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Pierwsze oceny

Pożar...

Twój pies, Twoje...

Segregujemy???

Dwa tygodnie laby

Zima…

…zima
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ciąg dalszy na str. 4

W obrazkach

Zima, zima… 
Dał w kość ten zimny styczeń. I mieszkańcom (w tym 

kierowcom), i służbom odśnieżającym osiedla spół-
dzielcze. Uciechę za  to miały dzieciaki, bo przy utrzy-
mujących się niskich temperaturach, śniegu przez ferie 
było pod dostatkiem.

Przy Kościelnej 36 niczym w ośnieżonym lesie...

Tak było na początku styczniaZimą trzeba sobie jakoś radzić

Przy ciągle padającym śniegu, odśnieżanie to de facto „syzyfowa praca”

Odśnieżone schody i dojścia do klatek schodowych to jeden z priorytetów  
– M. Dąbrowskiej 1(schody)  i Władysława Reymonta 8 (dojście) 

Bałwanki gdzieniegdzie  
–  Przyjaźni 18-22  

i Stawowa 11-11A – patrz str. 1

Obowiązki
Dozorcy z wszystkich ad-

ministracji oraz wynajęte fir-
my zewnętrzne, kiedy tyl-
ko solidnie sypnęło śnie-
giem musieli wziąć się mi-

giem za zabezpieczenie 
osiedlowych ciągów pieszo-
-jezdnych. Sporo uwagi – 
co zresztą jest priorytetem 
– poświęcono na usuwa - 
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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.

POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - tel. 32-228-57-78, 602 672 890

DYŻURUJE: poniedziałek 17.00-22.00; 

wtorek, środa, czwartek 15.00-22.00;

piątek 13.00-22.00; sobota 12.00-22.00; niedziela 8.00-22.00

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
DAnUTA KWIATKOWSKA, AnDRZej WAlDeRA*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
6. lutego 2017 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 6. marca 2017 r. dyżurować będą  

Bogdan Seweryn, Wanda Stolarczyk
*skład osobowy może ulec zmianie 

Osiedle „Węzłowiec”
- każdy trzeci wtorek miesiąca przed 

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

Osiedle „Młodych”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Bańgów”

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

Osiedle „Chemik”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Centrum”

- każdy pierwszy poniedziałek mie-
siąca w godzinach 1600-1700 (siedziba 
administracji)

Osiedle „Michałkowice”
- każdy drugi poniedziałek miesiąca 

od 1600 (siedziba administracji)
Osiedle im j. Tuwima

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

Dyżury członków Rad Osiedli

KSIĄŻECZKI  
OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH

W związku,  z planowanym  przez  Siemianowicką  Spółdzielnię  Mieszka-
niową na marzec, drukiem książeczek opłat prosimy mieszkańców, którzy 
dokonują płatności a nie korzystają z nich, o zgłoszenie tego faktu w osie-
dlowej Administracji lub Dziale Czynszów SSM do 28. 02. 2017 r.

Zgłoszenia  można  składać  osobiście,  telefonicznie,  za  pośrednictwem 
poczty zwykłej i elektronicznej na adresy podane w rubryce ważne telefo-
ny lub na stronie www.ssm.siemianowice.pl 

Zarząd SSM
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ciąg dalszy ze str. 2
niu pokrywy śnieżnej i warstwy lodu ze schodów zewnętrz-
nych, dojść do klatek schodowych, głównych traktów pie-
szych za pomocą tradycyjnych ło-
pat do śniegu, „skuwaczy” lodu, jak 
i odśnieżarek spalinowych. Służby 
odśnieżały też drogi osiedlowe – nie bez problemów zresz-
tą, zużywając przy tym kolejne tony piachu. W większości 
administracji – choć patrząc na pojedyncze skrzynie z pia-
skiem wydaje się to nierealne – zużyto już go nawet kilka-
naście ton. A to nie koniec zimy...

W wielu miejscach, niestety, powstały uciążliwe dla kie-
rowców, trudne do skucia warstwy lodu na drogach dojaz-
dowych do budynków. Chyba tylko plusowe temperatury, ja-
kie lada dzień mają się na krótko pojawić mogą je pomóc 

skutecznie zniwelować. Sporo problemów miały też służby 
przy odśnieżaniu niektórych parkingów. Między samochoda-
mi praca była niełatwa, a niekiedy praktycznie niemożliwa.

Skutki
Na szczegółowe oględziny infrastruktury osiedlowej pod 

kątem skutków zimy przyjdzie pora, najwcześniej za około 
półtorej miesiąca. Choć już teraz widać, że do naprawy jest 
na dziś parę punktów, zwłaszcza uszkodzonych częściowo 
nawierzchni dróg czy spękanych pod wpływem niskich tem-
peratur schodów do klatek schodowych. 

Awarie – nieliczne
Mało co frustruje zimą bardziej niż awaria ciepła w miesz-

kaniu, kiedy jest naprawdę zimno. Pracownicy administracji 
odbierają wówczas telefon za telefonem, informując – ma-
jąc wiadomość ze spółki Tauron Ciepło o awarii na sieciach 
ciepłowniczych, przepraszając również w swoim imieniu za 

czasowe przerwy w dostawie ciepła do domu. W tym sezo-
nie zimowym, całe szczęście jest dużo, dużo lepiej, aniże-
li w ubiegłych latach. Praktycznie nie zanotowano dotych-

czas dużych awarii. Zda-
rzały się pojedyncze – jak 
kilka tygodni temu przy 

Władysława jagiełły 3D, gdzie rozszczelnieniu uległ cie-
płociąg i aby usunąć problem należało rozkopać część 
trawnika i fragment chodnika.

Zdarzały się też nieliczne zgłoszenia o przeciekach z da-
chów - Śląska  50 (Karola Świerczewskiego 50), zamarz-

niętym wodomierzu w piwnicy (Władysława jagiełły 31B) 
i potrzebie usunięcia nawisów śnieżnych (Pocztowa 1/Ko-
ścielna  12, Pocztowa  8, 9,  jedności  1). Nie zanotowa-
no praktycznie przypadków oblodzenia rynien i rur spusto-

wych. Najpewniej dzięki zamontowanym na przestrzeni kil-
ku ostatnich lat wewnątrz nich instalacji grzewczych.

... a przyjemności
Kto lubi zimę, ten na pewno styczeń zapamięta bardzo 

pozytywnie. Śniegu było dużo i do zabawy w sam raz – bo 
lepkiego. Sporo dzieciaków ten zimowy czas dobrze wyko-
rzystało, co widać było po ulepionych bałwanach i rozjeż-
dżonych niemal do lodu niektórych górkach.

Nie brakuje wśród nas i tych, którzy po prostu kochają zi-
mę i najnormalniej w świecie za nią tęsknili i ją oczekiwa-
li. Choćby dla samego widoku ośnieżonych białym puchem 
drzew, krzewów, białych trawników i... pozostawionych na 
nich pojedynczych śladów, czy „tuneli śnieżnych” - zwłasz-
cza zaraz po obfitych opadach śniegu rzucające się w oczy. 
To też ma swój pewien wyjątkowy klimat, urok, coraz rza-
dziej jednak w Polsce spotykany. rg

Zima, zima…  

Gdy padał śnieg, łatwo na drodze nie było

Chodniki, dojazdy do klatek i parkingi dobrze odśnieżyć niełatwo

Osiedle „Węzłowiec”. Awaria ciepłownicza  
przy Wł. jagiełły 3D
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Termin Budynek, adres

Harmonogram odczytu wodomierzy

i podzielników kosztów ogrzewania

20. 02.
poniedziałek

Kolejowa 1a, b, c; 3a, b;
Jana Polaczka 2a, b; 4a, b; 6a, b;

21. 02.
wtorek

Kolejowa 3c; 5a, b, c;
Władysława jagiełły 25a, b;

Jana Polaczka 4c; 8a-d

Termin Budynek, adres

22. 02.
środa

Kolejowa 2a, b; 4; 6;
Władysława jagiełły 25c , d; 29c, d;

Walerego Wróblewskiego 43; 45;

23. 02.
czwartek

Władysława jagiełły 27a, d; 29a, b;
Walerego Wróblewskiego 47; 49

24. 02.
piątek

Władysława jagiełły 27b, c;
niepodległości 60a-f;

1. 03.
sobota

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 regulaminem 
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

SIEMIANOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE 20, 41-106 SIEMIANOWICE ŚL.

OGŁASZA:
KOnKURS OFeRT

nA nASTĘPUjĄCe ROBOTY ReMOnTOWO–BUDOWlAne:
- DeKARSKIe
- DROGOWe i CHODnIKOWe
- MAlARSKIe
- ŚlUSARSKIe
- OGÓlnOBUDOWlAne
- eleKTRYCZne:

- REMONTY OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
- POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ
- DROBNE ROBOTY REMONTOWO-KONSERWACYJNE
- KONSERWACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

- InSTAlACYjne (WOD.-KAn.-GAZ, C.O.)
- PRZeGlĄDY InSTAlACjI WenTYlACYjnej I GAZOWej
- PIelĘGnACjA TeRenÓW ZIelOnYCH
- KOnSeRWACjA DOMOFOnÓW
- AlPInISTYCZne

SPECYFIKACJE ISTOTNYCH WARUNKÓW, JAKIE POWINNY ZAWIERAĆ OFERTY NA POSZCZEGÓLNE 
ROBOTY MOŻNA ODEBRAĆ W DZIALE TECHNICZNYM POKÓJ NR 3 i 5 

TEL. 32 609 14 05, 32 609 14 20.

T e R M I n   Z Ł O Ż e n I A   O F e R T : 
do 24. 02. 2017 r. do godz. 1300.

ZARZĄD SSM ZASTRZeGA SOBIe PRAWO UnIeWAŻnIenIA KOnKURSU OFeRT BeZ PODAnIA PRZYCZYn.
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Pozytywnie  i z satysfakcją,  czego  dowiodła  krótka 
dyskusja podsumowująca, Rada nadzorcza Siemia-

nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oceniła przedłożo-
ne do rozpatrzenia materiały rozpoczynające podsumo-
wanie działalności Spółdzielni za 2016 rok.

30 stycznia podczas przeprowadzone-
go pierwszego w 2017 r. posiedzenia Ra-
dy Nadzorczej SSM rozpatrywano m.in.:
- Wyniki wykonania finansowego planu remontów za 2016 r.
- Wykonanie rzeczowe planu robót remontowo-konserwa-

cyjnych SSM za 2016 r.
- Informację o zaległościach czynszowych do 31. 12. 2016 r.
- Sprawozdanie z działalności członkowsko-mieszkaniowej 

i lokali użytkowych za 2016 r.
- Informację o przebiegu „Akcji zima 2016/2017”

W przedłożonych materiałach liczących łącznie kilkadzie-
siąt stron zawarto setki danych obrazujących rok 2016. My 
częściowo je przybliżamy.

Każdorazowo przed podjęciem uchwał głos zabierali 
przedstawiciele Komisji stałych RN i prezentowali stano-
wiska Komisji. Wszystkie były bez znaczących uwag i RN 
w głosowaniach jawnych przyjmowała dokumenty. Szefo-
wie Komisji: Mieczysław Hojda – przewodniczący Komisji 
GZM, Tadeusz Dudek – przewodniczący Komisji Rewizyj-
nej i Zbigniew jarosz – przewodniczący Komisji Organiza-
cyjno-Samorządowej zgodnie podkreślali bardzo dobre ana-
lityczne i syntetyczne opracowanie materiałów i zaznaczali, 
że zadania prowadzone przez SSM są zgodne z potrzeba-
mi i na ich miarę. Podkreślano także, iż w Spółdzielni nadal 
utrzymuje się bardzo dobry wynik obrazowany wskaźnikiem 
zadłużenia bieżącego 2,82% i to mimo niewielkiego wzro-
stu o 0,07%. Omawiając zadłużenia zaznaczono, że dobrym 
zjawiskiem jest spadek o ponad 100 tysięcy złotych w przy-
padku zaległości zasądzonych i spornych. Z kolei oceniając 
kwestie członkowsko-mieszkaniowe z ubolewaniem zauwa-
żono, że dość często nowi właściciele mieszkań nie kwapią 
się z wstąpieniem w poczet Członków SSM.

Finansowy plan remontów
W planach rzeczowo-finansowych SSM na rok 2016 prze-

znaczono na fundusz remontowy łącznie z bilansem otwar-
cia kwotę: 8 290 727,44 zł. Ze środków tych kwota 7 082 
316,00 zł przeznaczona została na remonty lokali miesz-
kalnych, 102 293,00 zł na remonty garaży, natomiast 1 106 
118,44 zł to zaoszczędzone środki z roku 2015, które prze-
szły jako bilans otwarcia do wykorzystania w roku 2016.

Przychody funduszu remontowego z lokali mieszkalnych 
w roku 2016 wyniosły: 7  099  694,09 zł, z czego 7 082 
316,00 zł to odpisy podstawowe, natomiast 17 378,09 zł to 
wpływy z tytułu dodatkowych wpłat lokatorów i odszkodowań  
(2 771,61 zł to wpłaty lokatorów za nawiewniki, 2 755,82 zł to 
wpłaty za zadaszenie balkonów na os. „Bańgów”, a 11 850,66 
zł to odszkodowania za poniesione szkody). Przychody fun-
duszu remontowego z garaży w GZM to 102 071,00 zł.

Koszty remontów wykonanych w roku 2016 wyniosły:  
7 605 128,52 zł. Jest to o 602 534,66 zł więcej w porówna-
niu z rokiem 2015. Z czego na remonty budynków mieszkal-
nych wydano 7 571 828,21 zł, natomiast na remonty garaży  
33 300,31 zł. Zakres prac remontowych był realizowany 
zgodnie z przyjętym przez Radę Nadzorczą planem robót 
remontowych na rok 2016.

Wynik finansowy funduszu remontowego SSM za rok 
2016 wyniósł: - 403 363,43 zł. Wynik osiągnięty na remon-
tach lokali mieszkalnych to - 472 134,12 zł, natomiast wy-

nik na garażach wyniósł: +68 770,69 zł. Po uwzględnieniu 
salda +1 106 118,44 zł z roku 2015 wynik remontów za rok 
2016 ostatecznie zamknął się kwotą: + 702 755,01 zł.

Jak wynika z analizy finansowego wykonania funduszu 
remontowego w roku 2016 najwięcej wydano na:

- Roboty ogólnobudowlane  
2 996 172,92 zł, tj. o 248 144,74 zł 
mniej niż w roku 2015. Są to przede 

wszystkim prace związane z remontami balkonów i klatek 
schodowych.
- Roboty malarskie 1 285 901,77 zł, tj. o 73 485,15 zł mniej 

w porównaniu do roku 2015
- Drogi i chodniki 1 135 328,79 zł, tj. o 556 982,76 zł wię-

cej niż w 2015 r.
- Wymiana okien 643 465,63 zł, tj. o 23 339,36 zł więcej niż 

w roku 2015.
Na pozostałe remonty wydano 1 544 259,412 zł.
Szczegółową, procentową strukturę wydatków funduszu 

remontowego w 2016 r. – patrz wykres.
Rzeczowy plan remontów

To kilkanaście stronic wykonanych w ub.r. zadań remon-
towych. Składają się nań setki robót, które na bieżąco pre-
zentujemy w „MS”. 

Zaległości w opłatach
To kolejne kilka stronic materiałów opisowych oraz ta-

belek i wykresów. Omawiając dokument – publikujemy go 
w tekście – zaznaczano, że.

Analiza przedstawionych zaległości bieżących pochodze-
nia „czynszowego” wskazuje, że ich poziom w przypadku lo-
kali mieszkalnych wg stanu na 31. 12. 2016 r. zwiększył się 
w stosunku do stanu na 31. 12. 2015 r. o 44 601,87 zł. Udział 
tych zaległości do naliczeń czynszowych uległ natomiast 
niewielkiemu obniżeniu z 2,72 % do 2,69 %. W omawianym 
okresie zwiększyły się również zaległości „czynszowe” w lo-
kalach użytkowych o 84 989,68 zł, tj. o 1,92 % w stosunku 
do naliczeń. Ogólny wskaźnik zadłużenia bieżącego, uległ 
niewielkiemu podwyższeniu o 0,07 % i wynosi 2,82 %.

Całość zadłużenia pochodzenia „czynszowego” w wysoko-
ści 4 768 092,46 zł, w którego skład wchodzą również zale-
głości zasądzone i sporne, w stosunku do stanu na 31. 12. 
2015 r. uległa zmniejszeniu w wysokości 100 049,58 zł. War-
tości te pozostają jednak na porównywalnym poziomie od kil-
ku lat i nie stanowią realnego zagrożenia dla funkcjonowania 
SSM. Taka sytuacja świadczy niezmiennie o dużym zdyscy-
plinowaniu członków Spółdzielni oraz pozostałych użytkow-
ników lokali, wykazujących się poprzez regularne i terminowe 
płatności dużą dojrzałością i solidnością. Niebagatelną moty-
wacją do terminowego opłacania „czynszu” są również loso-
wane nagrody w organizowanym przez Zarząd SSM od wielu 
lat „Wielkim Konkursie”, w którym biorą udział wszyscy użyt-
kownicy lokali nieposiadający na ostatni dzień roku zaległo-
ści „czynszowych”. Ułatwieniem systematycznego opłacania 
„czynszów” w prawidłowej wysokości jest udostępnienie przez 
Zarząd platformy elektronicznej dla zapoznawania się z bieżą-
cym stanem opłat czynszowych dla użytkowników lokali.

