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Rozstrzygnięto  Wie lk i  Konkurs  2015!

Zdrowych i Pogodnych  
Świąt Wielkanocnych,  
Wszelkiej Obfitości  

na Świątecznym Stole,  
Smacznego Jajka, Mnóstwa 
Zajączkowych Prezentów
i Wiosennego Nastroju  
w Rodzinnym Gronie

życzą

Rada Nadzorcza, Zarząd
i Rady Osiedli SSM

oraz Redakcja „MS”

Zebrania, zima, badanie
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

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

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
MieCZySław Hojda, jerZy KurZawa*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
4. 04. 2016 r. od 16.30 do 17.30

Na SwÓj dyŻur
do siedziby Zarządu SSM, Siemianowice Śl., ul. Boh. Westerplatte 20,

tel. 32 609-14-00
Z kolei 2. lub 9. maja 2016 r. dużurować będą Jan Dudek, Andrzej Jagiełło

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. juliana Tuwima

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

Dyżury Członków Rad Osiedli

Budżet obywatelski 
uchwalony i zaakceptowany

Zarówno radni na lutowej sesji  
 rady Miasta (25. 02) jak i miesz-

kańcy podczas spotkania z urzędni-
kami w willi Fitznera (23. 02) zaak-
ceptowali zasady Budżetu obywa-
telskiego 2017. Zostały one wspólnie 
z nimi wypracowane na drodze roz-
mów i warsztatów, które rozpoczęły 
się już po rozstrzygniętym zeszłorocz-
nym budżecie partycypacyjnym.

Urzędnicy – planujemy szeroką ak-
cję promocyjną wśród mieszkań-
ców, od wydania broszur z wszystki-
mi niezbędnymi informacjami po spo-
tkania w dzielnicach, które ruszą już  
15 marca.

Zapraszamy na stronę www.siemia-
nowice.pl, gdzie będą ukazywać się 
wszystkie bieżące informacje dot. bu-
dżetu. JaN

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
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Rozstrzygnięto Wielki Konkurs 2015!
9569 – tyle dokładnie osób (mieszkań), według działu Czynszów Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-

niowej, nie miało na koniec 2015 roku zaległości czynszowych. Ci wszyscy więc zakwalifikowali 
się automatycznie do „wielkiego Konkursu”. Spotkanie wyłonionych w drodze losowania zwycięzców odbyło się 
w drugiej połowie lutego. Były nagrody, były dyskusje...

Spotkanie finalistów 
i o zaległościach w ogóle

Już po raz 23. tym spotkaniem – 
wyłonionych w drodze losowania fi-
nalistów z Zarządem Siemianowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej w jej sie-
dzibie – zwieńczono kolejną edycję 
„Wielkiego Konkursu” – jed-
nego z corocznych, głównych 
w SSM konkursów.

Spotkanie otworzył Marian 
odczyk – zastępca prezesa 
SSM ds. technicznych, któ-
ry podkreślał główną ideę, 
myśl, jaka przewodzi kon-
kursowi od samego począt-
ku. Stwierdził: - Systematycz-
ne opłacanie czynszu to pod-
stawa. Przy normalnym ob-
rocie finansowym to i firma 
twardo stoi – jest płynność, 
nie ma zaburzeń. A w konse-
kwencji nie występują dodat-
kowe koszty finansowe, jakie 
potencjalnie Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
mogłaby ponieść z tytułu od-
setek za opóźnienia w opła-
tach. Przy bardzo oszczędnej 
gospodarce, którą Zarząd prowadzi – 
mamy sytuację, kiedy od pięciu lat nie 
mamy podwyżek opłat czynszowych – 
oczywiście w części zależnej od Spół-
dzielni. To dzięki Państwu właśnie – 
i tysiącom innych mieszkańców syste-
matycznie spełniających swój obowią-
zek, możemy uzyskiwać dobre wyniki 
ekonomiczne – punktował wiceprezes 
i dodał: - Poziom zaległości czynszo-

wych to dziś około 2,7% w stosunku 
do bieżących opłat. To bardzo dobry 
wynik. To mówi nam o tym, że Człon-
kowie Spółdzielni są niezwykle zdy-
scyplinowani. Porównując do innych 

spółdzielni mogę powiedzieć, że jeste-
śmy jednym z liderów. Nie mówię tu 

tylko o naszym mieście czy wojewódz-
twie. Przez to wszystko nam się łatwiej 
zarządza, a Państwu mieszka... – pod-
sumował.

jan dudek – przewodniczący Rady 
Nadzorczej w imieniu tego gremium 
złożył laureatom serdeczne gratulacje. 
- Myślę, że będziemy wspólnie czuwać 
nad tym, aby te zaległości nie wzrasta-
ły – dodał.

