnie 
preferowanym była topola tj. stosun-
kowo szybko rosnące drzewo dające 
tym samym stosunkowo szybki za-
mierzony efekt zazielenienia. Nieste-
ty, niejednokrotnie drzewa te sadzo-
no zbyt blisko budynków, jak również 
nieopodal podziemnej infrastruktury. 
Na przestrzeni ponad 40 lat drzewa te 
spełniły swoją funkcję, lecz teraz nie-
stety, niejednokrotnie ze względu na 
stosunkowo płytki system korzenio-
wy zaczęły zagrażać bezpieczeństwu. 
innym ubocznym skutkiem ich wiel-
kości był m.in. ograniczony dostęp 
światła dziennego do mieszkań.

Mając to na względzie poszczegól-
ne osiedlowe administracje wystę-
pują do wydziału ochrony Środowi-
ska z wnioskami o wydanie zezwole-
nia na wycięcie. otrzymanie zgody na 
wycięcie danego drzewa zawsze po-
przedzone jest stosowną wizją lokalną 
a także opinią dendrologiczną uzasad-
niającą celowość dokonania wycinki.

wydawane pozwolenia zawsze zo-
bowiązują administracje do dokona-
nia w stosownym terminie nowych 
nasadzeń rekompensujących ubyt-
ki drzewostanu. Nie jest jednak ko-
niecznym sadzenie nowych drzew 
w tym samym miejscu.

w ostatnim czasie w miejscach, 
które Pan opisuje usunięto 2 brzo-

zy i 5 topól, z których część mia-
ła spróchniałe wnętrza, co w każ-
dej chwili groziło wywróceniem. 
w zamian za te wycięcia posadzono 
w tym rejonie:

- 10 grabów kolumnowych,
- 3 świerki,
- 5 brzóz purpurowych,
- 5 tulipanowców.

Nowe nasadzenia winny zrekom-
pensować ubytki zieleni w tym re-
jonie a jednocześnie naszym zda-
niem znacznie poprawi estetykę 
tych miejsc.

Zamknięto zsyp
- ciąg dalszy

Dzień dobry. Chcę jeszcze wrócić 
o tematu, jaki poruszyłem już w ubie-
głym numerze „MS”. Nie do końca 
jestem usatysfakcjonowany odpo-
wiedzią Zarządu. Chciałbym się do-
wiedzieć dokładnie, jaka jest wykład-
nia prawa podjętej decyzji o zamknię-
ciu zsypu przy Szarych Szeregów 2. 
Wraz z wykupem mieszkania na wła-
sność nabyliśmy również prawo do 
zsypu. Moim zdaniem powinno to zo-
stać przeliczone na pieniądze. Albo 
otwarcie zsypu, albo taka rekompen-
sata. W odpowiedzi Zarządu jest też 
informacja, że przeprowadzona zosta-
ła ankieta wśród mieszkańców, ale do 
mnie ani do mojego sąsiada, z którym 
rozmawiałem jakoś ona nie dotarła.

Chciałbym się również dowiedzieć, 
kto te wnęki i dojścia do zsypu będzie 
teraz sprzątał? kto ma ponosić koszty 
za środki czystości?

Mieszkaniec
Dane do wiadomości Redakcji

Zarząd SSM: Decyzję o zamknię-
ciu zsypów podjął Zarząd na wnio-
sek zdecydowanej większości ilo-
ści zamieszkałych oraz pozytywnej 
opinii rady osiedla. wyniki ankiety 
są dostępne w administracji osie-
dla „Młodych”.

od redakcji: Na tej publikacji zamy-
kamy indywidualną kwestię zsypu pre-
zentowaną od kilku miesięcy.

Dziękujemy
W świąteczno-noworocznym okresie 

otrzymaliśmy od WAS P.T. Czytelnicy 
sporo życzeń.

Za wszystkie serdecznie WAM dzię-
kujemy… Redakcja „MS”

ciąg dalszy ze str. 14

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 KON-
TO POCZTOWE „MS”: ssm@poczta.fm
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Zapisy na ferie w „Chemiku” od 1 lutego!

Termin Budynek, adres

W związku z przeprowadzaną wymianą podzielników 
prosimy o przygotowanie dostępu do grzejników w sposób 

umożliwiający montaż nowych podzielników

8. 02. 
poniedziałek

Władysława Jagiełły 25a;  
Walerego wróblewskiego 43

9. 02.  
wtorek

Władysława Jagiełły 25B;  
Walerego wróblewskiego 45

10. 02.  
środa

Władysława Jagiełły 25C, D;  
Walerego wróblewskiego 47

11. 02. 
czwartek

Władysława Jagieły 27D;  
Walerego wróblewskiego 49

12. 02.  
piątek

Jagiełły 27C;  
Niepodległości 60a-C

13. 02. 
sobota

Władysława Jagiełły 27a, B

Termin Budynek, adres

15. 02. 
poniedziałek

Władysława Jagiełły 29a;  
Niepodległości 60D-F

16. 02. 
wtorek

Władysława Jagiełły 29B;  
Kolejowa 1, 4

17. 02.  
środa

Władysława Jagiełły 29C, D;  
Kolejowa 3

18. 02. 
czwartek

Jana Polaczka 2, 6;  
Kolejowa 5, 6

19. 02.  
piątek

Jana Polaczka 8;  
Kolejowa 2

20. 02. 
sobota

Jana Polaczka 4

odczyty podzielników i wodomierzy

7. 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

Harmonogram wymiany podzielników oraz odczytów podzielników i wodomierzy

Tegoroczne ferie zi-
mowe rozpoczynają 

się w województwie ślą-
skim 15 lutego (ponie-
działek). równocześnie 
– jak co roku – startu-
ją też ferie w Domu Kul-
tury „Chemik”. Przez bli-
sko dwa tygodnie, każde-
go dnia (oprócz weeken-
du) będą przygotowane 
dla najmłodszych liczne 
atrakcje...

Program zapełnią między 
innymi: wycieczki, wypady 
na basen kryty, projekcje fil-

mowe w Parku Tradycji, za-
jęcia w ośrodku. Wiele też 

zależy od pogody. Jak spad-
nie śnieg, z pewnością po-

bliskie górki będą oblega-
ne. Być może też dzieci od-
wiedzą ośnieżone wówczas 
Beskidy. A jak wiosennie – 
cóż, dłuższe spacery, inne 
zabawy... Na pewno będzie 
ciekawie.

Zapisy na ferie przyjmo-
wane będą od 1 lutego 
(poniedziałek), od 1300 – 
osobiście w Domu kultury 
„Chemik” przy ulicy Niepod-
ległości 51 lub telefonicznie 
– (32) 228 20 90. Ważne: 
lepiej nie zwlekać na ostat-
ni moment... rg

Podczas zeszłorocznych ferii dało się ulepić bałwana. Jak 
będzie teraz? (foto: archiwum)

Poniedziałki:
„Bańgów” – Zespół Szkół nr 1 przy 

ulicy Karola Szymanowskiego 11
- 1630-1730 dzieci 7-9 lat,

- 1730-1830 dzieci 10-12 lat.
Poniedziałki:

„Tuwima” – Gimnazjum nr 3 przy 

ulicy wojciecha Korfantego 18
- 1545-1645 dzieci 7-9 lat,

- 1645-1745 dzieci 10-12 lat.
wtorki:

„Michałkowice – Zespół Szkół ogól-
nokształcących i Zawodowych przy uli-
cy witolda Budryka 2

- 1830-1930 dzieci 7-9 lat
- 1930-2030 dzieci 10-12 lat.