W stosunku do pozostałych osób – zalegających z opłata-
mi – Zarząd SSM podejmuje kroki mające na celu odzyska-
nie zaległych kwot. Do działań tych należy dostarczanie infor-
macji przez służby księgowe o zaległościach „czynszowych” 
w postaci „potwierdzenia salda” czy też zawiadomienia o wy-
sokości salda, jak również poprzez korespondencję i rozmo-
wy przeprowadzane przez pracowników SSM oraz kierowa-
nie spraw o zapłatę należności do sądu. W 2016 r. wysłano:

Obradowała Rada nadzorcza SSM

Pierwsze oceny
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Struktura wydatków funduszu remontowego za rok 2016

NAWIEWNIKI - 0,14% 

PLACE ZABAW - 0,87% 

C.O.-WEWNĄTRZ - 0,04% 

KANALIZACJA WEW. - 0,18% 

OŚWIETLENIE ZEW.  - 0,21%

ROBOTY ŚLUSARSKIE - 1,85%

ROBOTY MALARSKIE - 16,91%

GARAŻE  - 0,44%

WENTYL. MECH. l GRAW.  - 0,46%

DROGI l CHODNIKI  - 14,93%

INSTALACJA C.W.U. - 0,07%

ZIMNA WODA WEW.  - 0,25% 

ROBOTY ELEKTRYCZNE - 0,52% 

WYMIANA OKIEN  - 8,46%

ROBOTY OGÓLNOBUD.  -  39,40%

WYMlANA PODZIELNIKÓW  - 2,24%

DOMOFONY  - 2,91%

INSTALACJA GAZOWA - 5,77% 

KANALIZACJA ZEW.  - 0,14% 

REMONTY DŹWIGÓW  - 1,46%

WYMlANA DRZWI - 0,73%

ROBOTY STOLARSKIE - 0,04%

ROBOTY DEKARSKIE - 1,98% 

 

39,40%

2,24%

2,91%

5,77%

1,46%

0,73%
0,04%

1,98% 0,14%
0,14%0,21%

0,87%0,18%
0,04%

8,46%

0,52%

0,25%

0,07%

0,46%

0,44%

1,85%

14,93%

16,91%

- do osób zalegających z opłatami powyżej 3 miesięcy 
– 890 monitów przedsądowych (w 2015 r.- 1 006),

- do osób zalegających z opłatami do 3 miesięcy – 2 176 
wezwań do zapłaty oraz 854 wezwań do zapłaty odsetek 
(w 2015 r. – 1 092, o odsetki – 1 069),

- do wszystkich osób zalegających z opłatami za mieszka-
nia na dzień 30. 11. 2016 r. – 2 813 zawiadomień o wyso-
kości salda (na 20. 10. 2015 r. – 4 433),

- do wszystkich osób zalegających z opłatami za loka-
le użytkowe na 31. 12. 2016 r. – 176 potwierdzeń sald 
(w 2015 r. – 231).
Dużą rolę w odzyskiwaniu długów mają również rozmowy 

dyscyplinujące dłużników odbywane na posiedzeniach Ra-
dy Nadzorczej oraz współpraca z 2 firmami windykacyjnymi.

W 2016 r. wytoczono 79 spraw sądowych o zapłatę należ-
ności w lokalach mieszkalnych na kwotę 540 750,66 zł oraz 
5 spraw sądowych dotyczących lokali użytkowych na kwotę 

15 474,63 zł. Od 01. 01. do 31. 12. 2016 r. wpływy z tytułu 
wszystkich spraw sądowych wytoczonych do 31. 12. 2016 r. 
wyniosły 1 095 188,81 zł. Dla porównania w 2015 r. była to 
kwota 635 446,84 zł.

W zakresie spraw sądowych z lokali użytkowych uzyskane 
wpływy w 2016 r. to kwota 227 535.91 zł (w 2015 r.: 58 498,04 zł).

Do zwindykowania ze spraw sądowych z roku 2016 i lat 
poprzednich (na koniec XII 2016 r.) pozostała kwota 2 584 
493,35 zł (w 2015 r. 2 744 983,24 zł). Kwota ta dotyczy lo-
kali mieszkalnych i użytkowych. Wpływy na konto SSM z ty-
tułu spraw sądowych są realizowane poprzez windykację 
komorniczą, ale również poprzez indywidualne wpłaty osób 
z zaległościami.

Po wyczerpaniu wszystkich sposobów na odzyskanie za-
ległości czynszowych, w sytuacji braku innych środków po-
zwalających na zaspokojenie roszczeń Spółdzielni, Zarząd 
SSM kieruje przeciwko uporczywemu dłużnikowi wniosek 

ciąg dalszy na str. 8
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Rozwiązania zagadek logicznych: 

Rozwiązania
Przesyłka: Marian umieszcza cenny przed-
miot w skrzynce, zamyka ją swoją kłódką (klu-

cza nie wysyła) i skrzynkę wysyła do Wacława. 
Wacław nie otwiera skrzyni (bo nie ma czym), 
tylko zakłada swoją kłódkę obok kłódki Maria-
na i odsyła mu skrzynię. Marian po odebraniu 

skrzyni ściąga swoją kłódkę i ponownie wysy-
ła skrzynkę do Wacława, który ściąga swoją 
kłódkę i wyciąga ze skrzyni cenny przedmiot.
Zwolnienie stróża: Za spanie w pracy!!

do sądu o eksmisję lub też do komornika o zaspokojenie 
swoich roszczeń poprzez licytację zadłużonego lokalu.

Na dzień 31. 12. 2016 r. 21 użytkowników lokali posiada 
prawomocne wyroki eksmisyjne, z czego 17 z prawem do 
otrzymania lokalu socjalnego.

Pomimo istnienia zaległości w „opłatach czynszowych”, 
które są zjawiskiem nagminnie występującym we wszyst-
kich spółdzielniach mieszkaniowych w Polsce, Siemiano-
wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa posia-
da dobrą płynność finansową, co pozwa-
la jej na prawidłowe i terminowe regulowanie swoich zobo-
wiązań. Zaległości czynszowe dzięki prawidłowym i spraw-
nym działaniom windykacyjnym nie stanowią, więc realne-
go, dającego się przewidzieć w niedalekiej przyszłości za-
grożenia dla działalności SSM.

Działalność członkowsko-mieszkaniowa  
i lokali użytkowych SSM

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku do działu członkow-
sko-mieszkaniowego i lokali użytkowych Spółdzielni skiero-
wano 1947 pism, z czego na 1008 udzielono odpowiedzi, 
a w pozostałych sprawach wystawiano umowy o ustanowie-
niu spółdzielczych lokatorskich praw do mieszkań, wyda-
no decyzje potwierdzające nabycie przez Członków w wyni-
ku kupna-sprzedaży mieszkań i garaży na podstawie zawar-
tych aktów notarialnych, wystawiono decyzje potwierdzają-
ce nabycie mieszkań i garaży w oparciu o załatwione sprawy 
spadkowe, podziały majątku, licytacje komornicze itp.

Udzielano również odpowiedzi na pisma dotyczące naj-
mu lokali użytkowych, dzierżaw terenu, działalności gospo-
darczej prowadzonej w lokalach mieszkalnych z zasobów 
SSM, reklam itp.

Podpisano 43 nowe umowy najmu na lokale użytkowe, 
10 umów na dzierżawę terenu i 4 umowy na reklamy. Po-
nadto na wnioski najemców i dzierżawców udzielano zgo-
dy na poddzierżawy terenu, podnajmy lokali oraz na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w mieszkaniu. Wysta-
wiano również na bieżąco aneksy do zawartych wcześniej 
umów, wprowadzając m.in. aktualne dane zgłaszane przez 
najemców/dzierżawców.

Po zaopiniowaniu przez Rady Osiedli wydano również 
zgody na:
- sprzedaż alkoholu w wynajmowanych lokalach,
- umieszczenie reklam na terenach i budynkach należących 

do Spółdzielni,
- handel zniczami i kwiatami w okolicach cmentarzy,
- w innych bieżących sprawach wnioskowanych przez za-

interesowanych.
Opracowany został nowy Regulamin dotyczący określe-

nia warunków umieszczania reklam w zasobach Spółdzielni.
Na bieżąco prowadzona jest także korespondencja z oso-

bami zadłużonymi w celu spłaty zobowiązań lub zdania lo-
kali do dyspozycji SSM.

Z ruchu ludności uzyskano 5 mieszkań, które zostały 
sprzedane w trakcie 5 zorganizowanych przetargów. Zor-
ganizowano również 1 przetarg na lokal niemieszkalny, któ-
ry został sprzedany w pierwszym terminie.

Ponadto, zawarto umowy o ustanowienie praw do lokali oraz 
wydano decyzje potwierdzające uprawnienia do lokali z tytułu:

- Zgonu i prawa do spadku – mieszkania lokatorskie – 17.
- Rozwodów - mieszkania lokatorskie – 4.
- Wzajemnej zamiany – mieszkania lokatorskie – 1.
- Darowizny, sprzedaże na rynku wtórnym, podziały mająt-

ku, dziedziczenia -spółdzielcze własnościowe – 150.
- Decyzje potwierdzające nabycie przez Członków Spół-

dzielni prawa odrębnej własności do mieszkania – 117.
- Kupna, dziedziczenia, podziału majątku i darowizny ga-

raży – 44.
- Ustanowienia i przeniesienia prawa od-

rębnej własności mieszkań Spółdzielnia zawarła 56 aktów 
notarialnych, z czego 6 aktów dotyczyło mieszkań gdzie 
dokonano całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu kredytu 
i odsetek wg tzw. normatywu.

- Ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności 
garaży zawarto 4 akty notarialne.
Spośród 60 spisanych w 2016 roku aktów notarialnych 

ustanowienia i przeniesienia własności lokali, 54 jest wyni-
kiem realizacji wniosków złożonych przez Członków Spół-
dzielni i użytkowników w ub.r. w i latach poprzednich, nato-
miast pozostałe akty zostały spisane z tytułu przekazania 
zbycia lokali na przetargach.

W 2016 roku do Spółdzielni wpłynęły 53 wnioski o prze-
kształcenie lokali, z czego 42 wnioski zostały już załatwio-
ne, a pozostałe oczekują na realizacją ze względu na nie-
uregulowane sprawy związane z rozwodami, zgonami lub 
przygotowywana jest dokumentacja z Urzędu Miasta.

Przedłużono 17 umów o najem lokali, w tym 4 umowy na 
garaże, zawarto 1 nową umowę najmu na adaptowane po-
mieszczenie przynależne do mieszkania.

Do Spółdzielni w roku 2016 przystąpiło 165 członków, 
a 384 zostało skreślonych. W związku z brakiem obowiązku 
przystąpienia w poczet członków SSM po nabyciu mieszka-
nia, garażu lub lokalu użytkowego na rynku wtórnym w ro-
ku 2016, 238 osób nie skorzystało z możliwości członko-
stwa. Zgodnie z uchwałą RN osoby te płacą wyższą opła-
tę eksploatacyjną.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w zasobach Spółdzielni 
mieszka 70 osób, które utraciły członkostwo wskutek wy-
kreślenia lub wykluczenia z grona Członków Spółdzielni, 
z czego 6 osób utraciło te uprawnienia w 2016 roku.

Dział Członkowski na bieżąco monitoruje zadłużenie 
wszystkich tych osób i są one regularnie wzywane do Spół-
dzielni w celu spłaty zaległości, składają wyjaśnienia i zo-
bowiązania. W większości przypadków osoby te wywiązują 
się ze złożonych zobowiązań, w pozostałych przypadkach 
są kierowane do dobrowolnej zamiany, a w ostateczności 
do Sądu lub Komornika.

Akcja Zima
Członkowie Rady pozytywnie ocenili przygotowania jak 

i dotychczasowy przebieg „Akcji zima”. Zauważono jednak, 
iż firmy odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg i chod-
ników mogłyby mieć problemy w przypadku, gdyby wystąpi-
ły znaczniejsze opady śniegu. Zbigniew lekston – prezes 
Zarządu SSM – wyjaśniając tę kwestię zauważył, że w sy-
tuacjach ekstremalnych podjęte zostałyby ekstra działania.

Obrady prowadził jan Dudek, przewodniczący RN SSM 
pes

ciąg dalszy ze str. 7

Pierwsze oceny



9MOJA SPÓŁDZIELNIA 2/2017

Wypalone przewody i naprawa rozdzielni elektrycznej

Pożar: z rury na instalacje
na początku stycznia w piwnicy klatki schodowej przy ulicy Przyjaźni 18B w Michałkowicach doszło do nie-

groźnego – jak się na szczęście okazało – w skutkach pożaru. Musiała jednak interweniować straż pożarna.

Jak czytamy w notatce sporządzo-
nej ze spotkania członków Zarządu 
i kierownictwa administracji SSM oraz 
przedstawiciela spółki TauronCiepło: 

...podczas usuwania awarii na sie-
ci c.w.u. wewnątrz budynku w ganku 
piwniczym przy ulicy Przyjaźni 18B 
prowadzonej przez dostawcę ciepła, 
nastąpiło rozszczelnienie rurociągu 

w bezpośrednim sąsiedztwie rozdziel-
ni elektrycznej.

W wyniku tego została zalana roz-
dzielnia elektryczna, co doprowadzi-

ło do zwarcia, wypalenia, a w konse-
kwencji pożaru w piwnicy. Zniszczeniu 
uległy tablice wraz z głównym kablem 
zasilającym, fragmenty kabli zasilają-
cych klatkę schodową. Niektóre ściany 

piwnicy oraz wejście do niej zakwalifi-
kowano do odmalowania.

Jeszcze w styczniu naprawiono roz-
dzielnię i pomalowano zabrudzone 

częściowo ściany. Spółdzielnia wystą-
pi do spółki Tauron Ciepło o pokry-
cie kosztów związanych z usuwaniem 
skutków tego pożaru.

 rg

na osiedlach zanotowano:
Osiedle im. juliana Tuwima

- Wojciecha Korfantego 1C – zdewastowano gałko-klam-
kę w drzwiach wejściowych,

- Hermana Wróbla 7A – bazgroły na elewacji,
- Wojciecha Korfantego 10C – rozbito szybę w drzwiach 

wejściowych.
Osiedle „Węzłowiec”

- Władysława  jagiełły  15 – zdewastowano fotokomórkę 
bramy dolnej garaży.

Osiedle „Młodych”
- jana  Stęślickiego  1 – uszkodzono samozamykacz 

w drzwiach wejściowych.

Zniszczenia kosztują
Tegoroczna zima swoje pazurki już  pokazała a cały styczeń był mroźny. Zdumiewające jest to szeroko rozumia-

ne niszczenie drzwi wejściowych. Te dewastacje na obecną porę roku jak znalazł. Ciepło ma którędy uciekać. 
Przebudzenie przyjdzie, gdy będzie rozliczane. Wtedy wrzask: co tak dużo płacę, bo kto tam będzie pamiętał, że 
ileś energii popłynęło sobie do atmosfery.
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Kupczasty problem
Problem sprzątania po psach jest 

w całej Polsce cały czas aktualny. 
Mniej lub bardziej dotkliwy w po-

szczególnych gminach. Dyskusja nad 
rozwiązaniami wraca zwykle w okre-
sie zimowym i wczesnowiosennym, 
kiedy ewidentnie widać, gdzie, co le-
ży. Dopóty, dopóki nie sprzątną tego 
dozorcy lub nie zakryje śnieg 
albo trawa. Mieszkańcy zaso-
bów SSM również wielokrotnie 
zwracali na to uwagę – w ad-
ministracjach  oraz podczas co-
rocznych zebrań osiedlowych, 
czy pisząc do „MS”.

We wszystkich siedmiu osie-
dlach Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, oprócz 
zwykłych koszy na śmieci, roz-
mieszczone są na trawnikach 
lub przy chodnikach pomarań-
czowe zamykane kosze – spe-
cjalnie (i tylko!) przeznaczo-
ne na psie odchody. W sumie 
jest ich ponad 80. Oczywiście 
nie przy każdym domu, lecz na 
pewno gdzieś w pobliżu – doce-
lowo dla grupy kilku budynków.

Równocześnie pod koniec mi-
nionego roku pojawiły się w Sie-
mianowicach Śląskich dwa pierw-
sze, dedykowane psom, wybiegi, 
gdzie czworonogi mogą, i wysza-
leć się, i wypróżnić. Jeden – ukry-
ty wśród drzew, między osiedla-
mi Okrężna/leśna, a H. Wróbla-
/W. Korfantego oraz cmentarzem. Dru-
gi – w pobliżu Centrum Handlowego 
„Atrium” i przepompowni gazu przy ulicy 

Władysława jagiełły (osiedle „Węzło-
wiec”). Obie inwestycje – położone poza 
osiedlami, ale względnie blisko zabudo-
wań – zostały zrealizowane w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2016 na pod-
stawie projektów obywatelskich zgło-
szonych przez mieszkańców. A niewy-
kluczone, że będą wnioski o kolejne...

Wreszcie – w każdej z siedmiu admi-
nistracji SSM cały czas, i to już od lat, 
jest możliwość nabycia specjalnych, 
czarnych worków na psie odchody – 
15 gr/sztuka. A i są na rynku inne „ak-
cesoria” by po swoim psie posprzątać.

Przełamać wstyd
To wszystko sprawia, że mamy moż-

liwości (coraz więcej), aby przydo-
mowe trawniki były czystsze i zdrow-
sze. Tylko... tych chęci nadal potrze-
ba. Większość, która nie ma psa jest 
(może być) zła na mniejszość, która 
psy posiada i po nich nie sprząta. Mi-
mo że nie powie tego wprost, najczę-
ściej – widząc niepoprawne zachowa-
nie – o tym pomyśli.

Dziś  jest  na  odwrót  – zamiast 
wstydzić  się  za  pozostawioną  na 
trawniku  albo  chodniku  przez  psa 

qpę,  wstydzimy  się  tego,  że  mamy 
się  po  nią  schylić. To problem psy-
chologiczny. A to przecież mój pies, 
więc i moja kupa. Być może takie ini-
cjatywy, jak worki do nabycia w ADM-
-ach albo wybiegi dla psów, coś w tym 
względzie zmienią. Lecz pewnie nie 
od razu. Trzeba po prostu przełamać 
wstyd przed innymi. 

Jak na razie mieszkańców sprząta-
jących po psiakach nie jest zbyt dużo, 
ale co warto podkreślić - są. Oczywi-

ście im należą się brawa. A do 
pozostałych

Apel
Bądź i ty pierwszy w swo-

jej okolicy, daj przykład sąsia-
dowi, również posiadającemu 
czworonoga, że po zwierzęciu 
można posprzątać. Bez wsty-
du. Niektórzy nawet prowokują 
w żartach, że Niemiec potrafi, 
a Polak nie!? 

Dzisiaj każdy chce mieć nie 
tylko piękne mieszkanie, ale 
i otoczenie domu. Zarządcy mo-
gą się dwoić, troić, ale bez po-
mocy samych mieszkańców ni-
gdy do końca nie będzie ekstra.

Trudno jest być tym pierw-
szym, trzecim czy czwartym, 
który weźmie „to” w swoje rę-
ce – prawda. Gdy jednak piąty, 
siódmy, dziesiąty człowiek bę-
dzie schylał się i sprzątał, sta-
nie się to regułą, przyjętą nor-
mą. Jak wyrzucanie bieżących 
śmieci do kontenera na odpady. 
Wówczas też i tabliczek zakazu-
jących/nakazujących nie będzie 

trzeba wsadzać w ziemię. Bo po co, 
skoro coś może być oczywistością?