...wybierasz ty
 Na okolicznościowym spotkaniu po-

jawiło się 5 z 7 wyłonionych osób – 
każdy z innego osiedla. Punktem kul-
minacyjnym było losowanie nagród. 

Krótko wyjaśniono zasady: - Losuje-
cie Państwo karteczkę z numerem. 

Kto wylosuje „jedynkę” wy-
biera nagrodę jako pierwszy. 
„Dwójkę” – jako drugi i tak da-
lej. Wszyscy więc mają takie 
same szanse – zaznaczono.

Samo losowanie przebiegło 
ekspresowo, ale z wyborem 
nagród wcale nie było „hop-
-siup”. W końcu jak wybrać, 
to nie po to, by leżało... Du-
żo frajdy miał kilkuletni chło-
pak, który przyszedł na nie ze 
swoimi rodzicami. Nie dość, 
że był dla swoich opiekunów 
ważnym głosem doradczym, 
to już na początku zauważył 
błąd ortograficzny na czajni-
ku „ozdobionym” napisem... 
„cherbata”! Za spostrzegaw-
czość otrzymał od jolanty 
Sobek – zastępcy prezesa 
SSM ds. członkowsko-miesz-

kaniowych niespodziankę – kolorowy 
album o Spółdzielni.

o zsypach i zieleni
Gdy w końcu każdy zdecydował się 

na coś odpowiedniego dla siebie, by-
ła też okazja do porozmawiania o bie-
żących sprawach – bolączkach miesz-
kańców. Jedna z uczestniczek zapy-
tała o to, dlaczego niektóre zsypy są 
zamknięte, a inne nie. Marian Odczyk 

Finaliści Wielkiego Konkursu 2015
Kolejność wg wylosowanych numerów  

i wybrana nagroda:
Osiedle „Młodych”

jerzy Makosz – telewizor
Osiedle „Centrum”

Krzysztof Kaczmarek – tablet (odebrał później)
Osiedle „Węzłowiec”

Marek Kałuziński – wieża
Osiedle im. Juliana Tuwima
Mieszkanka ul. okrężna 15

(zastrzegła dane) – robot kuchenny
Osiedle „Chemik”

Barbara Połedniok – ekspres ciśnieniowy
Osiedle „Michałkowice”

Henryk Michlik - parowar
Osiedle „Bańgów”

izabela Stwiertnia – nieobecna
Nagroda nie wylosowana: aparat fotograficzny
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Losowania w ADM
Zanim doszło do finału na przełomie stycznia i lutego 

  – jak zwykle o tej porze roku – specjalnie do te-

go celu powołane w admini-
stracjach osiedli SSM komi-
sje złożone z przypadkowych 
mieszkańców, członków Rad 
Osiedli i pracowników ADM 
wylosowały wśród kilku ty-
sięcy nazwisk 21 szczęśliw-
ców, którym przypadły na-
grody – urządzenia (sprzęty) 
elektroniczne i elektryczne 
lub zwolnienia na trzy miesią-
ce z opłaty czynszowej w po-
zycji eksploatacja.

Jednym z losujących był Zbigniew johanowicz, zała-
twiający akurat swoje sprawy w administracji osiedla „Che-
mik”: Tak skomentował ideę Wielkiego Konkursu: - Każdy 
może wygrać, bo to losowanie jest autentyczne. Wspaniała 

idea, ludzie skorzystają z tego. Oby częściej i więcej było ta-
kich konkursów. W losowaniu w administracji osiedla „Mło-
dych” brał udział z kolei Bronisław Laube z Rady Osiedla: 
- Wielki Konkurs to rzecz motywująca do zapłaty czynszu. 

Bardzo duży plus. Cieszy, że 
te zaległości nie wzrastają.

Natomiast w ADM im. Julia-
na Tuwima losowanie prowa-
dził adam Górecki – prze-
wodniczący RO.

Łącznie z ponad 9,5 tysiąca 
osób uprawnionych, tj. niepo-
siadających zaległości czyn-
szowych na 31. 12. 2015 r. 
wylosowano 21 – siedem 
(z każdego osiedla po jednej) 
zakwalifikowano do finału fi-

nałów „Wielkiego Konkursu” natomiast czternaście (po dwa 
z każdego osiedla) – zwolniono na trzy miesiące z opłaty 
czynszowej – eksploatacji. Na zdjęciach prezentujemy lo-
sowania w trzech administracjach. rg

odpowiedział, że Spółdzielnia od wie-
lu lat sukcesywnie zamyka – za apro-
batą większości mieszkań-
ców danej klatki schodowej 
– kolejne zsypy w budynkach 
spółdzielczych. W tej chwi-
li w zasobach Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej wyłączonych jest ich oko-
ło 60%. Mieszkanka zwróciła 
uwagę, że u niej też był pro-
blem smrodu z zsypu, ale od-
kąd jest nieczynny, wszystko 
się unormowało.