Środy:
„Bytków” – Zespół Szkół Sporto-

wych przy ulicy Mikołaja 3
- 1830-2000 – zajęcia po 45 minut dla 

każdej z dwóch grup wiekowych

Terminy zajęć piłkarskich w salach gimnastycznych - tekst o treningach czytaj str. 30.  
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os. „Bańgów” os. „Centrum” os. „Chemik” os. „Michałkowice” os. „Młodych” os. im. J. Tuwima os. „węzłowiec”

os. „Tuwima”. Przy ul. Hermana wróbla 1-2, 9 -15 oraz przy ul. wojciecha Korfantego 4-9…

…w zamian za usunięte drzewa nasadzono nowe, ozdobne

os. „Bańgów”. Nowe okienka piwniczne montowane  
są przy M. Skłodowskiej-Curie 25-27 i 31-33

os. „węzłowiec”. Trwa estetyzacja 
parterów – wł. Jagiełły 7

os. „Tuwima”. Nieco ponad miesiąc temu finalizowano prace zadaszenia śmietnika przy ul. Hermana wróbla 6  
oraz przyległym do niego parkingiem

Zamykanych śmietników coraz więcej
Czytaj - str. 11
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Zapchane zsypy, zatkana kanalizacja to problemy, 
 które mieszkańcy lub użytkownicy lokali użytko-

wych sami sobie stwarzają.
Gdy przyglądać się będziemy zdjęciom trudno o ja-

kieś usprawiedliwienie, nawet jeżeli przyczyną jest przed-
świąteczna krzątanina, związany z nią pośpiech. Dlacze-
go, ano... wystarczy odrobina wyobraźni, by przewidzieć 
następstwa wyrzucanych do klozetowych muszli obierek 
ziemniaków, łbów ryb, szmat, zabawek itd. itp. Efekt – za-

czopowanie kanalizacji i wylewanie fekalii w piwnicach – ja-
ki smród... tego nie jesteśmy w stanie przekazać.

Podobnie jest z korzystaniem ze zsypów tam gdzie jesz-
cze funkcjonują. Niestety, są tacy mieszkańcy, którzy wrzu-
cają do nich, co popadnie, a w konsekwencji zsypy są za-
tkane. W tym przypadku także prosi się o włączenie wy-
obraźni, bo przecież rura zsypowa swój przekrój ma i wrzu-
cając coś do niej widzimy, że...

pes

Włączyć wyobraźnię
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ciąg dalszy na str. 24

Tysiące lat, różnymi metodami...
Człowiek od wieków rozumiał potrze-

bę mierzenia czasu. A zaczęło się od 
obserwacji przyrody – kwiatów otwie-
rających swe kielichy o poranku, a za-
mykających się – do snu – wieczorem, 
ptaków, zaczynających swoje śpiewy – 
w zależności od gatunku od wczesnych 
godzin rannych. Można powiedzieć, że 
były to swoiste naturalne zegary. 

Pierwsze znane nam metody odmie-
rzania czasu wiązały się też z astrono-
mią. obserwacja ruchu słońca po nie-
bie. W środku dnia słońce jest położo-
ne najwyżej, a tym samym cień czło-
wieka jest wtedy najkrótszy. Czas mie-
rzono poprzez długość padającego cie-
nia. Człowiek – w dużym uproszczeniu 
– był elementem „zegara”. Taki sposób 
określania czasu przetrwał tysiąclecia.

kolejnym krokiem w przód było za-
stosowanie gnomonów. Datuje się, 
że pojawiły się około III tysiąclecia 
p.n.e. w Egipcie, Chinach, Babilonie 
i Indiach. Były to słupy albo pręty sta-
wiane na placach, wokół których ozna-
czano konkretne znaki orientacyjne. 
Ich cień pokazywał mieszkańcom po-
rę dnia. W starożytnym Egipcie i Rzy-
mie funkcję gnomonów pełniły kamien-
ne obeliski.

Z biegiem – nomen omen – czasu 
gnomony „ustąpiły” miejsca zegarom 
słonecznym. Pojawiają się one w wielu 
kulturach. Stosowali je zarówno Chiń-
czycy, Babilończycy, jak i Aztekowie 
czy Egipcjanie. Z upływem wieków wy-
naleziono coraz więcej rodzajów ta-
kich zegarów słonecznych. Arabowie, 
dzięki wysokiemu poziomowi rozwo-
ju matematyki, wnieśli nowe pomysły, 
które szybko znalazły powszechne za-
stosowanie. Zastąpili oni wówczas pio-
nowy gnomon wskazówką biegunową 
(równoległą do osi Ziemi), zwaną też 
polosem. Czas zaczęto mierzyć, nie 
długością cienia, jak dotychczas, a je-
go kierunkiem, zmieniającym swe po-
łożenie w zależności od pory dnia.

W Europie, w szeroko pojętą gno-
monikę, zaczęto zagłębiać się mniej 
więcej w XV – XVII wieku. Wielu było 
wówczas astronomów, którzy praco-
wali nad zegarami słonecznymi. Temat 
ten zagłębiali w Polsce między innymi: 

Mikołaj Vodka z Kwidzyna, Marcin 
Bylica z olkusza, Jan Heweliusz czy 
wreszcie Mikołaj Kopernik.

Na przestrzeni setek lat zdawano so-
bie sprawę z niedoskonałości tych me-
tod pomiaru i wynalazków. Problemem 
była noc i niekorzystne warunki atmos-
feryczne. Poszukiwano wciąż wynalaz-
ku, szukano metody, która zapewniła-
by dokładny pomiar, niezależnie od po-
gody. Człowiek wymyślił więc, że czas 
można mierzyć za pomocą wody, ognia, 
piasku. Najstarsze zegary wodne w uży-
ciu były już przed naszą erą. Pierwsze 
wynaleźli najprawdopodobniej Egipcja-
nie. Zegarem było tutaj naczynie wy-
pełnione wodą z podziałką godzinową. 
Czas mierzono, obserwując wylewają-
cą się z tego naczynia wodę. Z czasem 
były one jeszcze udoskonalane. 

Zastosowanie ognia jako wyznacz-
nika czasu upowszechniło się zwłasz-
cza w Chinach. Zegar posiadał świe-
cę z podziałką, pręt z palnej masy lub 
sznurek nasycony tłuszczem. Czas 
mierzono poprzez spalanie. Niektóre 
zegary świecowe – po wypaleniu – wy-
bijały nawet godziny.

Do naszych czasów w użytku – jako 
zdobycz Starożytności – przetrwał ze-
gar piaskowy. To nic innego jak dobrze 
nam znana klepsydra. Dziś jednak, je-
śli spotykana gdzieś w domach, to ra-
czej służąca jako ozdoba mieszkania, 
aniżeli właściwy wskaźnik upływają-
cego czasu. Warto jednak wiedzieć, 
że klepsydrę znano już około 1500 lat 
p.n.e. W użyciu na przełomie wieków 

były (są) klepsydry kwadransowe, pół-
godzinne i godzinne.

Przełomowym wynalazkiem stało się 
wynalezienie – już w naszej erze – ze-
gara mechanicznego, choć sama idea 
mechanicznego mierzenia czasu poja-
wiła się dużo wcześniej (wahający się 
ciężarek, obracające się koła zębate). 
Był on o wiele dokładniejszy od swoich 
poprzedników. Siłą napędową była siła 
mechaniczna, tworzona przez obciąż-
nik albo sprężynę. Prawidłowo prędkość 
gwarantował regulator. Pierwsze takie 
wynalazki nie miały tarczy, ani wska-
zówek – pełne godziny wybijał umiesz-
czony wewnątrz dzwon. Zegary znajdo-
wały zastosowanie na wieżach kościel-
nych, ratuszowych. Za jakiś czas poja-
wiły się, i tarcza, i wskazówki. Pierwsze 
zegary mechaniczne – wieżowe pojawi-
ły się w końcu XIII wieku.