Rafał Grzywocz

Wybieg to uciecha dla psa  
– os. „Tuwima”

Sprzątaj po swoim pupilu!

Twój pies, Twoje...
na białym  śniegu  nic  się  nie  ukryje...  1,50  złotego,  tyle  kosztuje 

w osiedlowej  administracji  10  czarnych  worków  na  psie  (kocie 
również)  qpy.  W pobliżu  osiedli  zaczynają  powstawać  wybiegi  dla  psów 
(„Węzłowiec”, „Tuwima”). Tylko jeszcze chęci do zadbania o domowe oto-
czenie potrzeba...
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Można w Bytkowie psioczyć, narzekać na brak miejsc parkingowych w osiedlach blisko domów, jednak ilość 
parkingów i liczba miejsc postojowych oddanych do użytku przez Urząd Miasta oraz Siemianowicką Spół-

dzielnię Mieszkaniową w latach 2015-2016 muszą robić wrażenie...

nowe miejsca

Inwestor: Siemianowicka Spółdzielnia  
Mieszkaniowa

1. Grunwaldzka 17 – 42 miejsca plus 1 dla 
niepełnosprawnych
2. Dolna (Gwardii Ludowej)– 18 miejsc
3. ZHP (szkoła) – 38 plus 2 miejsca dla 
niepełnosprawnych
4. niepodległości 57 – 28 miejsc
5. W. Wróblewskiego 39-41 – 27 plus 2 miejsca dla 
niepełnosprawnych

Razem: 153 + 5 = 158

Inwestor: Urząd Miasta
1. Władysława jagiełły – 17 miejsc plus 1 dla 
niepełnosprawnych
2. Królowej jadwigi – 20 plus 1 miejsce dla 
niepełnosprawnych
3. ZHP 10-11 (droga) – 22 miejsca plus 2 dla 
niepełnosprawnych   
4. Plac j. Skrzeka i P. Wójcika – 14 miejsc
5. Bohaterów Westerplatte – 33 miejsca plus 2 dla 
niepełnosprawnych
6. niepodległości 61-63 – 28 plus 1 miejsce dla 
niepełnosprawnych

Razem: 134 + 7 = 141
Łącznie: 158 + 141 = 299 miejsc

Tym bardziej mając świadomość, jak 
trudno przy zwartej zabudowie osie-
dli spółdzielczych znaleźć fragment 

odpowiedniego terenu, niekolidujący 
na przykład z siecią uzbrojenia pod-
ziemnego, czy wyraźnym życzeniem 

mieszkańców zachowania zielonego 
trawnika pod oknami, balkonem.

W. Wróblewskiego 39-41 – inwestycja SSM

niepodległości 61-63 – Budżet Obywatelski 2016: 
Droga i miejsca postojowe

Grunwaldzka 17 – inwestycja SSM

Miejsca dla niepełnosprawnych – w projektach ujęto 
i to zagadnienie

ciąg dalszy na str. 12

KSIĄŻECZKI OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH
W związku,  z planowanym  przez  Siemianowicką  Spółdzielnię  Mieszkaniową  na  marzec,  drukiem  książeczek 

opłat prosimy mieszkańców, którzy dokonują płatności a nie korzystają z nich, o zgłoszenie tego faktu w osiedlo-
wej Administracji lub Dziale Czynszów SSM do 28. 02. 2017 r.

Zgłoszenia można składać osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty zwykłej i elektronicznej na adre-
sy podane w rubryce ważne telefony lub na stronie www.ssm.siemianowice.pl 

Zarząd SSM

W dwa lata 300 miejsc
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ciąg dalszy ze str. 11
Inwestycje, jakie wykonano w ostat-

nich dwóch latach to po części: zało-
żone projekty rewitalizacji większych 
terenów, wnioski z corocznych zebrań 
osiedlowych SSM oraz propozycje, ja-
kie uzyskały poparcie w ramach miej-
skiego Budżetu Obywatelskiego. Są 
wśród nich również przykłady parkin-
gów wykonanych na mocy – moż-
na powiedzieć nawet przełomowych 
– porozumień zawartych przez Sie-
mianowicką Spółdzielnię Mieszkanio-
wą oraz Urząd Miasta w kwestii bez-
płatnego udostępnienia terenu (Grun-
waldzka  17 – przy przedszkolu oraz 
ZHP – przy szkole). Bez nich roboty 
by w ogóle nie ruszyły. A tak – z ko-
rzyścią dla bytkowskich kierowców  
– są efekty.  rg

ZHP (szkoła) – Inwestycja SSM

ZHP 10-11 (droga) – Budżet Obywatelski 2016:  
miejsca postojowe wzdłuż ogrodzenia szkoły

Bohaterów Westerplatte – inwestycja miejska

W dwa lata 300 miejsc

nie bądź obojętny!  nie bądź obojętny!   nie bądź obojętny

Widzisz bezdomnego dzwoń bezpłatnie na: 800 100 022

Zima w pełni, w Polsce odnotowa- 
  no  około  100  przypadków  za-

marznięcia  ludzi  i to  nie  tylko  bez-
domnych.  Dla  tych  ostatnich  jesień, 
zima to najtrudniejszy czas do życia. 
niewiele trzeba, by słabo okryty, nie-
dożywiony  organizm  błyskawicznie 
wychłodzić  do  zamarznięcia  włącz-
nie. Stąd tak ważnym jest, by natych-
miast  reagować, gdy widzimy,  jakąś 
niepokojącą sytuację.

Miarą naszego człowieczeństwa jest 
pomaganie innym, szczególnie słab-
szym, dzieciom, osobom starszym 
i bezdomnym. Nie bądźmy obojętni, 
gdy widzimy niepokojące sytuacje.

Pamiętajmy:
Jeżeli chcemy komuś takiemu po-

móc w zapewnieniu noclegu, wyży-

wienia, to od 1 listopada do 31 marca 
działa całodobowy, bezpłatny numer 
dla osób potrzebujących zapewnienia 
schronienia:

800 100 022
Telefonować nieodpłatnie można 

nań zarówno z telefonów stacjonar-
nych jak i z komórkowych.

Przez całą dobę pod tym numerem 
można się dowiedzieć o miejscach 
noclegowych i placówkach udzielają-
cych pomocy bezdomnym w całym re-
gionie, jak i zgłosić interwencję.

Pomocy  dla  bezdomnych  lub 
w każdej  innej  wymagającej  inter-
wencji  okoliczności  możemy  także 
szukać telefonując pod numery:

- 997 – Policja; 
- 112 – Służby Ratownicze; 

- 986 – Straż Miejska Siemianowice Śl.
32 228-47-00, 

e-mail: dyzurny@sm.siemianowice.pl
Niezależnie też zwracajmy uwagę na 

przypadkowo napotkane osoby, któ-
re mogą stać się ofiarą niskich tem-
peratur. Nie bądźmy obojętni na wi-
dok osób leżących czy nazbyt długo 
siedzących bądź zbyt lekko ubranych 
w stosunku do panujących warunków 
atmosferycznych zimno, deszcz, mróz, 
śnieżyca.

Zwracajmy  szczególną  uwagę 
głównie na dzieci i osoby starsze.

O każdej niepokojącej sytuacji najle-
piej natychmiast informujmy służby ra-
townicze.

Od naszej wrażliwości i chęci niesie-
nia pomocy może zależeć czyjeś życie.

Przypominamy, że na adres: gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać pocztą elektroniczną BeZPOŚReDnIe UWAGI, PROBleMY

dotyczące działu GZM
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- Rafał Grzywocz: jak to z tymi odpadami jest: Mamy 
obowiązek segregować, czy go nie mamy?

- Damian Kołakowski: Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa, tj. ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz ustawą o od-
padach mamy taki obowią-
zek. Nie postrzegałbym jed-
nak selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych jako obo-
wiązku a elementu koniecz-
nego w celu zachowania śro-
dowiska dla przyszłych poko-
leń, dzieci i wnuków. Fakty są takie, że niestety, jeżeli nie 
będziemy prowadzić selektywnej zbiórki odpadów komu-
nalnych i przekroczymy dopuszczalny po-
ziom składowania odpadów komunal-
nych na składowisku – nałożona zostanie 
na Gminę kara finansowa. Ponadto jed-
nym z kluczowych kosztów związanych 
z funkcjonowaniem systemu gospodaro-
wania odpadami komunalnymi na terenie 
miasta są koszty zagospodarowania od-
padów komunalnych zmieszanych (tych 
nieposegregowanych), im więcej tych od-
padów tym wyższe koszty dla Gminy, co 
w konsekwencji może skutkować wzro-
stem opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi dla mieszkańców.

-  Słyszałem  kilka  dni  temu  taki  oto 
komentarz:  Kiedyś nie segregowało się 
śmieci, nie było tyle tych pojemników i było 
dobrze. Jeśli zbierało się, to albo dla paru groszy w skupie, 
albo „na zachowanie” w szkole. Nie wiem, skąd i dlaczego 
nagle w ostatnich latach zrobił się taki cyrk z tymi śmiecia-
mi. Więc skąd to i dlaczego?

- Kiedyś, kiedy nie segregowało się śmieci, wszystkie 
odpady komunalne trafiały na składowisko – bez segrega-
cji. Z biegiem lat nasze społeczeństwo w miarę podnosze-
nia poziomu życia, podobnie jak te żyjące w Europie Za-
chodniej, zaczęło produkować coraz większą ilość odpa-
dów komunalnych – powstały więc duże zagrożenia doty-
czące środowiska naturalnego w którym żyjemy.

 W związku z tym powstała Dyrektywa Unijna tzw. odpa-
dowa. W dużym skrócie - Dyrektywa nakłada na państwa 
członkowskie obowiązek przygotowania planów zagospo-
darowania odpadami oraz programów dotyczących zapo-
biegania ich powstawania w tym również określenie ce-
lów, jakie mają osiągnąć. W konsekwencji powyższego 
w Polsce w 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która min. 
narzuca obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych. 

-  Kiedyś  świadomość  proekologiczna  oraz  prozdro-
wotna obywateli była dużo mniejsza niż teraz.

- Świadomość ta nieustannie rośnie, jak również ro-
śnie świadomość związana z zagrożeniami jakie wynikają 
z braku segregacji oraz zapobiegania powstawania odpa-
dów komunalnych. Mam nadzieję, że mieszkańcy Siemia-
nowic Śląskich – w tym mieszkańcy zasobów SSM – nie 
pozostaną wobec tych zagrożeń obojętni i będą prawidło-
wo postępować z odpadami komunalnymi. Kiedyś „zbiera-
ło się, to albo dla paru groszy w skupie, albo „na zachowa-
nie”” – dziś, powinniśmy zbierać, aby chronić środowisko 

naturalne i przyszłe pokolenia przed zagrożeniami, jakie 
wynikają z błędnej gospodarki odpadami.

-  jak Pan ocenia dotychczasowe postępy,  jeśli  cho-
dzi o segregowanie odpadów przez mieszkańców na te-

renie  Siemianowic  Śląskich, 
począwszy  od  1  lipca  2013 
roku,  kiedy  zaczęła  obowią-
zywać  znowelizowana  usta-
wa  o utrzymaniu  porządku 
i czystości w gminach?

- Od lat słyszymy, że śmieci 
trzeba segregować – nie każ-

dy jednak robił to w przeszłości. Wprowadzenie selektyw-
nej zbiórki niektórych frakcji odpadów komunalnych już na 

początku XXI wieku (wprawdzie na ogra-
niczonym obszarze miasta) było słuszną 
ideą. Mieliśmy czas jako mieszkańcy, że-
by się nauczyć poprawnej segregacji od-
padów powstających w naszych gospo-
darstwach domowych. Dzięki temu nowe 
zasady gospodarowania odpadami komu-
nalnymi (obowiązkowa selektywna zbiór-
ka odpadów komunalnych) nas nie za-
skoczyły. Teraz coraz lepiej rozpoznaje-
my poszczególne frakcje odpadów ko-
munalnych, za czym przemawiają coraz 
szybciej zapełniające się pojemniki, tzw. 
„dzwony” – zestawy do selektywnej zbiór-
ki odpadów komunalnych zlokalizowane 
w pobliżu naszych bloków oraz większe 
ilości kolorowych worków wystawianych 

według harmonogramu przed posesję w domkach jednoro-
dzinnych.

O wzroście ilości selektywnej zbiórki odpadów świadczą 
również statystyki, które są bardzo obiecujące. Na prze-
strzeni 3 lat – bo tyle mniej więcej ma Nasz System Go-
spodarowania Odpadami Komunalnymi, segregacja idzie 
nam coraz lepiej. Tendencja jest stanowczo wzrostowa. 
Od momentu wejścia systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi w życie (czyli od 1 lipca 2013 r.) z roku na 
rok odnotowuje się wyraźny wzrost selektywnej zbiórki od-
padów komunalnych. Warto jednak pamiętać, że selektyw-
na zbiórka na terenie miasta nie osiągnęła jeszcze swoich 
maksymalnych możliwości, w związku, z czym jeszcze du-
żo pracy przed nami.

-  jak  Pan  ocenia  realizowany  przez  Siemianowic-
ką  Spółdzielnię  Mieszkaniową  program  zamykania  na 
klucz osiedlowych stanowisk?

- Jestem przekonany, że takie rozwiązanie podniesie ja-
kość selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie 
naszego miasta – tam gdzie jeszcze ostatkiem tchnienia 
funkcjonują zsypy zaprosi mieszkańców do wyjścia z do-
mu na świeże powietrze i wyrzucenia wszystkich frakcji do 
odpowiednich pojemników. I choć wiem, że dla wielu z nas 
liczy się wygoda i niejeden mieszkaniec nie jest zadowolo-
ny z likwidacji zsypu w swoim bloku jestem pewny, że bu-
dowanie nowych placyków gospodarczych jest słuszną 
i jedyną właściwą ideą. 

Dodatkowo zamykane stanowiska uniemożliwiają pod-
rzucanie odpadów komunalnych przez osoby trzecie – nie-
korzystające stale z danego stanowiska. Zmusza to po-
niekąd osoby próbujące „ominąć” system do złożenia de-

ciąg dalszy na str. 14

Wokół odpadów  
– problemowo

z Damianem Kołakowskim  
– naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miasta Siemianowice Śl.
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klaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, dzięki czemu system ten staje się jeszcze 
szczelniejszy. 

Niestety wiele nieruchomości nie posiada jeszcze swo-
ich własnych zabudowanych 
wiat śmietnikowych, jak i spo-
ro budynków wielorodzinnych 
posiada funkcjonujące zsypy, 
jednak coraz częściej zdarza 
się, że zarządcy nieruchomości podejmują takie działania. 
Prym w zakresie budowy zamykanych stanowisk śmietni-
kowych bezsprzecznie wiedzie Siemianowicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa, wyznaczając dobre standardy dla in-
nych podmiotów.

-  Wchodzą  w życie  nowe  przepisy  (Rozporządzenie 
Ministra  Środowiska  z 29  grudnia  2016  r.  w sprawie 
szczegółowego  sposobu  selektywnego  zbierania  wy-
branych  frakcji  i odpadów),  zobowiązujące  gminy  do 
zbierania  odpadów  w podziale  na  co  najmniej  5  frak-
cji – papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale, odpady 
biodegradowalne. jak widzi Pan to w naszym mieście?

- Od początku system gospodarowania odpadami ko-
munalnymi w naszym Mieście zakładał właśnie taki po-
dział frakcji odpadów ko-
munalnych. Dlatego nie bę-
dzie to powodowało żadnej 
zmiany w sposobie selek-
tywnej zbiórki odpadów ko-
munalnych dla siemianowi-
czan. W dalszym ciągu w po-
jemnikach „dzwonach” kolo-
ru niebieskiego będą – pa-
pier i tektura, w pojemni-
kach „dzwonach” koloru żół-
tego gromadzone będą two-
rzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe oraz me-
tale, w pojemnikach „dzwo-
nach” koloru zielonego nato-
miast – będzie gromadzone 
szkło. Odpady ulegające bio-
degradacji, w tym odpady zielone, w przypadku zabudowy 
wielorodzinnej – która jest zarządzana przez podmiot ze-
wnętrzny taki jak SSM – będą jak dotychczas przygotowy-
wane do odbioru przez pracowników zarządcy nierucho-
mości (spółdzielnie) jak miało to miejsce dotychczas. 

- Przejdźmy do poszczególnych, osiedlowych proble-
mów. Wiem, że MPGKiM nie działa „jak pogotowie”, ale 
mieszkańcy  mieli  prawo  oczekiwać,  że  po  zeszłorocz-
nej  podwyżce  śmieci,  kolorowe  pojemniki  z odpada-
mi  selektywnie  zbieranymi  będą  częściej  opróżniane. 
A tymczasem - administracje raz po raz nadal przyjmu-
ją zgłoszenia o przepełnionych kontenerach...

- Zgodnie z obowiązującą umową na odbiór i zagospo-
darowanie odpadów komunalnych z terenu miasta – fir-
ma obsługująca miasto ma obowiązek odbioru selektyw-
nej zbiórki odpadów komunalnych w następujących krot-
nościach: plastik, tworzywa sztuce, opakowania wieloma-
teriałowe – gromadzone w kontenerze koloru żółtego oraz 
papier i tektura gromadzone w kontenerze koloru niebie-
skiego – powinny być odbierane raz w tygodniu, nato-
miast szkło – gromadzone w kontenerach koloru zielonego 

– powinno być odbierane raz na dwa tygodnie. W miarę 
posiadanych środków oraz możliwości technicznych są do-
stawiane dodatkowe pojemniki do selektywnej zbiórki. Do-
datkowo staramy się monitorować sytuacje zapełniania po-
jemników do selektywnej zbiórki – zwłaszcza w miejscach 

gdzie najczęściej dochodzi 
do przepełnienia i w razie ko-
nieczności przekazywać infor-
mację do firmy obsługującej 
miasto. Często w skutek tego 

działania dochodzi do interwencyjnych odbiorów – częst-
szych niż raz w tygodniu. 

- Wywózka  gabarytów  raz  na  dwa  tygodnie  to  mało. 
nie ma dnia, by przy osiedlowych śmietnikach nie  za-
legały jakieś materiały wielkogabarytowe. Czy są jakieś 
przeciwwskazania, by częściej odbierać wersalki, deski, 
szyby itp. z osiedlowych stanowisk kontenerowych?