Dyskutowano również 
o osiedlowej zieleni. Zgodnie 
ustalono, że są wśród miesz-
kańców zarówno zwolennicy, 
jak i przeciwnicy dużej ilości 
drzew w osiedlach. Przypo-
mniano rolę topól nasadza-
nych wraz z rozbudową osie-
dli, które spełniły na tamten 
czas swoje zadanie a dziś – 
potężne, niejednokrotnie po-
wodują różne uciążliwości. 
Wspomniano też o drzewach 
rosnących blisko elewacji bu-

dynków. – „Lokatorzy – nie sadźcie 
ich zbyt blisko domów!” – apelował 

jeden z mieszkańców. Komentowano 
też raz po raz powtarzające się sytu-

acje kradzieży kwiatów i krze-
wów oraz... sikania na rośliny 
(czworonogi).

Henryk Michlik nawiązał 
jeszcze do tego, że to właśnie 
on został rozlosowany spo-
śród tak wielu mieszkańców. 
Ze zdziwieniem mówił: – Nie 
liczyłem na to. A teraz mam 
tytuł najbardziej punktualnego 
lokatora. A to wszystko dzięki 
mojej żonie. Ona jest księgo-
wą w naszym domu. 15. da-
nego miesiąca jest emerytura, 
a 16. – rozliczenia... – oznaj-
mił z uśmiechem. 

- To się ceni – skwitował już 
na zakończenie Marian Od-
czyk.

Sprawami organizacyjnymi 
w trakcie spotkania laureatów 
Wielkiego Konkursu 2015 za-
jęły się aleksandra Prade-
lok-Chlebek i wioleta Kono-
packa z Działu Technicznego 
SSM. Rafał Grzywocz

Laureaci Wielkiego Konkursu 2015 
wylosowani w osiedlach

- trzymiesięczne zwolnienie z kosztów eksploatacji 
w opłacie czynszowej:

Osiedle „Bańgów”
- Barbara drewniok

- Teresa Baron
Osiedle „Centrum”

- władysława Kirsza
- ewelina Krych
Osiedle „Chemik”

- Mirosław jendro
- Teresa Zipper

Osiedle „Michałkowice”
- Marian Zabawa
- Barbara Kogut
Osiedle „Młodych”

- Tomasz Bednarek
- urszula Pawlik
Osiedle „Tuwima”

- Czesław Kamiński
- arkadiusz wyrwiński

Osiedle „Węzłowiec”
- ryszard jarecki
- Tomasz Zydorek

osiedle „Chemik” osiedle „Młodych

osiedle im. juliana Tuwima



6 MOJA SPÓŁDZIELNIA 3/2016

Porządek obrad przeprowadzo-
nego 7 marca posiedzenia ra-

dy Nadzorczej Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej zawierał 
9 punktów w tym dwa proceduralne.

Rada ustaliła i przyjęła harmono-
gramu zebrań osiedlowych członków 
SSM na 2016 r., a ponadto rozpatry-
wała informacje o:

- przebiegu badania sprawozdania 
finansowego Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej za rok obroto-
wy 2015.

- przebiegu półkolonii zorganizowa-
nych przez Dom Kultury „Chemik” w lu-
tym 2016 r. wraz z podjęciem uchwały.

- przebiegu „Akcji Zima 2015/2016” 
w zasobach Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej wraz z podję-
ciem uchwały.

- realizacji ustawy o gospodarce od-
padami przez Siemianowicką Spół-
dzielnię Mieszkaniową.

- skargach, wnioskach i zapytaniach 
zgłaszanych przez członków Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w 2015 r.

W sprawach członkowskich zajęła 
się problemem dwóch dłużników łącz-
na kwota zadłużenia 25 tysięcy 781 zł. 
Po wysłuchaniu jednego z nich – nie 
dano wiary zapewnieniom – i z braku 
obecności drugiego RN podjęła w oby-
dwu przypadkach uchwały o wykreśle-
niu z rejestru członków.

Rada zapoznała się także i przyję-
ła treść odpowiedzi na pismo jednego 
z mieszkańców skierowane do Jana 
Dudka przewodniczącego Rady Nad-
zorczej SSM.