Dążono również do tego, aby kon-
strukcja znalazła zastosowanie też 
w warunkach domowych. Zegarki kie-
szonkowe – osobiste rozpowszechniły 
się w XV wieku. Duże znaczenie miało 
zastosowanie sprężyny. Pierwsze ze-
gary miały tylko jedną wskazówkę. Mi-
nutowa wskazówka pojawiła się w po-
łowie XVI wieku, sekundowa dopiero 
w wieku XVIII.

Potem przyszedł czas na ich odpow-
iedniki w postaci wisiorów i broszek, 
a dopiero w 1790 roku pojawia się 
zegarek naręczny jako połączenie 
wcześniej wspomnianych zegarków 
i biżuteryjnych bransolet. 

Jeszcze w XVI wieku pojawiły się 
pierwsze zegary wahadłowe, wykorzy-
stujące wahadło jako regulator cho-
du do odmierzania czasu. Pierwszy ze-
gar elektromechaniczny skonstruowano 
w 1840 roku, a pierwszy bateryjny, bez 
mechanizmu zegarowego, w roku 1906. 

W XIX wieku skonstruowano pierw-
sze – dobrze nam znane – zegarki na 
rękę. Jednym z najbardziej przełomo-
wych wynalazków, jakie udoskonali-
ły mierzenie czasu, było zastosowanie 
po raz pierwszy w 1929 roku kryształu 
kwarcu. Pierwszy kwarcowy zegarek 
na rękę pojawił się w latach 60. ubie-
głego wieku.

Pierwszy naręczny zegarek elektro-
niczny wyprodukowano w 1972 roku. 

ostatnie dwa stulecia to wyraźne 
przyspieszenie. Cyfryzacja trwa i bę-
dzie trwać. Dawno już słońce prze-
stało pełnić wiodącą rolę w sposobie 
mierzenia upływającego czasu. Zega-
ry cyfrowe mamy dzisiaj praktycznie 
w każdym elektronicznym wynalazku 

Od słońca do zegarka
Zazwyczaj, tak o tej mniej więcej porze, kiedy jeden rok się skończył,  

 a drugi rozpoczyna przychodzą nam do głowy myśli – częściej niż 
zwykle – jak ten czas szybko leci... nie wiadomo, kiedy to minęło... itp. Nad 
istotą, upływem czasu zastanawiano się od wieków i już starożytni filozo-
fowie poświęcali mu sporo uwagi. Przez tysiące lat starano się go prawi-
dłowo określić, odczytać, zmierzyć – na różne sposoby...

Zegar na wieży Kościoła 
ewangelickiego, dawniej Zakonu 

Sióstr wizytek w Siemianowicach Śl.
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– w komórkach, iphone’ach, tabletach, 
laptopach. Czy tym samym tradycyj-
ne zegarki powoli będą (są) wypiera-
ne przez coraz to doskonalsze, multi-
medialne wynalazki? Czy znikną z rąk, 
ścian i półek? Czym jest (może być) 
dla zegarmistrza pojęcie czasu?

od kilkunasty dni  
mamy Nowy rok. 

Przez jakieś chwile zastanawiać się 
będziemy nad nieuchronnością upły-
wu czasu. o nim ogólnie, jego mie-
rzeniu i zegarmistrzostwie rozmawiamy 
z Joachimem Michalikiem – zegarmi-
strzem, od 45 lat naprawiającym zegar-
ki mieszkańcom Siemianowic Śląskich.

„Moja Spółdzielnia”: Czy w cza-
sach telefonów komórkowych i in-
nych multimedialnych wynalazków 
naprawia się jeszcze zegarki?

Joachim Michalik: odpowiadając 
na to pytanie można sparafrazować 
i powiedzieć „czas kołem się toczy” 
a człowiek od początków ludzkości 
szuka sposobów, aby go w jakiś 
sposób poskromić. Stąd biorą się 
kolejne wynalazki mające na celu 
określenie jego upływu.

Widać kolejnym etapem jest czas 
w komórce. Traktowałbym go jednak 
bardziej jako dodatek do codzienności 
niż zagrożenie dla tradycyjnego zegar-
ka. W czasach telefonii komórkowej 
posiadanie zegarka czy zegara 
w domu może wydawać się zbędne, 
jednak jak na ironię powszechność 
czasomierzy w tych urządzeniach 
wprowadza tradycyjny zegarek nieja-
ko w inny wymiar. 

Jeszcze kilka lat temu mało dostępny 
telefon był gadżetem, z którym mod-
nie było się pokazać przed znajo-
mymi. Teraz telefon czy tablet to 
przedmioty codziennego użytku i to 
właśnie zegarek odzyskuje należną 
mu rangę. określa styl właściciela, 
świadczy o jego klasie i elegancji. Jest 
nie tylko czasomierzem ale i swe-
go rodzaju biżuterią. Zegary ścienne 
czy wieżowe stanowią doskonałe 
dopełnienie wnętrza określając jego 
charakter, telefon komórkowy nawet 
o najbardziej rozbudowanych funkc-
jach nie jest w stanie tego zrobić.

- Dawniej materiały, z jakich 
wykonane były czasomierze 
świadczyły o statusie społecznym 
ich właściciela...

- W mniejszym stopniu, ale tak jest 
i obecnie. Zdarza się, że trafiają do mnie 
bardzo stare, wręcz kolekcjonerskie eg-
zemplarze – „perełki”, których naprawa 

jest prawdziwą przyjemnością i marze-
niem zegarmistrza. Mają one wysoką 
wartość i są dla właścicieli niczym do-
brze oprocentowana lokata, a sprawny 
mechanizm podbija tylko ich wartość 

rynkową. Jednak obok wartości ma-
terialnej i estetycznej, niektóre zegary 
i zegarki mają wartość najważniejszą 

dla ich właścicieli – sentymentalną i to 
z nią jako zegarmistrz spotykam się 
najczęściej. Telefon komórkowy wymie-
niamy z lekkim sercem na nowszy mod-
el za przysłowiową złotówkę. Z zegar-
kiem czy zegarem, nawet tym z pozo-
ru zwykłym, często brzydkim i niemod-
nym, który jednak jest w naszej rodzinie 
od pokoleń nie tak łatwo się rozstać. 
Myślę, że właśnie z tych powodów nad-
al naprawia się zegarki i mam nadzieję, 
że długo tak pozostanie.

- Proszę powiedzieć, jak to się sta-
ło, że w ogóle zajął się Pan zegarmi-
strzostwem?

- Moja przygoda z zegarmistrzowst-
wem zaczęła się w 1970 roku. W tym 
to roku u Pana Józefa Guzendy, 
mistrza zegarmistrzowskiego, 
rozpocząłem naukę zawodu. W 1973 
r. zdałem egzamin czeladniczy. W dal-
szym ciągu pod pieczą mojego Mistrza 
zdobywałem doswiadczenie i kolejne 
szlify zegarmistrzowskie. Zakład ze-
garmistrzowski otworzyłem w 1986 
roku. W 1996 roku powstała firma 
usługowo-handlowa świadcząca sze-
rokie usługi.

- Jaki największy zegar przyszło 
Panu naprawiać?