- Jesteśmy jedną z gmin, w której odbiór odpadów wie-
logabarytowych z zabudowy wielorodzinnej jest jednym 
z najczęstszych. Ilość odpadów tego typu gromadzonych 
przy wiatach śmietnikowych lub innych wyznaczonych 
miejscach świadczy o tym, że nasze społeczeństwo sta-
je się coraz bardziej konsumpcyjne. Jakość życia miesz-
kańców podnosi się, przez co coraz częściej decydują się 

oni na remonty, zmiany wy-
stroju lub aranżacji w swo-
ich mieszkaniach. Warto pa-
miętać, że większa często-
tliwość odbioru odpadów 
wielkogabarytowych ozna-
cza wyższe koszty a obecny 
wzrost kosztów wynika bez-
pośrednio z konieczności za-
gospodarowywania odpa-
dów komunalnych w Regio-
nalnych Instalacjach Prze-
twarzania Odpadów Komu-
nalnych. 

W związku z powyższym, 
każdy mieszkaniec miasta 
już w najbliższej przyszłości, 
chcący oddać odpady wiel-

kogabarytowe czy inne „niewygodne” odpady z dnia na 
dzień – nie czekając na wyznaczony termin odbioru będzie 
mógł zawieźć je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych prowadzonego przez Gminę, który zlokalizo-
wany jest w rejonie ul. Wyzwolenia w Michałkowicach.

- na  koniec  proszę  powiedzieć,  dlaczego  w mieście 
wciąż jest tak mało informacji ze strony Urzędu Miasta 
trafiających  bezpośrednio  do  mieszkańców  na  temat 
prawidłowej segregacji odpadów np. dla ludzi niekorzy-
stających z Internetu?

- Wydział Gospodarki Komunalnej od samego począt-
ku działania systemu gospodarowania odpadami komunal-
nymi prowadzi niemal nieustannie kampanię informacyjną 
dotyczącą jego funkcjonowania oraz propagującą selek-
tywną zbiórkę odpadów komunalnych. Systematycznie od 
2013 roku – kiedy kampania polegała na rozpropagowaniu 
informacji dotyczącej „startu” systemu, po organizację eko-
-eventów w placówkach oświatowych (przedstawienia te-
atralne pt. „Eko bajka-segregajka!” w przedszkolach oraz 
klasach szkół podstawowych 1-3, warsztaty ekologiczne 
w klasach 4-6 szkół podstawowych oraz gimnazjach, eko-

ciąg dalszy ze str. 13

Wokół odpadów  
– problemowo
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Oszczędzając ciepło pamiętaj o prawidłowej wentylacji!!!

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

Klatki, instalacje, drzewa 
Kiedy niskie temperatury zewnętrzne na zbyt wiele nie pozwalają – jak było w styczniu – osiedlowe administra-

cje zlecają firmom zewnętrznym lub konserwatorom głównie remonty klatek schodowych czy roboty instala-
cyjne. jeśli już robi się coś na zewnątrz, dotyczy to, albo drzew, albo usuwania nieszczęsnych – odpukać w nie-
malowane – nielicznych jak dotychczas w tym sezonie zimowym – awarii...

Osiedle „Młodych”
W tym osiedlu sporo dzieje się, jeśli 

chodzi o remonty klatek schodowych. 
Po odświeżonych klatkach przy Alei 
Młodych 5 i 7, przyszła pora na „szóst-
kę”. Dalej, podobne roboty malarskie 
wykonywane są przy ZHP  11, a także 
w innej części osiedla – przy niepod-

ległości  22-24. Przy tym ostatnim ad-
resie, pod koniec stycznia wymieniano 
między innymi okna we wnękach zsypo-
wych wszystkich kondygnacji budynku.

Rozpoczynają się też w tym osie-
dlu coroczne próby sprawności wen-
tylacji i szczelności instalacji gazowej 
w mieszkaniach. Według harmonogra-
mu, w lutym kontrolowane będą kolej-
no budynki położone przy:

- ZHP 1-6,

- Teatralnej  1-3 (Franciszka Zu-
brzyckiego 1-3),

- jana Stęślickiego 1-6,
- Szarych Szeregów 1-4.

Osiedle „Centrum”
Estetyzacja klatki, wodomierze, piony. 

W osiedlu „Centrum” duże roboty prowa-
dzone są jak na razie tylko w budynku 

przy ulicy Ryszarda Gansińca 7, gdzie 
kompleksowo wykonywana jest estety-
zacja klatki – malowanie wszystkich pię-
ter, modernizacja parteru. Co ważne, to 
ostatnia remontowana klatka z wszyst-
kich 8 przy tejże ulicy. Wszystkie odno-
wiono na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Osiedlowi konserwatorzy według po-
trzeb wymieniają odcinki pionów wod-
nych i kanalizacyjnych. Ostatnio prace 
wykonywano w domach przy:

- Komuny Paryskiej 3,
- Powstańców 54A,
- Ryszarda Gansińca 8.
Trwa wymiana wodomierzy w miesz-

kaniach – teraz we wszystkich budyn-
kach zasobów SSM przy ulicy Powstań-
ców. Wkrótce – na instalacji ciepłej wo-
dy przy Komuny Paryskiej 1-3-5.

Osiedle „Michałkowice”
Czas na malowanie kolejnych klatek 

schodowych wraz z estetyzacją parte-
rów ulicy Pocztowej.

Obecnie trwa remont przy Poczto-
wej 13, a gdy tylko ekipa wykonująca 
tu prace ostatecznie skończy roboty, 
przeniesie się pod „15”.

Administracja zleciła też roboty zwią-
zane z bezpieczeństwem użytkowania 

Osiedle „Węzłowiec”. Ulica Michała Kleofasa 
Ogińskiego wyremontowana 

Osiedle „Chemik”. Trwa wycinanie wytypowanych 
wcześniej drzew

ciąg dalszy na str. 16

-kabaretach organizowanych dla gimnazjalistów oraz se-
niorów), po organizację wydarzeń „otwartych”, takich jakie 
miało miejsce chociażby w grudniu zeszłego roku na Ryn-
ku Miejskim – gdzie codziennie od 21 do 23 w godzinach 
1300-1900 mieszkańcy (dzieci i dorośli) mieli możliwość min. 
tworzenia eko-ozdób z surowców wtórnych czy zapale-
nia lampek choinkowych na 3 metrowej choince „Siłą swo-
ich nóg” – czyli pedałując. Wszystkim prowadzonym kam-
paniom towarzyszy myśl przewodnia/hasło kampanii: „Je-
stem EKO-Segreguję Mądrze”, które jest już dość dobrze 
znane mieszkańcom oraz uczniom, mieszczących się na 
terenie miasta placówek oświatowych.

Dodatkowo, w ramach obecnie zawartej umowy, Wyko-
nawca zobowiązany jest do prowadzenia kampanii infor-

macyjnej w placówkach oświatowych funkcjonujących na 
terenie miasta. Ponadto, Wydział Gospodarki Komunal-
nej w ramach prowadzonej kampanii informacyjnej podjął 
działanie takie jak wyposażenie pojemników do selektyw-
nej zbiórki odpadów komunalnych – czyli tzw. „dzwonów” 
w tablice informacyjne, które są tanim i bardzo dobrym roz-
wiązaniem. Tablice informacyjne mają na celu zwiększenie 
świadomości mieszkańców w prowadzeniu prawidłowej se-
lektywnej zbiórki odpadów komunalnych, są zamontowane 
na większości pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych w ich frontowej, centralnej części. Na tabli-
cach jest zamieszczony napis dotyczący tego, jaka frakcja 
jest gromadzona oraz co należy wrzucać a co nie.

- Dziękuję za rozmowę.
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poziomów gazowych w piwnicach oraz 
pionów w mieszkaniach na kilkunastu 
adresach. Prace realizowano np. przy:

- Pocztowej 1/Kościelnej 12,
- Pocztowej 10-15,

- Władysława Sikorskiego 1,
- Marii Dąbrowskiej 1,
- Walentego Fojkisa 3,
- Obrońców Warszawy 1, 2, 2A, 9.
W ostatnich tygodniach wymieniono 

również wodomierze przy ulicy Stawo-
wej 5, 6, 7, 11, 11A. Teraz nowe wo-
domierze montowane są w mieszka-
niach przy Wyzwolenia  10, a nieba-
wem będą zakładane w budynku przy 
Pocztowej 8.

Osiedle im. juliana Tuwima
W styczniu – po uzyskaniu potrzeb-

nej z Urzędu Miasta zgody – w osiedlu 
„Tuwima” zajęto się między innymi wy-
cinką drzew i przycinką niektórych ko-
narów np. nieopodal:

- Wojciecha Korfantego 9,
- Hermana Wróbla 1,
- ks. jana Kapicy 5.
W innym zakresie robót tymczasem, 

trwają prace poprzedzające remonty 
kolejnych klatek schodowych osiedla. 
Chodzi o porządkowanie kabli, w tym 
wymiana instalacji domofonowych – 
w klatkach przy Wojciecha Korfante-
go 10 i 17.

Przełom stycznia i lutego to też okres 
legalizacji wodomierzy na kolejnych 
adresach. Niedawno wymieniono wo-
domierze przy Wojciecha  Korfante-
go 9C, zaś w najbliższych czasie będą 
przy następujących adresach:

- Wojciecha Korfantego 9A, B, 10,
Okrężna 15.
Rozpoczęły się już także badania 

skuteczności zerowania w budynkach 

położonych przy ulicach:
- Wojciecha  Korfantego  14, 15, 

16, 17,
- Hermana Wróbla 1-2,
- leśnej 7,
- ks. jana Kapicy 5.

Osiedle „Chemik”
Podobnie jak w osiedlu „Tuwima”, 

tu również zajęto się na początku ro-
ku zakwalifikowanymi do wycinki drze-
wami przy:

- Walerego  Wróblewskiego  39-41, 
69, 71, 73,

- Alfonsa Zgrzebnioka 43A, 47,
- niepodległości 61-63).
Najpierw usunięto te, gdzie nie było 

potrzeba użycia zwyżki. W dalszej kolej-
ności ekipa zajmująca się zielenią przej-
dzie – już z wykorzystaniem podnośnika 
– na drzewa wysokie – te obumarłe czy 
zagrażające przy silnych wiatrach bez-
pieczeństwu mieszkańców.

Po zakończeniu, jak na razie, ro-
bót malarskich w klatkach schodowych 
budynków przy ulicy Alfonsa Zgrzeb-
nioka (27-29, 31-33), front robót jest 
w wieżowcu przy ulicy Walerego Wró-
blewskiego  71. Tam malarze zajmu-
ją się odmalowywaniem długich kory-
tarzy lokatorskich, po kolei na każdej 
z kondygnacji.

A wkrótce do klatek przy Alfonsa 
Zgrzebnioka wrócą robotnicy – bo 
w budynku tym razem przy Alfonsa 
Zgrzebnioka 35-37, przed moderniza-
cją parterów, rozpocznie się porząd-
kowanie instalacji teletechnicznych 
w klatkach schodowych. 

Zgodnie z harmonogramem, admi-
nistracja zleca przy kolejnych adre-
sach wymianę przyłączy gazu – mię-
dzy innymi przy Walerego  Wróblew-
skiego 61-63.

Osiedle „Węzłowiec”
W osiedlu „Węzłowiec” jednym z naj-

ważniejszych, obecnie realizowanych 
zadań, jest kapitalny remont parterów 
budynku przy ulicy Władysława  ja-
giełły 9. Wkrótce i one dołączą do in-

nych, oddanych już do użytku ładnych 
parterów tej części osiedla.

Z kolei osiedlowi konserwatorzy wy-
mieniają według potrzeb poziomy lub 
piony wodne. W styczniu zajęli się po-
ziomem zimnej wody w piwnicy przy 
ulicy Władysława jagiełły 7C.

Awaryjnie trzeba było też wymie-
nić pompę ciepła na parterze budynku 
przy ulicy Grunwaldzkiej 7A.

Od dobrych kilku tygodni użytkowni-
cy parkingu w rejonie Grunwaldzkiej 
3-5 i garaży korzystają z wyremonto-
wanej przez urząd miasta drogi dojaz-
dowej (Michała  Kleofasa  Ogińskie-
go). Niemal „rzutem na taśmę” uda-
ło się roboty domknąć przed obfitymi 
opadami śniegu.

Osiedle „Bańgów”
W „Bańgowie” pierwsze tygodnie ro-

ku to przede wszystkich roboty w klat-
kach schodowych. W styczniu dopiero, 
co miał miejsce odbiór techniczny od-
malowanych klatek schodowych przy 
ulicy Władysława Reymonta 2-4-6-8, 
a ekipy remontowe już zajmują się na-
stępnymi – przy Marii Skłodowskiej-
-Curie 1 oraz 7.

Osiedlowi konserwatorzy realizują 
z kolei na bieżąco zgłoszenia, doty-
czące naprawy domofonów, wyregu-
lowania samozamykaczy w drzwiach 
wejściowych itp. Zajmą się też nieba-
wem wymianą całego pionu zimnej 
i ciepłej wody oraz cyrkulacji przy ulicy 
Władysława Reymonta 12.

 rg

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

Klatki, instalacje, drzewa 

Osiedle „Chemik”. Wycinanie wytypowanych wcześniej drzew

ciąg dalszy ze str. 15
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NIE DAJ SIĘ RAKOWI JELITA GRUBEGO.

ZBADAJĄ NAS BEZPŁATNIE I BEZ KOLEJKI.

Rak jelita grubego jest jednym z pięciu najczęściej występujących nowotworów, zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Można 
mu zapobiec! W porę wykryty jest uleczalny, wystarczy się tylko przebadać. Kolonoskopia to oglądnięcie  „od środka ‘’ jelita 
grubego za pomocą giętkiego instrumentu wprowadzonegoprzez odbyt. Do badania należy się odpowiednio przygotować -  
dokładna instrukcja udzielana jest po ustaleniu terminu badania. Profilaktyczna kolonoskopia zmniejsza ryzyko zgonu o 
60-90%, wykrywa bezobjawowego raka u 1 na 125 badanych, wykrywa polipy u ponad 25% badanych, a dzięki ich usunięciu 
zmniejsza ryzyko zachorowania na raka jelita grubego, jest bezpieczna i wykonywana w renomowanych ośrodkach.

RUSZA BEZPŁATNY PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA JELITA GRUBEGO!!!

Rusza Program Badań Przesiewowych Wczesnego Wykrywania Raka Jelita Grubego, finansowany przez Ministerstwo 
Zdrowia. Mieszkańcy aglomeracji Śląskiej mogą zgłaszać się na darmowe badania endoskopowe. Program badań jest tak 
skonstruowany aby wykryć nowotwór, wtedy gdy nie daje on jeszcze żadnych objawów. Dzięki badaniu endoskopowemu 
można wykryć zmiany przed nowotworowe i je usunąć, co zmniejsza w przyszłości ryzyko zachorowania na raka jelita 
grubego.

Badanie dedykowane jest osobom w wieku 50-65 lat bez objawów i 40-49 lat jeżeli miały w rodzinie krewnego pierwszego 
stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego. Czas oczekiwania na badanie jest krótki i nie jest konieczne posiadania 
ubezpieczenia zdrowotnego - wystarczy numer PESEL. Zgłoszenia na badanie przyjmowane są osobiście, telefonicznie bądź 
mailowo.

GDZIE ZGŁOSIĆ SIĘ NA BEZPŁATNE BADANIA:
SZPITAL NEFROLUX UL. SZPITALNA 6 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
DANE KONTAKTOWE: 32/621 26 35; endoskopia@nefrolux.com.pl

s-480/02-17

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

PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. j. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Klatki, instalacje, drzewa

Osiedle „Młodych”. Trwa remont klatki schodowej 
– Aleja Młodych 6

Osiedle „Węzłowiec”. Wymiana poziomów ZW w budynku Wł. jagiełły 7C

Osiedle „Chemik”. Roboty malarskie 
– W. Wróblewskiego 71

Osiedle Centrum”. Równanie ścian i... instalacji – Ryszarda Gansińca 7

Osiedle „Tuwima”. Konserwatorzy administracji ze wsparciem firmy zewnętrznej wymieniają piony ciepłej 
i zimnej wody wraz z wodomierzami w budynku ul. W. Korfantego 9C

Czytaj - str. 15
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. j. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Osiedle „Bańgów”. jedna z odnowionych ostatnio 
klatek schodowych – Wł. Reymonta 8

Osiedle „Bańgów”. Teraz kurz i udręka, a będzie ładnie i czysto – M. Skłodowskiej-Curie 7

Osiedle „Tuwima”. Pielęgnacja zieleni to także usuwanie nadszarpniętych zębem czasu drzew i konarów

Osiedle „Węzłowiec”. Remont parterów w klatkach schodowych Wł. jagiełły 9A, B, C

Osiedle „Młodych”. Pod koniec stycznia zakładano nowe 
okna we wnękach zsypowych – niepodległości 22-24
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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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meblomania.netmeblomania

MEBLOMANIA
m e b l e  n a  w y m i a rMEBLE

NA WYMIAR
kuchenie       szafy      zabudowy

608 464 612
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W każdy poniedziałek, 
w godzinach od 15.30 do 16.30 

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

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

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

ssm@poczta.fm

„MS” CZeKA nA TWOjĄ ReKlAMĘ
do 20. każdego miesiąca tel. 32 609-14-05

ReKlAMY CZARnO-BIAŁe
- moduł 5,7 x 5,0 cm  - 100,42 zł
- drobne /słowo/ - 1,23 zł 

DROBne RAMKOWe
- 2/3 modułu, 19,00 cm2 - 66,94 zł
- 1/2 modułu, 14,25 cm2 - 50,21 zł
- 1/3 modułu, 9,50 cm2 - 33,47 zł
- 1/4 modułu, 7,13 cm2 - 25,10 zł 

ReKlAMY KOlOROWe - moduł 5,7 x 5,0 cm:
strony środkowe  - 120,98 zł 
strony: druga i przedostatnia  - 151,23 zł 
strona ostatnia  - 181,47 zł

Zamieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
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Patroni naszych ulic  Patroni naszych ulic  Patroni naszych ulic
Chodzimy nimi co dnia. Nazewnictwo wielu z nich jest zrozumiałe, bądź dorozumiane automatycznie i nie stwarza pro-

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

ZHP i jego bytkowskie tradycje
W wielu  polskich  miastach,  mia-

steczkach,  wsiach  nadano  jednej 
z ulic  nazwę  Związku  Harcerstwa 
Polskiego. nic w tym dziwnego, bo 
ta  organizacja  harcerska  wniosła 

wiele  pożytecznego  w wychowanie 
kilkunastu   pokoleń  Polaków  i wpi-
sała się w historię naszej ojczyzny. 
W Siemianowicach  Śląskich  rów-
nież  mamy  ul.  ZHP  –  w obchodzą-
cym w minionym roku 40-lecie swo-
jego istnienia osiedlu „Młodych”.