Jako pierwszy punkt rozpatrywano 
informację z badania sprawozdania 
finansowego Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej za rok obrotowy 
2015 – czytaj w dalszej części tekstuu. 
Zabierając głos biegła rewident Miro-
sława Hora mówiła, że bilans częścio-
wo jest zbadany i nie ma nieprawidło-
wości, zaznaczyła również, że na pod-
stawie dotychczasowego badania nie 
stwierdza zagrożeń dla kontynuacji 
działalności przez Spółdzielnię.

Z kolei w informacji o przebiegu zi-
mowego wypoczynku dzieci w DK 
„Chemik” kierownik DK Zbigniew Krup-
ski zaznaczył w niej m.in.:

„Wywiązując się z założeń statuto-
wych w ramach działalności społecz-
no-wychowawczej Dom Kultury „Che-
mik” był czynny w dniach od 15 - 26 

lutego 2016 r. tj. w okresie ferii zimo-
wych w godzinach od 800 do 2000.

Głównym zadaniem wynikającym 
z działalności Domu Kultury jest za-
gospodarowanie dzieciom i młodzie-
ży pozostającej w mieście, szczególnie 
w okresie ferii i wakacji, czasu wolne-

go. W związku z tym przy współpracy 
i zaangażowaniu Stowarzyszenia Nasz 
Dom i Urzędu Miasta zorganizowano 
półkolonie dla dzieci i młodzieży nie tyl-
ko zamieszkujących w zasobach SSM, 
ale również z terenu całego miasta.

W półkoloniach uczestniczyło ogó-
łem 65 dzieci, co wynikało z tygodnio-
wych list obecności jak i deklaracji 
zgłoszeniowych potwierdzonych przez 
rodziców. Większość tj. 45 uczestni-
ków półkolonii to dzieci mieszkańców 
naszej Spółdzielni.

Opiekę nad dziećmi sprawowało  
3. wychowawców i 3. pracowników ob-
sługi. Przekrój wiekowy uczestników:

- do lat 7 – 21,
- od 8 do 10 lat – 29,
- powyżej 10 lat – 15.

W związku z reformą oświaty, tj. obo-
wiązkiem szkolnym dla dzieci od 6 ro-
ku życia, znaczną grupę stanowiły 
dzieci poniżej 7 roku życia. Młody 
wiek uczestników miał wpływ na or-
ganizację zajęć oraz szczególną for-
mę opieki. Fakt ten znakomicie został 
rozwiązany poprzez pozyskanie fa-
chowej kadry nauczycielskiej. Pozwo-
liło to w znacznym stopniu zniwelować 
problemy związane z niskim wiekiem 
uczestników.

Organizacja półkolonii została zgło-
szona oraz zarejestrowana w Minister-
stwie Edukacji i Kuratorium Oświaty.

Wychowawczynie sprawujące opie-
kę w czasie trwania półkolonii to na-
uczycielki szkół podstawowych i bi-
bliotekarka szkoły ponadpodstawo-
wej. Osoby ty posiadają odpowied-
nie uprawnienia i świadectwa pozwa-
lające pełnić tę funkcję. Kadra wycho-
wawcza została zatrudniona na pod-
stawie umowy zlecenia oraz posiada-
ła ubezpieczenie od odpowiedzialno-
ści cywilnej.

Na organizację półkolonii pozyska-
no dotację z Gminy Siemianowice Ślą-
skie. Otrzymano ją w kwocie 5.083 zło-
tych. Z przyznanej dotacji opłacono 
płace wychowawców oraz opłatę za 
autokar na zorganizowane wycieczki 
do Wisły i Ustronia.”

Z kolei omawiając informację o prze-
biegu Akcji Zima mówiono, że ta po-
ra roku była dotychczas bardzo ła-
skawa, a przygotowania do niej roz-
poczęto wiosną 2015. W ramach przy-
gotowań wykonano dziesiątki za-
dań. Podsumowując stwierdzono, że 
„Akcja Zima 2015/2016” w okresie  
do 22. 02. 2016 roku na terenach 
wszystkich osiedli przebiegała pra-
widłowo i zgodnie z przyjętymi har-
monogramami, zarówno w zakre-
sie jej organizacyjnych przygotowań 
jak i technicznego zabezpieczenia 
wszystkich zasobów SSM.

„Akcja Zima” przebiegała również 
prawidłowo pod względem zimo-
wego utrzymania dróg, parkingów 
i chodników. Nie zanotowano żad-
nych zgłoszeń ‚dotyczących złego 
stanu ciągów komunikacyjnych ad-
ministrowanych przez SSM, co nie-
wątpliwie związane jest ze sprzyja-
jącymi warunkami atmosferycznymi, 
tj. dodatnimi temperaturami oraz nie-
wielkimi opadami śniegu.