- W czasie mojej 45 letniej przy-
gody zegarmistrzowskiej naprawiłem 
wiele nazwijmy to dużych zegarów, 
przez tzw. zegary kominkowe, kaf-
lowe, wiszące ścienne z napędem 
obciążnikowym (wagowym), ze-
gary podłogowe. Mogę się pochwalić 
naprawą i konserwacją zegara na 
wieży kościoła Zakonu Sióstr Wizytek, 
obecnego kościoła Ewangelickiego.

- Czy jest różnica między naprawą 
małych i dużych zegar(k)ów?

- Różnica jest zdecydowana podczas 
naprawy dużych zegarów, budzików 

gdyż mamy pewien komfort dostępu 
do mechanizmu. W małych zegarkach 
naręcznych, niestety, jest już gorzej - 
trzeba się bardziej skupić i większość 
prac muszę wykonywać pod lupą.

- a gdyby Pan spróbował 
odpowiedzieć na pytanie: Czym 
według Pana jest czas?

- Właśnie Co to jest czas? – jeżeli 
próbujemy określić to pojęcie, to prze-
konamy się że trudno je zdefiniować 
pomimo że słowo czas jest tak często 
i ogólnie stosowane.Wszyscy wiemy 
dokładnie, co ono oznacza tylko za 
bardzo nie potrafimy go określić.Czy 
jest inne pojęcie takie znane, a przy 
tym takie nieuchwytne. Pojęcie czasu 
jest poważnym zagadnieniem filozofic-
znym nad którym zastanawiał się już 
jeden z największych filozofów V wieku 
Św. Augustyn – doktor kościoła św. 
Nad tym zagadnieniem różni filozofow-
ie zastanawiają się w dalszym ciągu, 
definiując czas z psychicznego al-
bo technicznego punktu widzenia lub 
omawiając jego względność (Carrel, 
Einstein).

- Czas upływa, ucieka, leci?
- Czas jest najdroższym skarbem 

człowieka. Czas to więcej niż pieniądz 
– to życie. Czas stracony, stracony zo-
stał bezpowrotnie, na zawsze. Gdy 
mamy za małe mieszkanie, szuka-
my większego, lecz gdy jest nam cia-
sno w czasie i nie mamy wolnej chwi-
li, wówczas musimy dostosować swoje 
zajęcia do czasu, bo czasu do naszych 
wymagań dopasować się nie da.

- Nasuwa się do głowy, tak już 
na zakończenie, jeszcze taka myśl: 
Czas pędzi, a Pana zawód wymaga 
cierpliwości. Mówi się też o „zegar-
mistrzowskiej dokładności”. Jakby 
Pan mógł rozwinąć to określenie...

- Ma Pan rację. Tak jak wspomina-
łem, czasu nie da się dopasować do 
naszych potrzeb. Jeżeli przestaje dzia-
łać nasz zegarek wydaje nam się że 
czas się dla nas zatrzymał, niestety 
okazuje się że spóźniamy się do pra-
cy, na autobus, pociąg, wtedy szuka-
my zegarmistrza i w pracowni nazwij-
my to żartobliwie drugi raz zatrzymuje 
się czas bo naprawa zegarka wyma-
ga poświęcenia czasu. Pośpiech, opie-
szałość jest złym doradcą w precyzyj-
nych pracach zegarmistrzowskich.

- Dziękujemy za rozmowę.
Materiał oparto na artykule Gerarda Zająca 

„o dawnych zegarach i różnych sposobach mie-
rzenia czasu” oraz informacje, zawarte na stronie 
czas.net

ciąg dalszy ze str. 23

Od słońca do zegarka
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MECHANIKA POJAZDOWA
I DIAGNOSTYKA

MICHAŁ SZAFRAŃSKI

- GeoMeTria KÓŁ 3D
- DiaGNoSTYKa KoMPUTerowa
- NaPrawY GŁÓwNe i BieŻĄCe

tel. 32 228-62-61
Michałkowice, ul. Maciejkowicka

czynny w godz. 8.00 - 16.00
s-155/9-15

Rehabilitacja „MEDICO”

Porada lekarska  
+ 2 tygodnie zabiegów  

(3 zabiegi dziennie)  
za jedyne 130 zł

Umawiamy się na 
konkretną godzinę

ul. Jana Pawła II,  
Siemianowice Śląskie  

tel. 32 220 02 01

s-
46

8/
11

-1
5

SToMaToloGia - PeŁNY ZaKreS
JeDNowiZYTowe leCZeNie KaNaŁowe Z MiKroSKoPeM

CHirUrGia SToMaToloGiCZNa - implanty, usunięcia zębów zatrzymanych 
i ósemek, resekcje korzeni. SToMaToloGia eSTeTYCZNa, ProTeTYKa 
- pełen zakres; KarDioloGia, echo serca - UkG, holtery; NeUroloGia; 
reUMaToloGia; CHirUrGia oGÓlNa i NaCZYNiowa; USG Doppler-Duplex

SToMaToloGia - leCZeNie i ProTeZY ZĘBowe

MiCHaŁKowiCe, ul. e. orzeszkowej 20 od 8.00 do 20.30 tel. 32 228-80-97w
w
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SKleP
MoTorYZaCYJNY

oferuje w sprzedaży
części oryginalne Motorcraft

oraz zamienniki.
Ceny promocyjne na części

eksploatacyjne i układy
hamulcowe.

CZElADŹ, ul.Będzińska 32
Tel. 32 269-25-68; 508 327 589

aUTo – CZĘŚCi

s-
44

7/
2-

15
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mu-464/9-15
a.a. GaZowe urządzenia, montaż, 
naprawa, konserwacje, 

tel. 783 367 264 

a.a GaZ – serwis – naprawa, 
konserwacje, wymiana piecyków 
łazienkowych i kuchennych, centralne 
ogrzewanie, ul. Szkolna 6/9, 

tel. 606 596 765  

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 

aNiroX kompleksowe remonty, pro-
jektowanie wnętrz,

tel. 509 297 694, 693 903 100

a.a. wYMiaNa instalacji wodno-kana-
lizacyjnych, c.o. oraz wymiana grzejni-
ków – tanio – solidnie, tel. 512 482 273

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

tel. 604 243 950

eleKTrYCZNe usługi, 
tel. 502 362 393

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

FHU „irYDD”: remonty, 
profesjonalnie, kafelkowanie, panele 
podłogowe, malowanie, regipsy, wod-
kan, tynki strukturalne, elektryka, 

tel. 32 228-80-82, 501 409 237 

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

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

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

KoMPleKSowe remonty mieszkań, 
łazienek. Faktura VAT. Długoletnia 
praktyka,  tel. 693 518 984 

TraNSPorT i przeprowadzki, 
utylizacja sprzętu AGD-RTV, 

tel. 506 867 565

NaPrawa telewizorów u klienta, 
tel. 603 898 300

KoMPleKSowe remonty łazienek i miesz-
kań, kasetony, projekty, prace dofinansowa-
ne z PFRoN-u, faktury, doradztwo, 20 lat 
praktyki,  tel. 506 601 278

KaFelKowaNie, remonty, gładzie, 
tynki, regipsy,  tel. 668 222 496  

KoMPleKSowe remonty łazienek,  
 tel. 514 051 292  

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. 506 470 309, 510 896 202

KUPiĘ bez pośredników, 3-4-pokojo-
we mieszkanie na „Węzłowcu”,  
 tel. 692 773 010

KUPiĘ dom lub mieszkanie, 
 tel. 509 954 191

KUPiĘ mieszkanie, tel. 508 215 355

KUPiĘ mieszkanie 4-pokojowe na 
os. „Węzłowiec”, ul. Grunwaldzka, 
  tel. 509 457 349

oGŁoSZeNia mieszkaniowe,  
 www.mpgkim.com.pl

PoSZUKUJĘ mieszkania,  
 tel. 506 171 337

SPrZeDaM mieszkanie 47 m2, 
czwarte piętro, 3 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, w Michałkowicach. 135.000 zł, 
  tel . 32 228-01-07