W tej dzielnicy zresztą, co warte pod-
kreślenia, harcerskie tradycje sięga-
ją już okresu międzywojennego. Wów-
czas I Męska Drużyna Harcerska 
im. Andrzeja Małkowskiego była jed-
ną z prężniej działających w Chorą-
gwi Śląskiej, wydająca nawet swoje 
własne pismo a sam Hufiec Bytkow-
ski skupiał drużyny nawet spoza tere-
nu dzisiejszych Siemianowic Śląskich.

Osiedle harcerzami stojące
Co ciekawe, spośród kilku ulic admi-

nistrowanych przez ADM „Młodych”, aż 
cztery związane są z ruchem harcer-
skim. Obok Związku Harcerstwa Pol-
skiego, także Szarych Szeregów, dr. 
jana n. Stęślickiego (pierwsze zbiór-
ki siemianowickich skautów organizo-

wano w jego mieszkaniu w 1918 roku 
i później) oraz Plac  józefa  Skrzeka 
i Pawła Wójcika. Bez wątpienia waż-
nym z punktu widzenia historycznego 
a zarazem tragicznym fragmentem te-

goż osiedla jest ten ostatni adres. Ist-
niejący do dzisiaj plac z wysokim, kil-
kunastometrowym drzewem był miej-
scem smutnych wydarzeń podczas II 
wojny światowej. W publicznych egze-
kucjach, tam straconych zostało z rąk 
niemieckiego okupanta dwoje siemia-
nowickich harcerzy – najpierw Paw-
ła Wójcika (18 listopada 1941), a dwa 
tygodnie później hm.  józefa  Skrze-
ka  (3 grudnia 1941). Życie poświęci-
li za wolną Polskę, uczestnicząc bar-
dzo aktywnie w działalności konspira-
cyjnej na terenie Śląska, jak i samych 
Siemianowic Śląskich. 

Na początku grudnia ub.r. minęło 75 
lat od tych przygnębiających wyda-
rzeń. Jak mówił nam phm. Mirosław 
Salisz z siemianowickiego Hufca ZHP, 
lokalni harcerze nie zapominają i upa-
miętnili godnie swoich (naszych) bo-
haterów – uroczystym apelem pod po-
mnikiem, w sobotę, 3 grudnia. Równo-
cześnie siemianowicki Hufiec Związ-
ku Harcerstwa Polskiego otrzymał te-

go dnia imię hm.  józefa  Skrzeka. 
Można domniemywać, że to właśnie 
wspomniane tragiczne wydarzenia by-
ły jedną z głównych przyczyn, jed-
nym z argumentów, dla których wła-

śnie w tej akurat części miasta tak wie-
le o Związku Harcerstwa Polskiego... 
A może to zbieg okoliczności. W każ-
dym bądź razie wyszło dobrze.

40 lat istnienia
Gdyby spojrzeć na „Młodych” z lotu 

ptaka, ulica ZHP przebiega przez sam 
środek osiedla – od wjazdu od strony 
ulicy Bohaterów  Westerplatte, nie-
mal pod samą ulicę ks.  jana  Kapi-
cy. To przy tej ulicy oddano do użyt-
ku pierwsze w ogóle budynki os. „Mło-
dych” – ZHP  7 oraz 9, dokładnie 31 
marca 1976 roku.

Dzisiaj przy tejże ulicy wznosi się 
sześć wysokich budynków, oddawa-
nych do użytku w latach 1976-1978. 
W tych kilku wieżowcach jest 367 
mieszkań i zamieszkuje je obecnie 
około 900 mieszkańców. Przy ZHP 
swoją siedzibę ma też Przedszko-
le nr 2 – „Tęczowa dwójeczka”. W li-
stopadzie, wygospodarowano przy 
niej kilkadziesiąt dodatkowych miejsc 

ciąg dalszy na str. 22

Ulica ZHP dzisiaj
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postojowych, co powinno rozwiązać 
w znacznym stopniu jedną z bolączek 
w tej części osiedla.

niosąca wartości
Choć dziś już harcerstwo nie jest tak 

popularne, jak to było kilkadziesiąt lat 

temu, warto pamiętać, jaki wpływ i ro-
lę odegrało na kilka pokoleń Polaków 
w całkiem nieodległej przeszłości.

Związek Harcerstwa Polskiego po-
wstał w listopadzie 1918 roku. Jest on 
owocem połączenia różnych, działa-
jących wcześniej organizacji skauto-
wych na terenach trzech zaborców. 

Jednak już w czasie I wojny świato-
wej – jeszcze nie jako ZHP – skauci 
angażowali się na rzecz Ojczyzny, ro-
daków, na przykład poprzez różne ak-
cje niepodległościowe, współdziałanie 
z Polską Organizacją Wojskową, pra-
cę w Czerwonym Krzyżu czy pełnienie 
służby samarytańskiej.

W okresie międzywojennym nastę-
pował systematyczny rozwój działal-
ności harcerskiej w Polsce. Rozwój fi-
zyczny, zainteresowania, patriotyzm to 
istotne elementy.

Bez wątpienia ważną próbą dla har-
cerek i harcerzy była II wojna świa-
towa. Działalności harcerskiej na sa-
mym Górnym Śląsku podczas Wrze-
śnia 1939 i dalszej podziemnej konspi-
racji, poświęcono kilka publikacji książ-
kowych i artykułów. Dobrze przygo-
towani harcerze, dzięki pozyskanych 
w harcerstwie umiejętnościom organi-

zacyjnym i nie tylko, potrafili odnaleźć 
się, być pomocni w najtrudniejszych 
sytuacjach.

Od początku misją harcerskiej or-
ganizacji jest wychowanie młodzieży 
oraz wspieranie rozwoju i kształtowa-
nie charakteru człowieka poprzez sta-

wianie wyzwań. Zasady obowiązują-
ce w harcerstwie określa Prawo Har-
cerskie.

Przez harcerstwo na przestrzeni kil-
kudziesięciu lat istnienia przewinęły 
się dziesiątki tysięcy ludzi. Co zosta-
ło w pamięci, to na pewno obozy, wę-
drówki, zloty, gry i zabawy. U niejednej 

osoby w ten czas nabyte umiejętno-
ści, pomocne są w życiu codziennym. 
Związek Harcerstwa Polskiego działa 
i rozwija się nadal, ewoluuje pod po-
trzeby współczesnego człowieka.

Harcerze bytkowscy
W Bytkowie, gdzie znajduje się uli-

ca ZHP, jest również siedziba siemia-
nowickiego Związku Harcerstwa Pol-
skiego, w harcówce przy ulicy Wale-
rego  Wróblewskiego  10. Dzielnica, 
co zaakcentowaliśmy, posiada boga-
te tradycje harcerskie. Hufiec bytkow-
ski utworzono w 1926 roku, do którego 
– jak podaje pismo Harcerz Bytkow-
ski” z lipca 1933 roku – oprócz Bytko-
wa należały jeszcze drużyny harcer-
skie z Siemianowic, Michałkowic, Cho-
rzowa i Wełnowca. 

Jednak już wcześniej – w lipcu 1923 
roku – zaczęła funkcjonować tu I Dru-
żyna Harcerska im. Andrzeja Małkow-

skiego. Program harcerski rozwijano 
na przestrzeni lat między innymi przez 
wycieczki krajoznawcze poszerzają-
ce wiedzę o ojczyźnie, obozy, na któ-
rych rozwijano umiejętności organiza-
cyjne i sprawnościowe. Drużyna bra-
ła też udział w życiu społecznym i kul-

turalno-oświatowym Bytkowa. Harce-
rze dobrze radzili sobie w organizowa-
nych na terenie Siemianowic Śląskich 
zawodach sportowych.

Dzisiaj naturalnym kontynuatorem 
działalności I Drużyny Harcerskiej im. 
A. Małkowskiego jest powstały jesz-
cze w latach 60. I Szczep Bytkow-

ski im. Obrońców Kopalni „Michał”. To 
najstarszy z funkcjonujących obecnie 
czterech szczepów harcerskich w na-
szym mieście. Składa się z sześciu 
jednostek – drużyn, w sumie skupiając 
około 80 członków. Tworzy on równo-
cześnie, razem z trzema innymi szcze-
pami, Hufiec ZHP Siemianowice, do 
którego należy ponad 220 członków 
Związku Harcerstwa Polskiego, sku-
pionych w drużynach harcerskich, gro-
madach zuchowych, drużynach wę-
drowniczych i kręgach instruktorskich.

ZHP w naszym mieście, kraju 
„trwa”. Nie tylko, całe szczęście, na 
tablicach informacyjnych budynków 
czy pomnikach.

W materiale wykorzystano informacje za-

warte w piśmie „Harcerz Bytkowski”, wyda-

nym w lipcu 1933 roku. Zdjęcie historyczne ze 

zbiorów Hufca ZHP Siemianowice.

Rafał Grzywocz

ciąg dalszy ze str. 21

ZHP i jego bytkowskie tradycje

Zdjęcia historyczne – Harcerze I Męskiej Drużyny Harcerskiej im. A. Małkowskiego

Segregując śmieci 
– oszczędzasz Swoje pieniądze 

i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Dorzucili cegiełkę
jednym  z wydarzeń  kulturalnych  poprzedzających  dzień  Finału  25.  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy  

  było „Orkiestrowe kolędowanie” w Domu Kultury „Chemik”  (13 stycznia br.). Około setka zebranych osób 
miała okazję razem śpiewać kolędy, pastorałki a równocześnie pomóc innym i... sobie.

Wydarzenie podzielono na dwie kolędowe części. 
W pierwszej wystąpili nauczyciele z Zespołu Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących „Meritum” – Adam  Korzy-
niec (instrumenty klawiszowe) i Krzysztof Siarkowski (gi-
tara i śpiew), w drugiej – zespół aPsolvenci, czyli absolwen-
ci ZSTiO – Arkadiusz Piecuch (gitara), Krystian Kamiń-

ski (instrumenty klawiszowe), Patryk  Szarafiński (gitara 
basowa) oraz wokalistki: joanna Tatar, Anita Kreiss, lu-
cyna labryga i Klaudia Krawczyk.

W przerwie między występami można było nabyć wypie-
ki rodziców uczniów, z których dochód przeznaczony został 

na WOŚP, jak również tzw. „Kopertę Ratunkową”. Pomysł, 
by takie koperty rozprowadzać w Siemianowicach Śląskich 
wyszedł ze Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjnego PRO 
MERITUM już w 2013 roku i aktualny jest cały rok, a 25. Fi-
nał WOŚP był tylko okazją do przypomnienia lub oznajmie-
nia, że coś takiego w mieście funkcjonuje:

- Nasza akcja skierowana jest przede wszystkim do osób 
starszych i samotnych. W „Kopercie Ratunkowej” znajduje 
się ankieta, którą należy uzupełnić o dane osobowe, pod-
stawowe informacje o stanie zdrowia, choroby przewlekłe, 
uczulenia, zażywane lekarstwa, grupę krwi, jaką się po-
siada itp. Konsultuje się ją oczywiście z lekarzem. Dalej 
już wkłada się ankietę do koperty z tworzywa sztucznego 
i umieszcza w lodówce. Na jej drzwiach nakleja się dołączo-

ną do pakietu naklejkę z informacją, że w tej lodówce znaj-
duje się owa koperta. Wszystkie służby ratunkowe w na-
szym mieście są poinformowane o naszej akcji. Wchodząc 
do domu wiedzą, że mają spojrzeć na drzwi lodówki. To po-
maga – wyjaśniła Mirosława Missala, nauczycielka ZSTiO 
Meritum” i prezes stowarzyszenia.

„Orkiestrowe kolędowanie” zorganizowane zostało przy 
współpracy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcą-
cych „Meritum”, Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjnego PRO ME-
RITUM, Stowarzyszenia „Nasz Dom” oraz Drukarni TOM.

- Jubileuszowy koncert w Domu Kultury „Chemik” jest do-
brym początkiem orkiestrowej współpracy pomiędzy Sie-
mianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową i Zespołem Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących „MERITUM” oraz sto-
warzyszeniami. Ideę koncertów będziemy systematycznie 
rozwijać w ramach kolejnych Finałów WOSP” – zapowiada 
Adam Korzyniec – szef sztabu 25. Finału WOŚP w ZSTiO 
MERITUM.

Warto odnotować, że łączna suma zebranych pieniędzy 
samego tylko Sztabu ZSTiO „Meritum” Siemianowice Ślą-
skie wyniósł ostatecznie 22.781,76 zł. W ramach tego szta-
bu na ulicę wyszło w sumie 45 wolontariuszy z „Meritum” 
oraz Gimnazjum nr 7.

rg
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Ulice, przy których swoje budynki, te-
reny ma Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, a które otrzymały no-
we nazwy to: 
-  ŚlĄSKA  była Karola Świer-

czewskiego (os. „Centrum”), 
- Władysława AnDeRSA oneg-

daj Leona Kruczkowskiego (os. „Mi-
chałkowice”),

- HARCeRSKA dawna Jana Hadami-
ka (os. „Michałkowice”),

-  TeATRAlnA była Fran-
ciszka Zubrzyckiego (os. 
„Młodych”),

-  DOlnA poprzednio Gwar-
dii Ludowej (os. „Młodych”).
To pięć z 14 siemianowic-

kich ulic, którym decyzją Ra-
dy Miasta zmieniono nazwy. 
Oto fragment treści uzasad-
nienia z uchwały nr 295/2016 
Rady Miasta z dnia 24 listo-
pada 2016 roku, dotyczących 
tylko ulic w zasobach SSM:
- „Śląska – Śląsk położo-

ny jest w dorzeczu górnej 
i środkowej Odry oraz początkowe-
go biegu Wisły, w południowej Pol-
sce. Naturalne bogactwa, rozwinię-
te ośrodki miejskie oraz dogodne po-
łożenie geograficzne spowodowały, 
iż kraina ta stała się obiektem wielu 
najazdów i walk, a przenikające się 
polskie, czeskie i niemieckie wpły-
wy ukształtowały tu oryginalną kultu-
rę i obyczaje. Miasto Siemianowice 
Śląskie graniczy z sąsiadującą kra-
iną zwaną Zagłębiem, zatem nazwa 
głównej jego ulicy stanowić będzie 
silny akcent przynależności całego 
obszaru miasta od zawsze do Ślą-
ska, jak również świadczyć o domi-
nacji kulturowo-obyczajowej.

- Władysław  Anders – ur. 11 sierp-
nia 1892 w Błoniu, zm. 12 maja 
1970 roku w Londynie. Polski gene-

rał z okresu II wojny światowej, wy-
bitny dowódca 2 Korpusu Polskie-
go, uczestnik kampanii włoskiej i bi-
twy pod Monte Cassino. Sprawował 

również funkcję Naczelnego Wodza 
Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 
1944-1945, następca Prezydenta 
RP w latach 1950-1954.

- Harcerska – nazwa nawiązuje do 
zlokalizowanej przy przedmiotowej 
ulicy harcówki. Zgodnie z obowią-
zującymi zasadami przy ustalaniu 
nazw ulic należy uwzględniać m. in. 
tradycje nazewnictwa przyjęte w da-
nym rejonie, cechy charakterystycz-
ne dla danej ulicy oraz dążyć do 
utrzymania jednolitego charakteru 
nazewnictwa ulic w danym rejonie.

- Teatralna – ulica znajduje się w bez-
pośrednim sąsiedztwie Siemiano-
wickiego Centrum Kultury, którego 

scena oferuje różne formy przedsta-
wień kulturalnych, w tym również te-
atralnych. Proponowana nazwa za-
tem w sposób naturalny będzie koja-
rzona z lokalizacją ulicy w przestrze-
ni miejskiej.

- Dolna – nazwa zaproponowana we 
wniosku wszystkich mieszkańców 

budynków przy ulicy Gwardii Lu-
dowej. Zgodnie z obowiązują-
cymi zasadami przy ustalaniu 
nazw ulic należy uwzględniać 

m. in.: tradycje nazewnictwa przyję-
te w danym rejonie, cechy charakte-
rystyczne dla danej ulicy oraz dążyć 
do utrzymania jednolitego charakte-

ru nazewnictwa ulic. Propo-
nowana nazwa wpisze się 
w katalog ulic na tym obsza-
rze, m. in. w pobliżu jest uli-
ca Górna.”.

nie pierwsza 
dekomunizacja

Pierwsza dekomunizacja 
ulic w Siemianowicach Ślą-
skich, co zresztą odbyło się 
w całej Polsce po transfor-
macji ustrojowej, miała miej-
sce w połowie 1990 ro-
ku. Wówczas uchwałą (nr 
XVI/57/90 Miejskiej Rady Na-

rodowej w Siemianowicach Śląskich 
z dnia 28 marca) zniknęły z ulic na-
szego miasta, w tym z zasobów Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, takie nazwy jak: Pawła Findera, 
Małgorzaty Fornalskiej, 15. Grudnia, 
Proletariatczyków, Przodowników 
Socjalistycznej Pracy, Wandy Wasi-
lewskiej, Związku Młodzieży Socjali-
stycznej, Róży luksemburg

a pojawiły się odpowiednio:
- Władysława jagiełły, emilii Plater, 

Kościelna, Władysława Sikorskie-
go,  jana  n.  Stęślickiego,  Walen-
tego  Fojkisa,  Szarych  Szeregów, 
niepodległości.

Rafał Grzywocz

Ulica Śląska w miejsce Karola Świerczewskiego Ulica Harcerska zamiast jana Hadamika

Ulica Władysława Andersa wcześniej leona 
Kruczkowskiego

Dekomunizacja ulic  
– nowe tablice

już na wszystkich budynkach Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej zostały założone tablice z nowymi nazwami ulic. Przypomnijmy, to 

pokłosie  tzw.  „ustawy  dekomunizacyjnej”  a dalej  -  uchwały  Rady  Miasta 
(nr  295/2016),  jaka  weszła  w życie  w połowie  grudnia,  obligująca  zarząd-
ców do zmiany.
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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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„MS” CZeKA nA TWOjĄ ReKlAMĘ 
do 20. każdego miesiąca tel. 32 609-14-05

ReKlAMY CZARnO-BIAŁe
- moduł 5,7 x 5,0 cm  - 100,42 zł
- drobne /słowo/ - 1,23 zł 

DROBne RAMKOWe
- 2/3 modułu, 19,00 cm2 - 66,94 zł
- 1/2 modułu, 14,25 cm2 - 50,21 zł
- 1/3 modułu, 9,50 cm2 - 33,47 zł
- 1/4 modułu, 7,13 cm2 - 25,10 zł 

ReKlAMY KOlOROWe - moduł 5,7 x 5,0 cm:
strony środkowe  - 120,98 zł 
strony: druga i przedostatnia  - 151,23 zł 
strona ostatnia  - 181,47 zł

Zamieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne  
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
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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

Usługi 
Tapicerskie 

EFEKT
Barbara Rurańska

Oferuje:
Meble tapicerowane, rogówki, 

kanapy,
wersalki, fotele, materace 

na dowolny wymiar
oraz renowację mebli

Bogaty wybór tkanin

TRANSPORT  
i POMIARY GRATIS!

Chorzów Stary,  
ul. Pl. Św. Jana 15 
tel. 662 140 508

Czynne: pn – pt 9÷17, sb 9÷13

s-
49
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12

-1
6



MOJA SPÓŁDZIELNIA 2/201726

O krok od tragedii
Witam

Byłam dzisiaj świadkiem jak na dachu 
przy ulicy Pocztowej skuwane i zrzuca-
ne były zlodowacenia i bardzo dobrze, 
ale osoba, która wykonywała tę czyn-
ność stała na skraju dachu bez żadne-
go zabezpieczenia wymaganego przy 
tego rodzaju pracach!? Zadzwoniłam 
do administracji, a ta miała zadzwonić 
do szefa tej firmy i okazało się, że pra-
ce te zostały zlecone firmie zewnętrz-
nej – pytam się jakieś „firmie”??? O na-
zwie „kogucik”? Gdzie elementarne za-
chowanie zasad BHP, gdzie profesjo-
nalizm i troska o zdrowie i życie tego 
pracownika? Przecież było o krok od 
tragedii – jeden poślizg i po człowieku. 
Jak można zlecać tak ryzykowne prace 
firmie, która nie przestrzega żadnych 
zasad??? Czy Spółdzielnia nie powin-
na trochę staranniej dobierać wyko-
nawców i sprawdzać, w jaki sposób te 
czynności są wykonywane?

A do szefa tej „firmy” mam parę słów: 
„Człowieku powinieneś iść siedzieć al-
bo usiąść z wrażenia od wysokości 
mandatu, jaki Ci się należał, bo z po-
wodu głupoty, skąpstwa (zabezpie-

czenie) i kpin, jakie sobie robisz ze 
zdrowia i życia swoich pracowników to 
wszystko mogło się skończyć tragedią!

Czytelniczka z Michałkowic
- dane do wiadomości Redakcji.

Zarząd SSM: Opisane prace wyko-
nywała firma zewnętrzna sporadycz-
nie otrzymująca zlecenia ze Spółdziel-
ni do robót wymagających zastosowa-
nia technik alpinistycznych. Z dotych-
czasowych doświadczeń wynikało, 
że prace te np. na elewacjach budyn-
ków przeprowadzano w zastosowa-
niem stosownych zabezpieczeń. Przy-
toczony przez Panią przypadek jest na 

100% karygodny i nie powinien mieć 
miejsca. Z właścicielem firmy alpini-
stycznej przeprowadzono stosowna 
rozmowę ostrzegawczą i uzyskaliśmy 
zapewnienie, że takie sytuacje w przy-
szłości nie będą miały miejsca.

Dziękujemy Pani za troskę o in-
nych i zwrócenie słusznej uwagi.

Nowe nazwy ulic
Piszę w związku z artykułem dotyczą-

cym zmiany nazw ulic. Dlaczego w ar-
tykułach w gazetce „Moja Spółdzielnia” 
od samego początku stosuje się prze-
kręconą nazwę ulicy „Władysława An-
dersa”, dodając mu w nazwie „Gen.”

Pozdrawiam
jan Wilkołek

Od  redakcji:  Dziękujemy Panu za 
uwagę i bijemy się w piersi, gdyż w wy-
kazie zmienionych nazw ulic jest wy-
łącznie Władysława Andersa. W przy-
szłości nie będziemy już dodawać 
skrótu gen.

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 uwagami 

personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmować 
się nie będziemy. Uważamy, że tak, jak przedstawiamy 
się  nieznajomym  podczas  pierwszego 
spotkania,  co  należy  do  dobrego  tonu, 
tak  należy  przedstawić  się,  pisząc  czy 
też telefonując do nas, a dane osobowe, jeżeli jest taka 
wola  i co reguluje Prawo prasowe, zastrzec do wiado-
mości  redakcji.  Prosimy o zwięzłe przedstawienie nurtu-
jącej sprawy i przemyślane zdania, większą odpowiedzial-
ność za słowo, które nie będzie naruszało czyjegoś dobre-
go imienia i nie będzie odebrane jako pomówienie. Maksy-
ma, jaką należy się kierować, jest jedna: słowo wróblem wy-
leci, a wołem wraca, słowo... może zabić.

Prosimy o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że ma-
ją nie być publikowane, bo takich dopisków nie będziemy 
respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej licz-
by osób, które również nurtują podobne wątpliwości i którzy 
w sąsiedzkich pogaduszkach o takich problemach debatu-
ją. Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na które ocze-
kujecie Państwo rzeczowych odpowiedzi i dlatego też mo-
że się zdarzyć, że na jakiś problem nie odpowiemy w da-
nym miesiącu, bo np. Wasza wiadomość dotarła do nas 

zbyt późno, by ją dogłębnie, zgodnie ze stanem faktycz-
nym, wyjaśnić.

Przypominamy, by w przypadkach, gdy niezbędne jest 
przekazanie danych osobowych w celu wyjaśnienia indywi-

dualnej sprawy, obowiązkowo podawać ca-
ły adres i dopisać zdanie o wyrażeniu zgo-
dy na odtajnienie swych danych i ich prze-

twarzanie, co umożliwi przekazanie poruszonego problemu 
odpowiednim komórkom organizacyjnym Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

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

To cieszy. Informujemy jednak, że zdjęcia te nie zawsze, 
ze względu na ich techniczną jakość, nadają się do publi-
kacji. Wymagania druku są bezwzględne i zdjęcie musi być 
prawidłowo naświetlone, nieporuszone i ostre. Dodatkowo 
musi być wykonane w odpowiedniej rozdzielczości. Więk-
szość fotografujących nie zwraca uwagi na rozdzielczość 
lub świadomie wybiera najmniejszą, bo takie zdjęcie zajmu-
je najmniej miejsca na karcie pamięci. Tym samym taka fo-
tografia, by była dobrej jakości w druku, często miałaby wy-
miar zaledwie znaczka pocztowego. Prosimy mieć te uwa-
gi na względzie i ustawić odpowiednie parametry w swo-
im aparacie lub nie liczyć na publikację.    Redakcja „MS”

Słowo 
wróblem…

KSIĄŻECZKI OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH
W związku,  z planowanym  przez  Siemianowicką  Spółdzielnię  Mieszkaniową  na  marzec,  drukiem  książeczek 

opłat prosimy mieszkańców, którzy dokonują płatności a nie korzystają z nich, o zgłoszenie tego faktu w osiedlo-
wej Administracji lub Dziale Czynszów SSM do 28. 02. 2017 r.

Zgłoszenia można składać osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty zwykłej i elektronicznej na adre-
sy podane w rubryce ważne telefony lub na stronie www.ssm.siemianowice.pl 

Zarząd SSM
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MIeSZKAnIOWe

KUPIĘ dom lub mieszkanie,  
 tel. 509 954 191

KUPIĘ kawalerkę Bytków, Michałkowi-
ce,   tel. 511 633 473

KUPIĘ mieszkanie w Siemianowicach,  
  tel. 508 215 355

KUPIĘ mieszkanie w Siemianowicach, 
   tel. 602 172 527

KUPIĘ mieszkanie na ul. Korfantego 9,  
 tel. 505 979 393

MIeSZKAnIe 3-pokojowe, 57 m2 na 
os. Chemik zamienię na mniejsze lub 
sprzedam,   tel. 794 266 313

MIeSZKAnIe do wynajęcia w Siemia-
nowicach – 38 m2,   tel. 693 134 785

OGŁOSZenIA mieszkaniowe,  
 www.mpgkim.com.pl

OSIeDle Młodych, 73 m2, 4 poko-
je, słoneczne wynajmę, 1200 zł/m-c + 
opłaty,   tel. 883 354 006

POSZUKUjĘ mieszkania w Siemia-
nowicach,   tel. 508 215 355

POSZUKUjĘ 2-pokojowego mieszka-
nia do wynajęcia na os. „Młodych”,  
  tel. 511 416 070

POSZUKUjĘ mieszkania w Siemia-
nowicach do zakupu, tel. 602 172 527

TAnIO wynajmę wyposażone, 2-poko-
jowe mieszkanie na os. Chemik,  
  tel. 500 477 277

SPRZeDAM mieszkanie umeblowane 
po remoncie, 3 pokoje, Węzłowiec, 
  tel. 533 495 077

SPRZeDAM mieszkanie 54 m2, ul. 
Wyzwolenia 25,   tel. 511 633 473

SPRZeDAM mieszkanie 67 m2 na ul. 
Polaczka na Bytkowie,  tel. 535 199 530

SPRZeDAM mieszkanie 48 m2 wła-
snościowe spółdzielcze, ul. Okrężna, 5 
piętro, strona południowa,  
  tel. 691 348 639

SPRZeDAM mieszkanie 73 m2, 1 pię-
tro, 4 pokoje, ul. Kościelna,  
  tel. 501 497 985

SPRZeDAM mieszkanie 4-pokojowe, 
1 piętro, w bloku 3-piętrowym, z cegły, 
z widokiem na park miejski,  
 tel. 602 331 038

SPRZeDAM mieszkanie 2-pokojowe 
po remoncie, 32 m2, 1 piętro, przy ul. 
Bytomskiej w bloku z centralnym ogrze-
waniem miejskim,   tel. 602 172 527

SPRZeDAM mieszkanie własnościo-
we M-3 przy ul. Przyjaźni wraz z gara-
żem przy ul. Sikorskiego, bez pośred-
ników,  tel. 607 211 815

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

tel. 606 596 765 

A.A. WYMIAnA instalacji wodno-kana-
lizacyjnych, c.o. oraz wymiana grzejni-
ków – tanio – solidnie, 

tel. 513 689 048

ARISTOn, junkers, termet, ferroli, 
fondital, serwis, naprawa, wymiana 
pieców gazowych, tel. 505 484 434,

 602 449 907, 32 735-64-57 

PeŁnA SZAFA. Tania odzież. 
Oferujemy nowy wiosenno-letni 
towar. Codziennie dokładamy 
asortyment. Przystępne ceny. 
Siemianowice, ul. Boh. Westerplatte 
2. Czynne od 900 do 1900. 

Zapraszamy 

CZYSZCZenIe dywanów, wykładzin, 
tapicerki karcherem, skuteczne od-
plamianie, Siemianowice Śląskie, 

tel. 604 243 950

PRZePROWADZKI kompleksowe, 
utylizacja, 

tel. 32 220-64-27, 531 944 531

eleKTRYK – usługi, wymiana tablic liczni-
kowych - bezpiecznikowych, usuwanie awarii 
elektrycznych, instalacje elektryczne, wymia-
na – modernizacja, tel. 662 653 111

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

eKSPReSOWe usuwanie awarii 
wodno-kanalizacyjnych, 

tel. 506 601 278 

GAZOWe urządzenia, montaż, 
naprawa, konserwacje, 

tel. 783 367 264  

eleKTRYCZne usługi, 
tel. 502 362 393 

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

tel. 32 228-80-82, 501 409 237 

AnGIelSKI – tłumaczenia, 
korepetycje na wszystkich poziomach 
nauczania, przygotowania do 
egzaminu gimnazjalnego oraz matury, 

tel. 502 453 556

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

TeleWIZORY, naprawa u klienta, 
gwarancja na usługi. Siemianowice Ślą-
skie – dojazd bezpłatny. Anteny cyfro-
we.  Czynne 9:00 do 20:00 oprócz nie-
dziel,   tel. 32 228-26-75, 601 347 250

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

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

KOMPleKSOWe remonty łazienek,  
  tel. 516 310 510

ŁAZIenKI – kompleksowe remonty,  
 tel. 516 310 510

www.lokalnyrolnik.pl/siemion
Zdrowa żywność prosto od rolników, 
odbiór Bytków!

MATeMATYKA, fizyka: średnia, wyż-
sza, przygotowanie do matury,
  tel. 661 149 299

KORePeTYCje – chemia, matematyka 
– w domu ucznia,   tel. 609 313 634 

jUnKeRS, Termet. Naprawa, kon-
serwacja, wymiana,  tel. 733 336 959

MeBle na wymiar, kuchnie, 
zabudowy, szafy, komody itp., 

tel. 510 724 303

nAPRAWY telewizorów u Klienta, 
tel. 603 898 300

ReGUlACjA, naprawa okien PCV, 
wymiana uszczelek, montaż nowych,

 tel. 602 314 720 
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Trenując – robią postępy
Dzieciakom  uczestniczącym  w darmowych  treningach  piłkarskich  zapału  do  gry  absolutnie  nie  brakuje.  jak 

oceniają, ta godzina zajęć raz w tygodniu to dużo i mało. Chciałyby się oczywiście więcej, ale to co mają, sta-
rają się spożytkować maksymalnie. Zwłaszcza teraz, gdy na podwórku warunków do gry nie ma.

W ferie – też nie biernie
W styczniu, mimo przerwy w zaję-

ciach szkolnych, dzieci mogły uczest-
niczyć w zajęciach piłkarskich przez 
cały okres trwania ferii. Tyle, że tre-
ningi odbywały się tylko w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących i Zawodo-
wych przy ulicy Witolda  Budryka  2. 
Frekwencja cały czas utrzymuje się 
na dobrym, wysokim poziomie. Raz po 
raz dopisują się do długiej listy uczest-
ników kolejni chętni, aby brać w nich 
regularnie udział. – Ci nowi przycho-
dzą zarówno na młodsze gru-
py, jak i starsze. Zauważyli-
śmy, że ci młodsi 7-9-latkowie 
choć na początku radzą sobie 
różnie, to z czasem po kilku 
treningach, gdy do grupy do-
chodzą kolejni, ci pierwsi sta-
ją się pewniejsi siebie i coraz 
lepsi. Zależy nam na tym, aby 
dzieci między sobą szybko 
znalazły wspólny język, odna-
lazły się w nowej grupie – mó-
wi Robert Razakowski.

Podpatrywać
Na treningi dzieciaki przy-

chodzą z wielkim entuzja-
zmem do gry. Niekiedy ci 
starsi przychodzą trochę 
wcześniej, by podpatrzeć jak 
radzą sobie młodsi koledzy, 
rozpoczynający swoje zajęcia 
godzinę wcześniej. A być mo-
że i coś z tych obserwacji wy-
ciągnąć. Tak jak 12-letni Ka-
rol Bednarczyk: - Moim zda-
niem dobrze grają. Jest drybling, nie-
kiedy nawet tak zaczarują, że głowa 

boli. Choć widać pewne jeszcze bra-
ki to czasem wykonują fajne podania 
z sensem. Jak na taką grupę, to nie-
którzy mają już mocne strzały. Zauwa-
żyłem też dobrych bramkarzy. Młod-
si muszą jeszcze popracować nad do-

kładnością podań, bo jeszcze nie ma 
tej „chemii” w drużynie. Muszą bardziej 
przyłożyć się do krycia zawodników, 
na przykład przy stałych fragmentach 
gry – wylicza chłopak i dodaje: - U nas 
na starszej grupie jest trochę lepiej. Ta 
gra jest już bardziej poukładana. Wie-

my mniej więcej, jakie są pozycje na 
boisku i starsi się ich już trzymają. Ja 

gram na skrzydle, bo uważam, że je-
stem szybki. Dośrodkowuję kolegom, 
by ci mogli zdobywać gole.

nauczyć się, doszkolić
Nowi przychodzą z nadzieją, że na-

uczą się lepiej grać w piłkę. Podpatru-

ją swoich idoli przed telewizorem, albo 
swoich trenerów na hali:

- Chodzę tu dopiero 5 dni. Zauważy-
łem, że dzieci w moim wieku tu przy-
chodzą i się zapisałem. Nasze mecze 
mi się najbardziej podobają, ale chciał-
bym się tutaj nauczyć na przykład ro-

bić przewrotki. Wzoruję się 
na Messim. Chciałbym mieć 
jego autograf, bo jest bardzo 
dobry – opowiadał 9-letni Ty-
mek Rolnik.

Czego innego znów chciał-
by nauczyć się 10-letni Ma-
ciek  Kubecki: - Mecze są 
najlepsze, ale chcę też popra-
cować nad podbijaniem pił-
ki. Nie wychodzi mi to zbyt-
nio. Mam też dużo niecelnych 
strzałów na bramkę – to mu-
szę zmienić. Dzisiaj był mój 
pierwszy trening. Na począt-
ku chodziłem do klubu, ale 
w ferie klubu nie ma i chcia-
łem spróbować tutaj. Chcę 
zostać – zapewniał.