SPrZeDaM mieszkanie własnościo-
we na ul. okrężnej, 48 m2, 3 pokoje, 
VIII piętro. Cena 138 tys. zł. Do nego-
cjacji,  tel. 604 994 275

SPrZeDaM mieszkanie 48 m2 
na ul. okrężnej, 3 pokoje, 2 piętro 
w 10-piętrowym bloku, 
  tel. 512 070 713

SPrZeDaM mieszkanie na ulicy kor-
fantego, 3 pokoje, 72 m2,  
 tel. 509 457 349

SPrZeDaM kawalerkę na ul. Poczto-
wej, 3 p., 28 m2,  tel. 663 660 923

SPrZeDaM mieszkanie 48 m2, do re-
montu, os. Tuwima, ul. korfantego,  
 tel. 506 364 989

wYNaJMĘ mieszkanie w Michałkowi-
cach,  tel. 503 410 408

ZaMieNiĘ mieszkanie 38 m2 (c.o., 
gaz, po remoncie), na większe. Spłacę 
zadłużenie,  tel. 504 425 098

ZaMieNiĘ mieszkanie i spłacę zadłu-
żenie,  tel. 509 954 191

KUPiĘ antyki – starocie oraz stare 
skrzypce,  tel. 502 670 037

„SPoŁeM” Siemianowicka Spółdziel-
nia Spożywców wydzierżawi od zaraz 
na dowolną działalność gospodarczą lo-
kale handlowo-usługowe: przy ul. Nie-
podległości 25 o pow. 165,34 m2; przy 
ul. Reymonta 18 o pow. 96,80 m2; przy 
ul. Świerczewskiego 5 o pow. 60,80 m2. 
Bliższych informacji udziela się pod nu-
merem telefonu  32 228-21-86

SPrZeDaM pomieszczenia sklepo-
we 16 m2, Bańgów, Skłodowskiej-Cu-
rie 57,  tel. 693 162 067

ZaTrUDNiMY mechanika maszyn 
z doświadczeniem minimum 10 lat, 
praca na umowę-zlecenie. Miejsce pra-
cy: Siemianowice Śl.,  tel. 501 598 222

a. aUTa kupię, wszystkie marki,  
 tel. 509 954 191
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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” .........................13.00 – 15.00
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
Polski Związek Niewidomych 
– klub „Centrum” ...........................................14.00 – 18.00
Sekcja brydżowa ...........................................15.00 – 20.00
Sekcja skatowa ..............................................16.00 – 21.00
Zespoły instrumentalno-wokalne ...................17.00 – 20.00

Spotkania Stowarzyszenia „lAURA” .............16.30 – 22.00 
(ostatnia środa miesiąca)
Gimnastyka „Tay-chi” ....................................18.00 – 19.30

CZwarTeK
Gimnastyka dla Pań 
– sala Szkoły Podstawowej nr 1 ....................18.00 – 18.45
Sekcja gier planszowych ...............................16.00 – 19.00
klub Seniora Dk „Chemik” ............................16.00 – 20.00     
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
(jeżeli nie odbywają się w tym terminie inne imprezy – kontakt telefoniczny)

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

CaŁoDoBowa,ul. Jana Pawła ii 13 
  tel. 32 761-11-00

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

ul. wł. Jagiełły 4  Poniedziałek-sobo-
ta 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 8, Poniedziałek. - pią-
tek 8.00-20.00, sobota 8.00 - 18.00, nie-
dziela 10.00 - 18.00 tel. 695 988 988

ul. ks. J. Kapicy 10, Poniedziałek-pią-
tek 8.00-21.00, sobota 8.00-21.00, nie-
dziela 9.00-18.00,  tel. 32 229-21-40

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

ul. w. Korfantego 5, Poniedziałek-
-piątek 8.00-20.00, sobota 8.00-14.00 
  tel. 32 228-12-18

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

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

ul. Michałkowicka 7, Poniedziałek-
-piątek 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

ul. Jana Pawła ii 1, Poniedziałek-pią-
tek 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. Świerczew-
skiego 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-pią-
tek 8.00-19.00, sobota 9.00-14.00 
 tel. 32 228-43-46

a. KUPiĘ samochód,  
 tel. 509 954 191

GaraŻ murowany do wynajęcia 
w Michałkowicach przy ul. Wyzwole-
nia,  tel. 692 413 133

SPrZeDaM garaż murowany na ul. 
okrężnej, cena: 36.000 zł,  
 tel. 696 045 153

SPrZeDaM dwa garaże na ulicy Po-
wstańców,  tel. 516 547 420

SPrZeDaM garaż na ul. korfantego 
obok „Biedronki”,  tel. 505 959 879

oGŁaSZaJ SiĘ w „MS”
NaPrawDĘ warTo
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KaNTor  
wYMiaNY 

walUT  
„eXiTo”

ul. Walerego 
Wróblewskiego 67

41-106 Siemianowice Śl.

www.kantor.
siemianowice.com

MieSiĘCZNiK  SieMiaNowiCKieJ  SPÓŁDZielNi  MieSZKaNioweJ
Adres redakcji: 41-106 Siemianowice Śl., ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32-6091-400, 32-6091-405, e-mail redakcji: ssm@poczta.fm 
Redaguje zespół. Redaktor naczelny: Piotr Sowisło. Druk: „omegapress”, Sosnowiec. Nakład: 12500 egzemplarzy. 
Materiały i listy prosimy nadsyłać na adres redakcji. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja nie 

zawsze zgadza się z opiniami, poglądami czytelników, zamieszczonymi na łamach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega prawo do 
dokonywania  skrótów w listach i nadsyłanych tekstach. ogłoszenia drobne przyjmowane są we wszystkich administracjach SSM do 20. każdego miesiąca. 
Wydawca - „PiR” s.c. Prezes - Piotr Sowisło, tel. 605 256 775.  Numer zamknięto 11 stycznia 2016 r. 

Znaczenie wyrazów:
PoZioMo: 3. Młot z babą; 8. Ze-

spół, który wystąpił podczas Sylwe-
stra w plenerze w Siemianowicach 
Śląskich; 9. lśniąca tkanina; 10. Two-
rzywo sztuczne; 11. Armata; 12. Por-
cja leku; 13. Miara jubilerska; 16. Psia 
umiejętność; 19. Przeciwległy zenito-
wi; 20. Jakość; 21. obok liryki i dra-
matu; 22. Długa tyczka; 23. Serdecz-
ność; 26. Pilik, tropikalny ptak leśny; 
29. Gruba zasłona; 32. Zbędne ki-
logramy; 33. Błahy błąd; 34. Błękit; 
35. Ukochany Julii; 36. Flamastry; 
37. Składnik benzyny; 38. Gwałtow-
ny wicher.

PioNowo: 1. Dziesiętna z przecin-
kiem; 2. Działo; 3. Maks w Parku Tra-
dycji; 4. „od ziarenka do bochenka” 
Trzynastkowych Duszków; 5. Spotka-
nie intymne; 6. Szeptane do ucha; 
7. Smoła ziemna; 13. Noworoczny 
w Parku Tradycji; 14. Familia; 15. Trą-
ba powietrzna; 17. „Godomy po ślon-
sku” propagujący gwarę śląską; 
18. Gatunek sera; 24. Najmniejsze 
z pięciu Wielkich Jezior; 25. Transpor-
ter opancerzony z Siemianowic Ślą-
skich; 27. Pospolita roślina; 28. Hul-
taj; 29. Bar z westernów; 30. Czasem 
niewinnie spuszczone; 31. Zniewaga.

litery z pól dodatkowo ponumerowa-
nych od 1 do 20 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy przesyłać do 
25 stycznia br. na adres: SSM, ul. Bo-
haterów westerplatte 20 z dopiskiem: 
redakcja „Moja Spółdzielnia” – Krzy-
żówka nr 1/2016 lub adres poczty elek-
tronicznej redakcji „MS”: ssm@poczta.
fm z obowiązkową informacją w tema-
cie wiadomości: Krzyżówka nr 1/2016.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 12/2015 z hasłem: Ciepłej rodzinnej 
atmosfery otrzymują: irena MieSZ-
CZaK, ul. M. Skłodowskiej-Curie 11; 
ewa HaUSler, ul. H. Wróbla 6D; Te-
resa SroCZYŃSKa, ul. k. Szyma-
nowskiego 10.

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy 
(z dowodem osobistym) do działu GZM 
po odbiór nagród. Fundatorem pierw-

szej nagrody jest kantor Wymiany Walut 
„Exito”. Pozostałe ufundowała Siemiano-
wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

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

Zdenerwowany reżyser woła:
- kamera stop! Akcja naszego fil-

mu dzieje się w starożytnym Rzymie, 
a główny bohater ma na ręce zegarek! 

- W porządku - odzywa się inspicjent 
- to jest zegarek z rzymskimi cyframi.

J K L

Indianie przychodzą do szamana 
i pytają:

- Jaka będzie zima w tym roku?
- Bardzo mroźna, zbierajcie chrust na 

opał. Jednak zima była łagodna. Po ro-
ku Indianie znów odwiedzają szamana.

- Jaka będzie zima w tym roku?
- Bardzo mroźna, zbierajcie chrust na 

opał. Jednak zima znów była łagodna. Po 
roku, szaman nie chcąc znów się ośmie-
szyć, poszedł do meteorologa i pyta:

- Jaka będzie zima w tym roku?
- oj, bardzo mroźna! Indianie już dwa 

lata zbierają chrust na opał!
J K L

Rozmowa kelnera z kucharzem w re-
strauracyjnej kuchni:

- Gość zamówił porcję pieczonej kaczki.
- Nie mamy pieczonej kaczki, mamy 

pieczoną gęś...
- To odetnij mu od tej pieczonej gęsi 

porcję pieczonej kaczki...
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Mix – na karnawałowy stół
Śmietnik – wymieszać mikserem: 

5 żółtek, szklankę cukru, 1/2 szklanki 
oleju, 2 i 1/2 szklanki mąki. Dodać wy-
mieszane: łyżeczkę sody, 2 łyżeczki ka-
wy, 2 łyżki kakao, łyżeczkę cynamonu. 
Białka z jajek ubić z 1/2 szklanki cukru 
i dodać do ciasta, po wymieszaniu dosy-
pać pokrojone orzechy ok. 20 dag, (mo-
gą być rodzynki, migdały) oraz 1/2 kg, po-
krojonych w kostkę, obranych jabłek. Do-
kładnie wymieszać i piec ok. 1 godziny.

ryż z bananami – 250 g ryżu, 60 g 
masła lub margaryny, 0,5 l mleka, 
4 dojrzałe banany, 2 łyżki cukru, ły-
żeczka cynamonu lub szklanka śmie-
tanki. Wypłukany i dobrze odsączony 
ryż przesmażyć na tłuszczu (40 g), aby 
stał się szklisty. Zalać wrzącym mle-
kiem, dodać cukier i gotować na bar-
dzo małym ogniu, na płytce azbesto-
wej, do miękkości. obrane banany po-
krajać w poprzek na dość grube pla-
sterki, obsmażyć z obu stron i bardzo 
delikatnie wymieszać z ugotowanym 
ryżem. Podawać na ciepło, posypany 
cynamonem lub polany bitą śmietaną.

Sałatka z pieczarek – 40 dag pie-
czarek, 1 cebula, 1-2 jajka, 1 łyżka sto-
łowa oleju, sok z 1 cytryny, sól, pieprz 
do smaku. oczyścić trzony piecza-
rek, a z kapeluszy zdjąć błonkę. Umyte 
grzyby zalać gorącą wodą, dodać soku 
z cytryny i ugotować. Ugotowane pie-
czarki i cebulę pokroić na półplaster-
ki, przyprawić olejem, solą i pieprzem. 
Przygotowaną masę ułożyć kopiasto 
na salaterce i przybrać kawałkami jaj.

Naleśniki z parówkami – 30 dag 
mąki, 2-3 jajka, 2 szklanki mleka, sól, 
ok. 1 szklanki wody, słonina do smaże-
nia. Składniki zmiksować, uzupełniając 
mlekiem lub mąką, by ciasto uzyskało 
konsystencję śmietany. Nalewać por-
cję łyżką wazową na rozgrzaną, wy-
smarowaną patelnię. Smażyć z obu 
stron cienkie naleśniki, przekładać na-
dzieniem, zwijać w rulon lub składać 
w chusteczkę. Gotowe przekładać na 
drugą patelnię lub żaroodpornego na-
czynia, trzymać w cieple aż do usma-
żenia pozostałych. Naleśniki podawać 
z serem, dżemem, sosami, ketchu-
pem, z dodatkiem surówek... lub np. 
z parówkami – obrane parówki ob-
smażyć na tłuszczu, posypać przypra-
wami i zawijać w gorące naleśniki. Po-
dawać z gorącym pikantnym sosem 
pomidorowym.

Nowy rok przynie 
sie nowe wyzwania 
i nowe problemy. Na 
wiosnę otrzymasz 

jakieś ciekawe propozycje zawodowe. 
Jeśli prowadzisz firmę, będą to naj-
prawdopodobniej korzystne zamówie-
nia. Jeśli rozpocząłeś pracę zawodo-
wą, przed Tobą perspektywa awansu.

Będzie to rok dal-
szej stabilizacji za-
wodowej. Umocnisz 
swoją pozycję i bę-

dziesz miał trochę więcej pieniędzy, 
niż w roku minionym. W domu nic się 
nie zmieni, ale nie wszystkie Twoje 
poczynania spodobają się partnerce, 
a po co stwarzać konflikty?

W lecie najpraw-
dopodobniej uda Ci 
się zrealizować swo-
je marzenia o zagra-

nicznym wyjeździe na dłużej. Inna 
rzecz, czy będziesz z tego potem za-
dowolony. A sprawy przybiorą taki ob-
rót, że trudno Ci się będzie wycofać. 
Tęskni za Tobą ktoś bliski.

W rozpoczętym te-
raz roku możesz li-
czyć na bardzo uda-
ne wakacje. Nie ża-

łuj, więc pieniędzy na ten wyjazd, bo 
będzie to dobra inwestycja. Poprawi 
się również stan Twojego zdrowia, pod 
warunkiem, że będziesz stosować się 
do wszystkich zaleceń specjalistów.

Znajdziesz wresz-
cie grono ludzi, któ-
rzy z ciekawością bę-
dą słuchać Twoich 

opowieści. Będziesz więc, jak nigdy, 
w swoim żywiole. Jesienią zaskoczy 
Cię czyjaś propozycja, zastanów się 
dobrze, zanim podejmiesz decyzję, bo 
taka okazja może się nie powtórzyć.