Nad dokładnością strza-
łów chciałby też popracować 
8-letni Adrian  Szewczyk: - 
Dobrze mi się gra. Wszyst-
kie sztuczki wychodzą. Naj-
bardziej chcę się nauczyć do-

kładniej strzelać na bramkę. Fajnie, że 
zanim gramy mecze to mamy taką roz-

bić przewrotki. Wzoruję się 
na Messim. Chciałbym mieć 
jego autograf, bo jest bardzo 
dobry
mek Rolnik

by nauczyć się 10-letni 
ciek  Kubecki
najlepsze, ale chcę też popra-
cować nad podbijaniem pił-
ki. Nie wychodzi mi to zbyt-
nio. Mam też dużo niecelnych 
strzałów na bramkę – to mu-
szę zmienić. Dzisiaj był mój 
pierwszy trening. Na począt-
ku chodziłem do klubu, ale 
w ferie klubu nie ma i chcia-
łem spróbować tutaj. Chcę 
zostać

łów chciałby też popracować 
8-letni 
Dobrze mi się gra. Wszyst-
kie sztuczki wychodzą. Naj-
bardziej chcę się nauczyć do-

Terminy zajęć piłkarskich 
w salach gimnastycznych:

„Bytków” – Zespół Szkół Sportowych,
przy ulicy Mikołaja 3

Poniedziałki:
- 1900-2030 – zajęcia po 45 minut 

dla każdej z dwóch grup wiekowych
„Michałkowice – Zespół Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych, przy ulicy Witolda Budryka 2
Wtorki:

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

„Bańgów” – Zespół Szkół nr 1,
przy ulicy Karola Szymanowskiego 11

Środy:
- 1630-1730 dzieci 7-9 lat,

- 1730-1830 dzieci 10-12 lat.
„Tuwima” – Zespół Szkół Integracyjnych,

przy ulicy lipowa 3
Środy:

- 1630-1730 dzieci 7-9 lat,
- 1730-1830 dzieci 10-12 lat.
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SPRZeDAM bez pośredników miesz-
kanie 2-pokojowe, 38 m2, parter, os. 
„Chemik”, cena do uzgodnienia,  
  tel. 608 479 572

SPRZeDAM mieszkanie 61 m2, os. 
Wróbla-Korfantego,   tel. 600 334 744

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

ZAMIenIĘ mieszkanie 2-pokojowe po 
remoncie, 32 m2, 1 piętro przy ulicy 
Bytomskiej na mniejsze,  
  tel. 602 172 527

RÓŻne

DO WYnAjĘCIA pawilon wolnosto-
jący 30 m2 pod działalność handlową 
w Katowicach, ul. Mikusińskiego (Jó-
zefowiec),   tel. 509 828 967

KUPIĘ antyki, starocie,  
  tel. 502 670 037

KUPIĘ ogródek R.O.D. „Barbórka”,  
  tel. 505 770 415

lOKAl do wynajęcia, mała gastrono-
mia, os. Węzłowiec,   tel. 516 033 428

MAlWA – wesela, komunie, chrzci-
ny, stypy, catering. Sala 120 osób, Mi-
chałkowice, t  el. 693 176 123

SAMOCHODOWe

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

GARAŻ do wynajęcia ul. Kapicy – za 
myjnią ręczną,   tel. 515 191 411

POSZUKUjĘ garażu do wynajęcia na 
os. Węzłowiec,  
  tel. 514 631 999, 668 693 459

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 
7.30-18.30, (dojście od ulicy Grabowej) 
sobota 8.00-13.00 
  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. jana III Sobieskiego 30, Poniedzia-
łek-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

grzewkę. Ja trenuje w młodszej gru-
pie, a mój brat też tu przychodzi, ale 
do starszych. 

Robić postępy
Po kilku, kilkunastu regularnych tre-

ningach – nie ma siły – widać mniejsze 
lub większe postępy: - Na treningi tutaj 
przychodzę już od tamtego roku. Ma-
my fajnych trenerów, dużo się od nich 
nauczymy, bo oni nam wszystko poka-
zują. Chciałbym się jeszcze wiele na-
uczyć, ale widzę postępy. Triki wycho-
dzą mi już lepiej – ocenia 9-letni Bar-
tek Przybyła.

O tych postępach mówi też trener 
Robert  Razakowski: - Rodzice, któ-
rzy podpatrują swoje dzieci ćwiczące 
w młodszych grupach 7-9 lat mają sta-
ły podgląd tego, jak sobie ich pocie-
chy radzą. Zwykle siedzą, stoją gdzieś 
z boku. Ze starszymi dziećmi jest tak, 

że zazwyczaj same przychodzą na na-
sze zajęcia. Często rodzice w tygodniu 
nie mają po prostu zbyt wiele czasu, 
by na bieżąco móc śledzić, jak sobie 
radzą ich dzieci. Świetną okazją do te-
go, by zobaczyć, jakie postępy zrobiły 
na przestrzeni tygodni, miesięcy są na 
przykład duże turnieje międzyosiedlo-
we w weekend, jakie co pewien czas 
są organizowane. Na przykład w Kom-
pleksie Sportowym „Michał” – zwraca 
uwagę trener.
najbliższy turniej – 1 kwietnia br.!
Pierwotnie zakładano, iż drugi 

z dwóch turniejów piłkarskich organi-
zowanych w tegorocznym sezonie ha-
lowym wspólnie przez Siemianowic-
ką Spółdzielnię Mieszkaniową, Urząd 
Miasta oraz Śląski Związki Piłki Noż-
nej odbędzie się 26 marca br., lecz 
ostatecznie termin przesunięto na 1 

kwietnia br. (sobota). III  Wielkanoc-
ny Turniej Piłki nożnej odbędzie się 
w Kompleksie Sportowym „Michał”. 
Wezmą w nim udział dzieci, uczestni-
czące w zajęciach piłkarskich w gru-
pach 10-12 lat.

Zapisy na treningi? Otwarte
Non stop można zapisywać swoje 

pociechy. Treningi nie kosztują nawet 
złotówki. Wystarczy przyjść z dziec-
kiem na jedno z zajęć i wypisać odpo-
wiednią deklarację, jaką mają przy so-
bie trenerzy. Należy pamiętać jednak 
o sztywno ustalonym przedziale wie-
kowym 7-12 lat (funkcjonują dwie gru-
py podstawowe – 7-9 i 10-12 lat oraz 
dodatkowa +12 dla tych, którzy wcze-
śniej chodzili na te treningi. Ta ostat-
nia jednak, tylko na boiskach wielo-
funkcyjnych).

Rafał Grzywocz
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Więcej informacji pod numerem telefonu 32 228-20-90 lub stronie internetowej – www.domkultury.siemianowice.pl

Terminy zajęć zespołów i kółek zainteresowań
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 „Tai-chi” .....................................18.00 – 19.30

CZWARTeK
Gimnastyka dla Pań 
– sala Szkoły Podstawowej nr 1 ....................18.00 – 18.45
Kółko gry strategicznej GO ............................17.00 – 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)

P o ł a m  g ł o w ę
Rozwiązanie SUDOKU 1/17

1 7 2 8 4 6 5 3 9

6 9 8 5 7 3 4 1 2

3 5 4 9 1 2 6 7 8

5 6 7 3 8 9 2 4 1

4 8 9 2 6 1 7 5 3

2 3 1 4 5 7 8 9 6
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SUDOKU 2/17

5 2 9

7 4

3 2 6 5 1 8

7 1 3 2 5

4 7 1

9 6 8 3 4

2 4 8 3 7 1

1 9

8 4 6

Rozwiązanie  SUDOKU  polega 
na  wpisaniu  brakujących  cyfr 
w ten sposób, by w każdym po-
ziomym  rzędzie  i w każdej  pio-
nowej  kolumnie  oraz  w każdym 
wyróżnionym  małym  kwadracie 
3x3 znalazły się wszystkie cyfry 
od 1 do 9. Każda z tych cyfr w rzę-
dzie, w kolumnie, czy małym kwa-
dracie może być wpisana tylko raz.

Parę miesiące temu rozpoczęliśmy publikację zagadek 
logicznych i SUDOKU – łamigłówkę pochodzącą z Japonii.

Rozwiązanie sudoku opublikujemy w kolejnym wydaniu 
„MS”, a zagadek logicznych – szukaj na stronach bieżące-
go wydania.

Życzymy miłej zabawy i udanego trenowania umysłu.

Zwolnienie stróża
Był sobie bogacz, któ-

ry miał wielką posiadłość. 
Była ona dużo warta, więc 
nic dziwnego, że się o nią 
bał. Zatrudnił zatem noc-
nego stróża do jej pilno-
wania. Pewnego dnia zda-
rzyło się tak, że bogacz 
musiał lecieć do Nowego 
Jorku w interesach. Lecz 
stróż przyszedł do niego 
i mówi:

- Dzisiaj w nocy mi się śni-
ło, że rozbije się samolot, 
którym ma Pan lecieć.

Bogacz pomyślał: „a tam, 
co mi szkodzi polecę po-
jutrze”. Następnego dnia 
w wiadomościach słyszy, że 
samolot, którym miał lecieć, 
faktycznie się rozbił. Bogacz 
zawołał, więc stróża do sie-
bie i mówi: 

- W związku z tym, że ura-
towałeś mi życie dostaniesz 
dużą nagrodę, ale muszę 
cię, niestety, zwolnić.

Dlaczego stróż musiał być 
zwolniony?

Przesyłka
Marian ma pewien bardzo 

cenny przedmiot i chce go 
wysłać przyjacielowi Wacła-
wowi. Ma on odpowiednią 
skrzynkę, w której bez pro-
blemu może zmieścić ten 
przedmiot. Ponieważ Ma-
rian boi się, iż ktoś otworzy 
przesyłkę, postanawia za-
mknąć skrzynkę na kłódkę. 
Niestety, Wacław nie posia-
da klucza (oczywiście, Ma-
rian go ma!). Jak przesłać 
Wacławowi ten przedmiot 
tak, aby mieć pewność, że 
nikt nie ukradnie przed-
miotu? Nie można w kon-
wencjonalny sposób prze-
słać klucza, gdyż ktoś może 
go skopiować, a następnie 
użyć go do otwarcia skrzyn-
ki. Jak więc to zrobić?

Zakładamy, że tak skrzyn-
ka jak i kłódki są bardzo trwa-
łe i nie da się ich rozwalić.
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO:  3. Syrena alarmowa po 

Śląsku; 8. Zdekomunizowana ulica Ka-
rola Świerczewskiego; 9. Osiedle wiej-
skie; 10. Konkurent; 11. Danie; 12. Bi-
je od ogniska; 13. Chytrus; 14. Naucz-
ka; 16. Duma lisa; 18. Nora; 19. Cichy 
zabójca, na którego musimy zwracać 
uwagę szczególnie w okresie zimy; 
20. Skała koralowa; 21. Część kościo-
ła; 22. Najstarszy z rodu; 27. Strączy-
niec; 30. Krzew ciernisty; 31. Hulaka; 
32. Jest to 281-szy „Mojej Spółdzielni” 
leżący przed Tobą; 33. Kogut w gwa-
rze śląskiej; 34. Główny zapaśnik cor-
ridy; 35. Ogłoszenie w „Mojej Spół-
dzielni”; 36. Wentyl.

PIOnOWO:  1. Schodowa w bloku; 
2. Akt prawny; 3. Tymczasowy budy-
nek; 4. Zuch; 5. Część karabinu; 6. Fla-
mastry; 7. Choroba oczu; 14. Gatunek 
trawy; 15. Telefon przy wejściu do blo-
ku; 16. Izba z kredensem; 17. 13-tka 
z Siemianowic – Plac Skargi do Kato-
wic – Plac Wolności; 23. Krzywa owal-
na; 24. Rezultat dzielenia; 25. Dyk-
tat; 26. Dzielnica Siemianowic Ślą-
skich; 27. Uzda bez wędzidła; 28. Znak 
umowny; 29. Wieprzki u Ślązaka.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od  1  do  21  dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do 22  lutego  br.  na adres: SSM,  
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z dopi-
skiem: Redakcja „Moja Spółdzielnia” 
–  Krzyżówka  nr  2/2017  r. lub na ad-
res poczty elektronicznej redakcji „MS”: 
ssm@poczta.fm z obowiązkową infor-
macją w temacie wiadomości: Krzy-
żówka nr 2/2017. Nagrodę główną ta-
lon na zakupy funduje Siemianowicka 
Spółdzielnia Spożywców „SPOŁEM”.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 01/2016 z hasłem: Zimowe klima-
ty otrzymują: Sylwia OlSZAK, ul. W. 
Wróblewskiego 2B (I miejsce); Barba-
ra nOWACZYK, ul. Powstańców 46A 
(II miejsce); Iwona  WAnOT, ul. R. 
Gansińca 9 (III miejsce).

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do dzia-
łu GZM po odbiór nagród. Fundatorem 
pierwszej nagrody jest „SPOŁEM” Sie-

mianowicka Spółdzielnia Spożywców. 
Pozostałych nagród – Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa. 

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgo-
dy na przetwarzanie danych oso-
bowych dla celów redakcyjnych. 
Z udziału w losowaniu wyłączeni są 
dłużnicy, przedstawiciele władz sa-
morządowych, pracownicy SSM i re-
dakcja „MS.

„Społem” Siemianowicka Spół-
dzielnia Spożywców w Sie-
mianowicach Śl. zaprasza na 
„Uśmiechnięte Zakupy” do na-
szych placówek handlowych 
na terenie miasta.

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 30 stycznia 2017 r.

- Panie Kowalski, co się Pan tak martwi?
- Bo widzi Pan, klucze od garażu są 

w mieszkaniu, klucz od mieszkania w sa-
mochodzie, a samochód w zamkniętym 
garażu...

J K L

Podczas śniadania Jaśnie Pan odzy-
wa się do sługi w te słowa:

- Wiesz, Janie, taką straszną mam 
ochotę dzisiaj trochę popracować. 
Sam obiorę jajeczko.

J K L
U wróż ki.
- Mam dla Pa ni bar dzo smut ną wia-

do mość. Z kart wy cho dzi, że pa ni mąż 
zo sta nie za mor do wa ny...

- Ty le to i ja wiem. Pro szę mi po wie-
dzieć, czy zo sta nę unie win nio na?

J K L
Dwaj znudzeni intelektualiści siedzą 

w kawiarni. Po chwili jeden z nich pyta:
- A propos, Karolu, słyszałem, że 

przespałeś się z moją żoną?
- Tak, to prawda. I co z tego?
- A nic... Tak tylko mi się przypo-

mniało.
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Wkrótce  koniec  karnawału.  jego 
odejście  zapowiada  tłusty  czwar-
tek czyli wszechobecność pączków. 
Później śledzik i… post.

Pączki
(składniki na około 25 pączków)

50 dag mąki (3 szklanki), 6 dag droż-
dży, 6 dag cukru (4 łyżki), 4 żółtka, 

1/2 kostki masła, 200 ml mleka (szklan-
ka), 1/2 szklanki cukru pudru, sól, tłuszcz 
do smażenia (smalec, margaryna), kon-
fitura z róży lub inne nadzienie, łyżka 
spirytusu. Drożdże rozpuścić w połowie 
szklanki ciepłego mleka, dodać łyżkę cu-
kru i łyżkę mąki - rozmieszać i odstawić 
na kwadrans w ciepłe miejsce. Gdy droż-
dże będą rosnąć roztopić masło a żółtka 
utrzeć z cukrem. Zmieszać rozczyn droż-
dży z żółtkami i masłem, dodać resztę 
mąki i mleka (można dodać także łyż-
kę spirytusu). Ciasto wyrobić i odstawić 
w ciepłe miejsce na ok. pół godziny. Gdy 
podwoi swą objętość rozwałkować je na 
stolnicy oprószonej mąką na grubość ok. 
2 cm. Szklanką wykrawać kółka. Na jed-
no położyć konfiturę a drugim przykryć - 
formować w ręku kulki. Kulki kładziemy 
na stolnicy i zostawiamy do wyrośnięcia. 
W dużym naczyniu rozgrzewamy tłuszcz 
(tak żeby ciasto w nim pływało) i smaży-
my w nim pączki po 2-3 minuty z każdej 
strony. Po usmażeniu delikatnie wyjmu-
jemy. Posypujemy np. cukrem pudrem, 
oblewamy lukrem.

Śledzie
dla  smakoszy: 10 filetów matiasów, 
4 łyżki majonezu, 10 dag kremówki, ce-
bula, 3 łyżki groszku konserwowego, 
sok z 1 cytryny, łyżka kaparów, natka 
pietruszki, cukier, sól, pieprz. Śledzie 
opłukać (zbyt słone wymoczyć), osą-
czyć na papierowym ręczniku, zwinąć 
w roladki i ułożyć na półmisku. Śmie-
tanę ubić, wymieszać z majonezem, 
groszkiem, posiekaną cebulą i kapara-
mi, doprawić sokiem z cytryny, cukrem, 
solą i pieprzem. Obłożyć śledzie sosem 
i posypać posiekaną natką. Podawać 
z pieczywem lub z ziemniakami.
-  a’la  łosoś: 6-8 filetów śledzio-
wych, 5 cebul, 1/4 l wina czerwone-
go burgunda (lub inne wytrawne), 
1/4 l octu, 5 ziarenek pieprzu, 2 goź-
dziki, 4 ziarna jałowca, mały kawałek 
imbiru, 1/2 łyżeczki ziela angielskiego, 
2 liście laurowe, 200 g cukru. Cebu-
le pokroić w krążki. Wino i ocet zago-
tować z przyprawami, wsypać cukier 
i mieszać, aż się rozpuści. Dodać po-
krojoną cebulę i 5 minut gotować. Ma-
rynatę ostudzić. Filety włożyć do sło-
ja i zalać zimną marynatą. Zostawić na 
2 dni w chłodnym miejscu.

Oglądanie w telewi-
zji 198 odcinka se-
rialu nie należy do 
ulubionych rozrywek 

Baranów, zarówno płci żeńskiej, jak 
i męskiej. Siedzenie przed ekranem 
i śledzenie monotonnej akcji po prostu 
ich nudzi. Są na to za ruchliwi, za bar-
dzo cenią sobie towarzystwo.

Byki płci męskiej nie 
gustują specjalnie 
w telewizyjnych se-
rialach. Uważają je 

za płytkie i niewarte poświęcania im 
czasu. Panie natomiast czasem oglą-
dają serial, jeśli nie mają w danym 
dniu nic lepszego do roboty. Wybiera-
ją seriale bardziej ambitne.

Ludzie urodzeni pod 
znakiem Bliźniąt lu-
bią telewizję i chęt-
nie spędzają czas 

przed ekranem. Oglądają różne pro-
gramy, w tym czasem i seriale, ale je-
śli trafi się coś ciekawszego, nie żału-
ją, jeśli nie dowiedzą się, czy Małgosia 
wyzna miłość Michałowi.

Raki, a już szczegól-
nie panie, są wier-
nymi widzami seria-
li. Przywiązują się do 

bohaterów, często się z nimi utożsa-
miają i jeśli nie jest to konieczne, nie 
opuszczają żadnego odcinka. Świat 
serialowych bohaterów staje się pod-
świadomie ich światem.

Jeśli masz słońce 
w znaku Panny jesteś 
ciągle zajęty i w ogó-
le nie masz czasu na 

rozrywki. Telewizję oglądasz od przy-
padku do przypadku, jeśli jesteś na 
wyższym poziomie intelektualnym, to 
ograniczasz się do dzienników.

Wagi nie przepadają 
szczególnie za tym 
rodzajem rozrywki, 
ale bywa, że dość 

pilnie oglądają jakiś serial ze względu 
na ulubionego aktora. Wtedy dla nich 
nieważna jest akcja, koncentrują, bo-
wiem uwagę na tej postaci.

Pan Skorpion lubi se-
riale, ale monotema-
tyczne. Ogląda za-
zwyczaj z zaintereso-

waniem seriale kryminalne, może na-
wet nie tyle pod kątem zainteresowa-
nia akcją, co pracą organów ścigania. 
Lubi też na ten temat rozmawiać.