Wiosną ucieszy 
Cię udany zakup. 
Długo się namyśla-
łaś, czy wydać na to 

pieniądze, ale wreszcie podejmiesz 
decyzję i nie będziesz tego żałować. 
osobom młodszym powiększy się ro-
dzina, starszych ucieszy wnuczek.

Rok, który minął, 
nie był dla Ciebie 
łaskawy. Ten, któ-
ry nadszedł, będzie 

zdecydowanie lepszy, a w każdym ra-
zie spokojniejszy. Możesz oczekiwać 
czegoś dobrego od kogoś, po kim się, 
Wago, tego nigdy nie spodziewałaś.

Zaraz na począt-
ku roku przekonasz 
się, jak bardzo myli-
łeś się w ocenie ko-

goś z Twojego otoczenia, niesłusznie 
podejrzewając go o złe zamiary w sto-
sunku do Ciebie. Być może nawet się 
z tym człowiekiem zaprzyjaźnisz?

Dla Ciebie będzie 
to rok pomyślny, 
w którym spotka Cię 
awans lub wpadną 
większe pieniądze, 

ale ktoś z Twoich domowników przy-
sporzy Ci sporo kłopotów i zmartwień. 
Potrafisz jednak mu pomóc.

Na wiosnę cze-
ka Cię ciekawy wy-
jazd, może nawet 
delegacja za grani-

cę? Jesienią, gdy będziesz uczestni-
czyć w ważnej naradzie, nie upieraj 
się przy forsowaniu, bez gruntownego 
przemyślenia, swego pomysłu, bo nie 
jest on najlepszy.

Bardzo ucieszy Cię 
sukces kogoś z do-
mowników. Być mo-
że Twoje dziecko zda 

maturę z wyróżnieniem albo dostanie 
się na studia, być może żona awansu-
je? Spowoduje to w domu miłą atmos-
ferę, którą bardzo sobie cenisz.

Wodniki samotne 
w tym roku najpraw-
dopodobniej zdecy-
dują się na małżeń-

stwo. Ślub może się odbyć bardzo 
szybko. W ogóle będzie to rok cieka-
wych wydarzeń, innowacji i jakichś za-
sadniczych zmian w Twoim życiu.

Jaki będzie 
rok 2016?
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Dzieci i opiekunowie – na plus
Turniej świąteczno-noworoczny to 

jeden z dwóch dużych, halowych tur-
niejów, jakie organizowane są w cią-
gu roku przy współpracy Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Urzę-
du Miasta w Siemianowicach Śląskich 
(kolejny zaplanowano pod koniec ka-
lendarzowej zimy na sobotę, 19 marca 
br.). W zawodach zorganizowanych 13 
grudnia wzięło udział ponad 50 dzie-
ci z różnych osiedli i rocznika 2006 
lub młodszych, podzielonych na 5 dru-
żyn. Przynajmniej drugie tyle było te-
go dnia na trybunach – to widzowie, 
dopingujący opiekunowie. Najmłodsi 
mieli okazję – większość po raz pierw-
szy w życiu – poczuć atmosferę zbliżo-
ną do tej, jaka panuje podczas „praw-
dziwych” meczów piłkarskich. A na nią 
złożyło się, co najmniej kilka elemen-
tów. Były zapełnione kibicami trybu-
ny (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo), 
spiker (wiesław Stręk z MoSiR-u) re-
lacjonujący na bieżąco wyniki spotka-
nia i zdobywców bramek, tablica, na 
której wyświetlano czas i rezultat po-
szczególnych meczów turnieju, czy 
sędziowie – tu trenerzy Dariusz rzeź-
niczek i Dariusz razakowski. Sama 
hala sportowa – największa w mieście 
– po przeprowadzonym jakiś czas te-
mu remoncie, robi duże wrażenie. Ja-
ko że był to okres przedświąteczny, 
była też i oprawa muzyczna. Jaka? 
A no – świąteczna...
- Bardzo  mi  się  podoba.  Super  tur-

niej,  bo  mamy  możliwość  się  zmie-
rzyć  między  sobą,  a kiedy  nie  gra-
my, możemy sobie wziąć ciasto i cze-
goś się napić – mówił na gorąco 9-let-
ni Michał Urbaniak z osiedla „Bań-
gów”, który na turnieju pojawił się 
z tatą. 9-letni Bartek Grząba, rów-
nież z „Bańgowa”, na zawody przyje-
chał z ciocią, też chwalił: - Duża hala, 
fajnie  się gra przy  takiej  atmosferze, 
widowni.  Staramy  się  grać  zespoło-
wo, podajemy sobie. Po grze przerwa 
na ciasto – mówił. o wypieki i w ogóle 
całe zaplecze gastronomiczne, posta-
rali się rodzice, przynosząc (przywo-
żąc) kilka blach ciasta i napoje.

- Mieliśmy od początku w zamyśle, aby 
poprzez organizację  tego turnieju zin-
tegrować środowisko rodziców. Z tego, 
co widziałem, słyszałem od opiekunów 
i co mówiły dzieci, sądzę, że nam się 
udało. Fajnie by było dalej to kontynu-
ować – oceniał Dariusz rzeźniczek.

emocje podczas gry i na...
Turniej przeprowadzono w systemie 

każdy z każdym i 2 x 10 minut. - Założe-
niem było, aby dzieciaki spędziły na ha-
li jak najwięcej minut grając, stąd, mimo 
że  prowadzimy  cztery  treningi  dla  róż-
nych grup, było pięć drużyn – dwie z Byt-
kowa – „Bytków”, „Węzłowiec” – i po jed-
nej  z osiedli  „Tuwima”,  Bańgowa”  i „Mi-
chałkowic” – tłumaczył Rzeźniczek.

W turnieju nie był ważny wynik, jak 
sama zabawa. o swoich przeżyciach – 
na świeżo – chętnie i z emocjami opo-
wiadało w przerwach między meczami 
kilkoro jego uczestników:

- Gram  w  drużynie  z  „Bytkowa”. 
Chyba  dobrze  nam  idzie,  chociaż  nie 
wygraliśmy  jeszcze  żadnego  meczu. 
Za to strzeliłem gola. Po prostu wyglą-
dało to tak, że biegłem z połowy boiska 
i uderzyłem po ziemi do bramki. Wpa-
dło – cieszył się 9-letni leonard Żar, 
bytkowianin.
- Też  strzeliłem  gola.  Był  to  tak  zwa-

ny  gol  mierzony.  To  chyba  pierw-
szy turniej, w którym strzeliłem gola! 
– oznajmił z radością 8-letni Jacek 
ostrowski z „Węzłowca”.

- Ja strzeliłem swoją bramkę przypad-
kowo,  przewracając  się...  To  była 
ważna bramka na 1:0. Podoba mi się 
to wszystko – powiedział 8-letni Łu-
kasz Jodziewicz z Bytkowa.

- Starałem się grać w ataku, bo to naj-
bardziej  lubię. Moja drużyna dobrze 
zagrała, ale mogło być lepiej. Brako-
wało  nam  szczęścia.  Może  uda  się 
następnym  razem – mówił 8-letni 
Karol Jasiński z Bytkowa.

Niektórzy, relacjonując boisko-
we poczynania, wskazywali na plusy 
i wnioski, jakie wyciągnęli z zaangażo-
wania w treningi. 9-letni Marcin Sapota 
z „Węzłowca” powiedział. - Nauczyłem 
się  robić  różne  triki,  lepiej  podawać, 
a nawet bronić. Teraz starałem się  to 
wykorzystywać w grze. Chciałbym być 
jak Ronaldo  albo Neuer. A z Polski? 
Kamil Grosicki...

Wśród uczestników większość sta-
nowili chłopcy. Zagrało też kilka dziew-
czyn. - Nie bałam się. Jeszcze nie zdo-
byłam  bramki.  Jeszcze...  Przyjemnie 
się tu gra. Ładna hala, są emocje, gdy 
każdy krzyczy, woła, albo z boiska, albo 
z trybuny. Jest ten klimat – mówiła oli-
wia Zielewicz z „Bańgowa”. 10-letnia 
wiktoria Barczyk ocenia: - Daję sobie 
radę. Nie mam problemu z przedarciem 
się między chłopcami i nawet zdobyłam 

bramkę.  Dostałam  dobre  podanie.  To 
było ćwiczone, wymierzone.

Wrażeniami z turnieju, a także suge-
stiami na przyszłość, dzielili się niektó-
rzy opiekunowie: - Wspaniale, że pod-
jęto  się  organizacji  takich  darmowych 
treningów dla dzieci. Fajnie, że są one 
urozmaicane,  co  jakiś  czas  zawoda-
mi. Synowie później opowiadają o  tym 
przez  następny  tydzień!  Dla  nich  –  to 
znaczne przeżycie, samo nawet zagra-
nie na  takiej dużej hali  z  rówieśnikami 
z innych osiedli to wielka sprawa. Życzy-
my sobie i organizatorom, by te treningi 
trwały  jak  najdłużej.  Dzieci  się  cieszą 
i my się cieszymy, że one się cieszą... 
Jak widać nie  jesteśmy  jedyni, patrząc 
po dzisiejszej frekwencji – komentowali 
dwaj ojcowie z osiedla „Tuwima”.
- Ja nie gram. Gra za  to mój młodszy 

brat.  Jest  bardzo  szybki,  stara  się, 
a ja mu głośno kibicuję. Ogólnie jego 
drużyna nie gra źle, chociaż brakuje 
im obrońców. Tak jak patrzę, to przez 
ostatnie dwa  lata mój brat zrobił du-
ży postęp w swojej grze. Jak pamię-
tam, to trzeba go było uczyć całkiem 
od  podstaw.  Te  treningi,  na  które 
chodzi  dużo  mu  dały.  To  jest  praw-
dziwe szkolenie. Kto wie, może z ta-
kiego chłopaka jednego albo drugie-
go  grającego  tutaj,  wyrośnie  wielka 
gwiazda?  – powiedział 11-letni Bar-
tek Skorupa, którego 8-letni brat Mi-
kołaj grał w drużynie z „Tuwima”.
Na zakończenie turnieju, wszyscy 

uczestnicy otrzymali pamiątkowe meda-
le oraz łakocie i gadżety związane z na-
szym miastem (nagrody ufundowała fir-
ma „Zamont”, zajmująca się produkcją 
noży przemysłowych i technologią so-
larną). - Za grę dostaliśmy medale i sło-
dycze. Na medalu jest piłkarz. Powieszę 
sobie go nad biurkiem, a słodycze zjem 
– powiedział zadowolony 9-letni Jaś Ży-
ciński z os. „Węzłowiec”. 

obaj prowadzący zajęcia trenerzy 
- robert razakowski oraz Dariusz 
rzeźniczek dziękując za inicjatywę i po-
mysł organizowania darmowych trenin-
gów dla dzieci, podziękowali ich orga-
nizatorom i współorganizatorom – od-
powiednio Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej oraz Urzędowi Miasta, 
przekazując pamiątkowe tabliczki z gra-
werem. W imieniu władz spółdzielni upo-
minek odebrał Jan Dudek – przewodni-
czący Rady Nadzorczej, Urzędu Miasta 
– Małgorzata Pichen – naczelnik Wy-
działu kultury i Sportu. 

Być jak Messi, ronaldo, lewandowski

W atmosferze iście zawodowej...
ciąg dalszy 
ze str. 32
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Turniej mikołajkowy
Turniej świąteczno-noworoczny w kS 

„Michał” nie był jedyną grudniową im-
prezą, w której wzięły udział dzieci, ćwi-

czące w ramach darmowych treningów 
piłkarskich. Nieco wcześniej turniej mi-
kołajkowy zorganizowało Miejskie To-
warzystwo krzewienia kultury Fizycznej 
i Sportu w hali Zespołu Szkół ogólno-
kształcących i Zawodowych w Michałko-
wicach przy współpracy z dyrekcją szko-
ły (dyr. Sylwią Dylus) i Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Imprezie pa-
tronował Prezydent Miasta. W zawodach 
uczestniczyły 4 drużyny – dwie, złożone 
z dzieci trenujących w „Bańgowie” i „Wę-
złowcu”, dwie złożone z uczniów SP nr 4 
i SP nr 11. - Poprzez zainicjowanie cyklu 

pod  nazwą  „Turnieje  integracyjne  dzie-
ci”, chcemy szerzyć tak bardzo potrzeb-
ne  wartości  sportowe,  krzewić  przyjaź-
nie między dziećmi, młodzieżą naszego 

miasta. Takie turnieje będą odbywać się 
w Siemianowicach Śląskich cyklicznie – 
z okazji Mikołaja i Dnia Dziecka. Najbliż-
szy  turniej  to  właśnie  przy  okazji  Dnia 
Dziecka – 2 czerwca br. na zmodernizo-
wanym boisku szkolnym Zespołu Szkół 
nr  4  w Michałkowicach  – zakomuniko-
wał ryszard Seręga – prezes MTkkF 
w Siemianowicach Śl.

Były turnieje, są treningi
Tymczasem po międzyświątecznej 

przerwie wznowiono zajęcia w salach 
gimnastycznych czterech siemiano-
wickich szkół. Pod okien trenerów naj-

młodsi wciąż ćwiczą podstawowe ele-
menty piłkarskiego rzemiosła. Hasło 
„Wyjść z domu i być aktywnym”, towa-
rzyszące od początku organizacji tre-

ningów (czerwiec 2013) - jak najbar-
dziej aktualne. Dowodem jest niema-
lejąca frekwencja... Dobrze.

Zapisy na treningi? otwarte
Wciąż można zapisywać swoje po-

ciechy. Nie kosztują nawet złotów-
ki. Wystarczy przyjść z dzieckiem na 
jedno z zajęć i wypisać odpowied-
nią deklarację, jaką mają przy so-
bie trenerzy. Należy pamiętać jednak 
o sztywno w zajęciach halowych usta-
lonym przedziale wiekowym 7-12 lat. 
Terminarz treningów patrz str. 20. 
 Rafał Grzywocz
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Wszelkiego rodzaju naprawy
Hydrauliczne, Elektryczne,

Gazowe, Ślusarstwo,
Regulacja i Naprawa okien,

Kompleksowe remonty.
Tanio – solidnie.

503 427 475

Obawiasz się zawału, wylewu 
lub zwykłego upadku?

Jeden przycisk, 
który może uratować  ŻYCIE!

Po więcej informacji zadzwoń
666 721 844

Wychodząc z domu zostawiasz 
starszych rodziców/dziadków?

W Niemczech posiada go już
 prawie każda starsza osoba.

s463/9-15

s-323/3-15

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

Być jak Messi, ronaldo, lewandowski

W atmosferze iście zawodowej...
To była dotychczas jedna z najbardziej udanych, najprzyjemniejszych – jak zgodnie przyznają jej organiza-

torzy i uczestnicy – imprez sportowych z udziałem dzieci, biorących udział w darmowych treningach pił-
karskich w ogóle. Turniej świąteczno-noworoczny, jaki zorganizowano w połowie grudnia w hali KS „Michał”, miał 
oprawę i co za tym poszło – „ten” klimat... ciąg dalszy na str. 30