Tak jak Skorpion lu-
bi seriale kryminal-
ne, tak Strzelec pre-
feruje seriale o te-
matyce turystycznej 

i uważa, że jest ich stanowczo za ma-
ło. Ponieważ dużo podróżuje, cieszy 
go, gdy akcja toczy się w kraju, który 
miał okazję poznać.

Pan Koziorożec 
w serialach histo-
rycznych oczeku-
je głównie tego, co 

w jakiś sposób wiąże się z jego ży-
ciem, czy z jego poglądami. Jeśli się 
takiego podobieństwa dopatrzy, uwa-
ża, że serial jest dobry, wzięty prosto 

z życia.

Największą przyjem-
ność pani czy panu 
Rybie sprawia oglą-
danie serialu w towa-

rzystwie rodziny, a potem wymienia-
nie poglądów na temat postaw i za-
chowań bohaterów. Wybierają zazwy-
czaj seriale o tematyce społecznej.

Wodniki, a już szcze-
gólnie osoby o wyro-
bionym guście, nie 
zachwycają się se-

rialami. Bywa jednak, że pani Wodnik 
ma jakiś swój ulubiony serial, któremu 
poświęca trochę czasu, traktując to ja-
ko odprężenie po pracy. 

Czy lubimy 
seriale?

Pan Lew byłby może 
nawet i zwolennikiem 
seriali pod warunkiem, 
że to on grałby tam 

główną rolę i mógł swobodnie artyku-
łować swoje poglądy. Ponieważ jest to 
niemożliwe, raczej z seriali rezygnu-
je, a nawet trochę go złości, że żona 
ogląda kolejny odcinek.
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Dwa tygodnie laby
Styczniowe ferie zimowe w Domu Kultury „Chemik” to już historia. Ale ile wspomnień zostało na wiele tygo-

dni, to ich uczestnicy sami najlepiej wiedzą i o nich opowiadają. Co punkt programu, to wydawał się im lep-
szy, najlepszy... 

Tegoroczne ferie - zimowe, w koń-
cu, po kilku sezonach bardziej „jesien-
nych”, tymi zimowymi były. Organizato-
rzy zajęć skrzętnie to wykorzystali, za-
bierając dzieciaki między innymi dwa 
razy w Beskidy – do ośnieżonej Wisły 
oraz na pobliskie górki do Lasku Byt-
kowskiego na sanki i tzw. „dupoloty”, 
czyli jazdy na plastikowym jabłuszku.

Lecz atrakcji „w terenie” niezwiąza-
nych już bezpośrednio z zimą było 
znacznie, znacznie więcej. Począwszy 
od pływania w krytym basenie w Ze-
spole Szkół Sportowych, przez trening 

piłkarski w Kompleksie Sportowym „Mi-
chał”, oglądania bajek w Parku Tradycji 
oraz wypadu do Muzeum Miejskiego, 
a skończywszy na wizycie u prezyden-
ta Rafała Piecha w Urzędzie Miasta.

Działo się też całkiem sporo na miej-
scu – w ośrodku. Zaraz na począt-
ku odbyło się spotkanie z policjantem 
z Komendy Miejskiej Policji w Siemia-
nowicach Śląskich. Temat... jak bez-
piecznie spędzić ferie. Były też zajęcia 
komputerowe – nauka przez zabawę, 
dalej – konkurs „Mam Talent”, pokazy 
cyrkowe i inne...

Można wyliczać punkt za punktem, 
ale najlepiej swoje przeżycia – co wi-
dzieli, dowiedzieli się – opisują ich 
aktywni uczestnicy. W ostatni dzień, 
tuż przed i w trakcie tradycyjnie or-
ganizowanego na zakończenie ferii 
z „Chemikiem” Balu Przebierańców, 
zahaczyliśmy niektórych o komen-
tarz. Zdecydowana większość wspo-
minała barwnie wycieczki do Wisły, 
ale przy okazji... 

Powiedzieli nam:
- Mi najbardziej podobały się tutaj wy-

cieczki. Najlepszy był kulig w Wiśle. 

Dwoje sań ciągnęły cztery konie. Zro-
biliśmy takie kółko, a w połowie się za-
trzymaliśmy na kiełbaski w takiej cha-
cie drewnianej. Było nam zimno, bo to 
było tak trochę w górach, ale ogólnie 
fajnie było. Byliśmy też na prawdziwej 
skoczni narciarskiej. Mieliśmy iść też na 
„czekoladowego Małysza”, ale były kor-
ki – relacjonował wycieczkę do Wisły 
7-letni Dorian  Zając z osiedla „Tuwi-
ma”. – Byliśmy zobaczyć jak mieszka-
ją w górach Prezydenci Polski. Na wej-
ściu sprawdzał nas taki żołnierz, musie-
liśmy przechodzić przez bramki. A już 

w środku były duże pokoje, kwiaty, ta-
kie stare gazety i maszyna do pisania 
podobna do komputera, ale z kartkami, 
które się wyciągało – wspominał dalej 
młody uczestnik ferii. Dorian na Balu 
Przebierańców – jak pochwalił się – 
wystąpił w kostiumie kościotrupa.

- Było bardzo fajnie. Na feriach w DK 
„Chemik” można odprężyć się od szko-
ły, zrelaksować, poznać nowych kole-
gów. Normalnie, to jakoś tak jest ma-
ło czasu na to, by gdzieś pojechać na 
taką wycieczkę, coś więcej zobaczyć. 
Albo szkoła, albo rodzice pracują. Tu 
był na to czas i jestem bardzo zado-
wolony. Najbardziej podobał mi się tre-
ning na hali. Uczyliśmy się podbijać 
piłkę, trochę pograliśmy. Zapamiętam 
też pobyt na skoczni narciarskiej. Jest 
naprawdę duża i robi wrażenie. Od-
wiedziliśmy Zamek Prezydencki w Wi-
śle, widzieliśmy tam zdjęcia Prezy-
denta Ignacego Mościckiego. Mogli-
śmy zobaczyć jak mieszkał, gdzie kie-
dyś przyjeżdżał zimą, gdzie przyjeżdża 
też aktualny Prezydent Polski Andrzej 
Duda – zrelacjonował z kolei 12-letni 
Maciek Szukała z osiedla „Chemik”.

- Najlepsze było to, że mi się nigdy 
tu nie nudziło. Poznałam tu nowe ko-
leżanki, kolegów. Podobało mi się jak 
chodziliśmy na basen. Ja nie pływałam, 
ale przez to, że byłam tam z koleżan-
kami było fajnie. Z ferii zapamiętam też 
wycieczkę do Wisły. Byliśmy tam w Mu-
zeum Beskidzkim. Widzieliśmy na przy-
kład jak wyglądały kiedyś narty – były 
z drewna. Dowiedzieliśmy się, że kie-
dyś prezydent, przyjeżdżając do Wisły 
chodził na polowania. Widzieliśmy te 
skóry zwierząt, co upolował. Widziałam 
naprawdę dużo nowych rzeczy. Podo-

bało mi się też jak poszliśmy do „Par-
ku Tradycji” na bajkę. Będę chciała zaj-
rzeć tu do „Chemika” latem – obieca-
ła 10-letnia julia jambor z „Centrum”.

O atrakcjach Wisły wspominali nie-
mal wszyscy. Zaciekawiały też inne 
miejsca, gdzie miało się na przykład 
styczność z przeszłością, z czymś, 
co raczej wyszło z użytku i współcze-
snych zaskakuje. Albo i takie, i kie-
dyś, i dziś znaczące dla mieszkańców 
– jak Urząd Miasta w Siemianowicach 
Śląskich – tu widziany przez dzieci 
„od podszewki”. O tym mówił 12-letni 
Konrad  Sówka z osiedla „Młodych”:  
- Mi bardzo się podobał wspólny tre-
ning z panem Darkiem (Rzeźnicz-
kiem – dop. red.). Byłem na feriach 
w „Chemiku” tylko drugi tydzień, ale na 
tyle mi się tu podobało, że będę chciał 
przyjść znowu. To koledzy Maciek 
i Bartek polecali mi te ferie. Przysze-
dłem i okazały się fajne. Dużo widzie-
liśmy. Byliśmy na przykład w Urzędzie 
Miasta, trochę rozmawialiśmy z prezy-
dentem, poznawaliśmy obrazy wcze-
śniejszych prezydentów Siemianowic. 

ciąg dalszy na str. 34

jest pamiątka Gdy Rada Miasta nie ma swoich posiedzeń - można...
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ciąg dalszy ze str. 33
Na koniec dostaliśmy po jednym „Mi-
chałku”. Byliśmy też w Spichlerzu – 
Muzeum Miejskim. Tam były różne 
rzeczy. Dowiedzieliśmy się na przy-
kład, jak wyglądało dawniej życie. Wy-

glądało chyba gorzej niż teraz – trud-
niej. Dziwne były niektóre przedmioty, 
których używano. Było takie otwierane 
żelazko, do którego wkładało się coś 
rozgrzanego wcześniej na piecu i do-
piero potem z takiego nagrzanego że-
lazka można było korzystać.

Niektórzy ciepło – tak jak 
9-letnia Martyna  Waligó-
ra z „Centrum” - wypowia-
dali się o swoich opiekunach 
i o atrakcjach, jakie zorgani-
zowano na miejscu – w Do-
mu Kultury „Chemik” lub na... 
pobliskich górkach do zjeż-
dżania. 

- Mieliśmy bardzo fajnych 
opiekunów, z którymi nigdy 
nam się nie nudziło. Chcia-
łam spędzić tu całe ferie, ale 
byłam chora i trochę straci-
łam. Zapamiętam z tych ferii 
fajny pobyt na basenie, kon-
kurs „Mam Talent”, w którym robiłam 
sałatkę i wyjście na sanki na górki, 
gdzie zjeżdżaliśmy na przyniesionych 
z sobą sankach – wyliczała Martyna.

- Fajnie było na tych feriach. Robili-
śmy sporo rzeczy, dużo oglądaliśmy. 
W Zamku Prezydenckim w Wiśle oglą-
daliśmy upolowane i wypchane zwie-
rzęta. Mogliśmy sobie też kupić pa-
miątki. Na obu wycieczkach do Wisły 
kupiłam sobie kotki. W domu też mam 
kota, ale żywego. Były też tu takie za-
jęcia komputerowe. Mogliśmy spraw-
dzić swój słuch i pamięć. Niektórzy za-
kładali słuchawki, coś mówiło, a ty mu-
siałaś to usłyszeć i powtórzyć – mówi-
ła z uśmiechem 7-letnia Agata  Korol 
z osiedla „Węzłowiec”.

Dla części dzieciaków, jeśli nie naj-
lepszym, to jednym z najlepszych dni 
ferii okazał się dzień... ostatni. Wtedy 
też odbył się Bal Przebierańców, na 
który wszyscy uczestnicy przebrali się 
w najróżniejsze stroje: księżniczek, pił-
karzy, kościotrupów, ulubionych zwie-
rząt. Byli nawet haker, smok i kibic...

- Najlepszy z całych ferii jest ten pią-
tek, bo wszyscy są poprzebierani w róż-
ne stroje, są tańce i dymy. Ja przebra-
łem się za Messiego, bo go bardzo lu-
bię. Lubię piłkę nożną i tego piłkarza. 

Wcześniejsze dni też mi się podobały. 
Byliśmy w Wiśle. Przywiozłem rodzicom 
taki kubek z imieniem Maciek, bo nie 
było mojego imienia. Byliśmy w zam-
ku Prezydentów Polski. Oglądaliśmy ich 
biuro, łazienkę z wanną na środku. Ro-

biły wrażenie też takie królewskie za-
słony i dywan – wyliczał 7,5-letni jakub 
Stando z osiedla „Młodych”.

- Wspominać z ferii będę na pew-
no ten Bal Przebierańców. Przebrałam 
się za księżniczkę, dym wisi w powie-
trzu, gra muzyka głośno, jest super. 

Program tych ferii był różny. Był basen, 
było kino, brałam udział też w konkur-
sie „Mam Talent”, w którym narysowa-
łam siebie i moją siostrę na sankach. 
Zapamiętam też wycieczkę do Wisły 
i skocznię narciarską, gdzie niedawno 
skakał Kamil Stoch. Mam z nią zdję-
cie! – cieszyła się 8-letnia Zuzia  Ga-
bor z osiedla „Młodych”. 

- Na feriach w „Chemiku” byłam już 
po raz 3. Znów mam co wspominać. 
Na Bal Przebierańców przebrałam się 
za geparda, bo te zwierzęta bardzo mi 
się podobają – mówiła krótko 8-letnia 
Karolina  Wójtowicz z osiedla „Wę-
złowiec”. 

- Wycieczka do Wisły bardzo mi się 
podobała. Widzieliśmy na przykład 
skocznię. Szkoda, że było akurat pusto. 
Mogliśmy pokupować sobie różne pa-
miątki. Ja przywiozłem magnes na lo-
dówkę, notes i serduszko dla rodziców. 
Byliśmy też zobaczyć Zamek Prezy-
dencki i kościół z różnymi pamiątkami 
w środku, jakie prezydenci tam zosta-
wiali. Na feriach w Domu Kultury „Che-
mik” był też konkurs „Mam Talent”. Po-
myślałam, że jak chodzę na zajęcia pla-
styczne, to może coś namaluję. Nama-
lowałam pastelami olejnymi obraz „Sło-
neczniki w wazonie”. To mój tata poka-

zał mi jak się maluje i chyba po nim to 
mam. Bardzo podoba mi się też ostat-
ni dzień ferii. Mamy Bal Przebierańców. 
Ja przebrałam się za piratkę. Kiedyś 
w szkole mieliśmy święto piratów i ten 
strój został, a dziś go ubrałam tutaj – 
opowiadała z radością 7-letnia Dobru-
sia Skiba z osiedla „Młodych”.

Podsumowując...
W tegorocznych feriach zimowych, 

w dwóch tygodniowych turnusach 
uczestniczyło łącznie około 50 dzie-
ci w wieku 7-12 lat z różnych części 
Siemianowic Śląskich. W tym też nie-
mieszkających w zasobach Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Za-

pisanych osób na wstępnej li-
ście było jeszcze więcej, lecz 
okazało się, że... choroby – 
a to pech!, w ferie! – unie-
możliwiły niektórym dzieciom 
wzięcie udziału w zajęciach. 
Może powetują to sobie pod-
czas wakacji, na przykład na 
letnich półkoloniach? 

Na zakończenie ferii wszy-
scy uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy uczestnic-
twa oraz odblaskowe miśki do 
przypięcia na plecak, do klu-
czy. Wręczali je jan  Dudek 
– przewodniczący Rady Nad-

zorczej SSM, Marek Greiner – pełno-
mocnik Zarządu SSM ds. Technicz-
nych, a także opiekunowie.

Podziękowano między innymi orga-
nizatorom (w tym Zbigniewowi Krup-
skiemu i Dariuszowi  Rzeźniczkowi 
z Domu Kultury „Chemik”) za boga-
ty, urozmaicony program. Chwalono 
również wychowawców – Karolinę 
Sienkiewicz, Wiktorię Gosk, Paulinę 
Osysek. Jak mówił Zbigniew Krupski 
– kierownik DK „Chemik”: Dziewczy-
ny, choć pierwszy raz prowadziły gru-
py w naszym Domu Kultury, udźwignę-
ły program i bardzo dobrze wywiązały 
się z wszystkich obowiązków, zysku-
jąc przy tym sympatię dzieci.

Po feriach pozostaje bagaż wspo-
mnień i... podkowa na pamiątkę 
i szczęście, którą wykuł kowal specjal-
nie dla uczestników ferii w „Chemiku” 
– w kuźni przy Muzeum Beskidzkim 
w Wiśle. Znalazła już zresztą swoje 
miejsce na lata w siedzibie Domu Kul-
tury „Chemik”.

Warto nadmienić jeszcze, że organi-
zatorami ferii w 2017 roku, jak w ubie-
głych latach, byli: Siemianowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa oraz Stowarzy-
szenie „Nasz Dom” przy dofinansowa-
niu Urzędu Miasta. Rafał Grzywocz

Dwa tygodnie laby

na koniec każdy dostał dyplom uczestnictwa 
i upominek
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Sanki, „dupoloty”

Gotowi na Bal Przebierańców

Kulig był jedną z największych atrakcji

Prezydent Siemianowic Śl. ugościł

Pohasać po śniegu

Ze skocznią w tle

W Muzeum Beskidzkim

Zamek Prezydenta RP w Wiśle  
od środka zrobił duże wrażenie
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nie trzeba wcale głęboko grzebać w kubłach, ja-
kie stoją w komorach zsypowych, by zorien-

tować się, że segregacją odpadów wielu z nas w ogóle 
się nie przejmuje. Wyrzucają jak leci.

Chociaż może wydawać się, spoglądając na kolorowe, pełne 
pojemniki przy budynkach, że oddzielanie surowców wtórnych 
od zwykłych śmieci idzie nam dobrze, to prawda jest taka, że 
to tylko niewielka część tego, co powinno się w nich znaleźć.

Deklarujemy segregację, gdy tymczasem w workach albo 
luzem do zsypów wrzucamy plastikowe butelki i inne opa-
kowania, szkło, papier. Bywa, że gruz, czy sprzęt elektro-
niczny, agd. Często też na siłę upycha się – to sztuka – od-
pady gabarytowe. Z kontenerami przeznaczonymi na śmie-
ci zmieszane, stojącymi na wolnym powietrzu, też nie jest 
lepiej. Idzie się do śmietnika, mijając obok kolorowe pojem-
niki i... wrzuca jak popadnie

Jeśli w miejscu zamieszkania oddzielimy odpady wtór-
ne od zwykłych śmieci, dostarczymy odbiorcy łatwiejszy 
do przetworzenia surowiec, który będzie mógł sprzedać. 
To zaś powinno przełożyć się, jeśli nie na zmniejszenie, to 
przynajmniej na utrzymanie opłaty za wywóz odpadów.

Wrzask zacznie się dopiero wtedy, gdy UE nałoży na 
Polskę wysokie kary pieniężne. Do 2020, zgodnie z unij-
nymi regulacjami, Polska musi uzyskać 50% poziom re-

cyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, 
szkła, tworzyw sztucznych i metali. Obecny poziom recy-
klingu odpadów komunalnych w Polsce – wg danych Mini-
sterstwa Środowiska – znacznie odbiega od średniej euro-
pejskiej i wynosi 26%.

Przykłady, jak nie powinno się segregować, uchwyciliśmy 
tuż przed wywózką - po „Centrum” (MS 01/17), tym razem 
w osiedlu „Młodych”. rg
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Segregujemy???