Bardzo wyczerpującym dokumentem 
była informacja o realizacji ustawy o go-
spodarce odpadami – obszerne frag-
menty publikujemy w dalszej części.

Kolejną obszerną informacją było 
przedstawienie danych o skargach, 
wnioskach i zapytaniach zgłaszanych 
przez członków SSM w ub.r. do:

- Rady Nadzorczej – wpłynęło 7,
- Zarządu –13,
- Rad Osiedli 36.

Do informacji tej wrócimy w kolej-
nych wydaniach „MS”

Rada po każdej przedłożonej infor-
macji zapoznawała się z opiniami Ko-
misji stałych RN – wszystkie bez za-
strzeżeń, drobne wątpliwości wyjaśnia-
no na posiedzeniach komisji – i podej-
mowała uchwały i ich przyjęciu.

obradowała rada Nadzorcza SSM

Zebrania, zima, badanie

Harmonogram Zebrań 
Członków SSM

Początek wszystkich zebrań 1700

„BaŃGÓw”
25. 04. – poniedziałek

„MłodyCH”
25. 04. – poniedziałek

„TuwiMa”
26. 04. – wtorek

„MiCHałKowiCe”
26. 04. – wtorek

„CHeMiK”
27. 04. – środa
„CeNTruM”

28. 04. – czwartek
„wĘZłowieC”

28.04. – czwartek
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ciąg dalszy na str. 8

informacja
o przebiegu badania 

sprawozdania finansowego SSM 
za rok obrotowy 2015

Siemianowicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa jako podmiot stosujący prze-
pisy ustawy o rachunkowości (uor) 
sporządza za każdy rok obrotowy, 
zrównany z rokiem kalendarzowym 
roczne sprawozdanie finansowe oraz 
sprawozdanie z działalności Spółdziel-
ni. Ostateczny termin sporządzenia te-
go sprawozdania wynika z art. 52 ust. 
1 wskazanej ustawy i zamyka się datą 
31. 03. następnego roku.

Zgodnie z art. 45 uor w ramach spra-
wozdania finansowego SSM sporzą-
dza:

- Bilans,
- Rachunek zysków i strat,
- Informację dodatkową obejmują-

ca wprowadzenie do sprawozdania fi-
nansowego oraz dodatkowe informa-
cje i objaśnienia,

- Zestawienie zmian w kapitale wła-
snym,

- Rachunek przepływów pieniężnych.
Sprawozdanie Siemianowickiej Spół-

dzielni Mieszkaniowej na podstawie 
unormowań prawnych (art. 64 uor) 
podlega obligatoryjnemu badaniu 
przez biegłego rewidenta.

Biegły rewident badający sprawoz-
danie finansowe za 2015 r. oraz spra-
wozdanie z działalności Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zo-
stał wybrany przez Radę Nadzorczą 
SSM dnia 29. 10. 2015 r. (uchwała 
RN 37/2015). To zadanie powierzono 
Przedsiębiorstwu Usługowemu „PA-
GE” Sp. z o.o. w Katowicach reprezen-
towanemu przez mgr Mirosławę Ho-
ra. Stosowna umowa została zawar-
ta z podmiotem uprawnionym do ba-
dania sprawozdań finansowych przez 
Zarząd SSM dnia 12. 11. 2015 r.

Celem badania jest wyrażenie przez 
rewidenta opinii wraz z raportem 
o tym, czy sprawozdanie finansowe 
jest zgodne z zastosowanymi zasada-
mi (polityką) rachunkowości oraz czy 
rzetelnie i jasno przedstawia sytuację 
majątkową i finansową, jak też wynik 
finansowy badanej jednostki.

Dążąc do wydania opinii biegły rewi-
dent w szczególności kontroluje, czy 
badane sprawozdanie finansowe zo-
stało sporządzone na podstawie pra-
widłowo prowadzonych ksiąg rachun-
kowych i czy przedstawia rzetelnie i ja-
sno wszystkie istotne dla oceny jed-
nostki informacje, a w odniesieniu do 
sprawozdania z działalności, czy in-

formacje zawarte w tym sprawozda-
niu uwzględniają postanowienia art. 49 
ust. 2 uor i zgodne są z informacjami 
zawartymi w rocznym sprawozdaniu 
finansowym. Zadaniem biegłego rewi-
denta jest również wskazanie w opi-
nii czy stwierdzono podczas badania 
poważne zagrożenia dla kontynuacji 
działalności przez jednostkę.

W raporcie z badania biegły rewident 
między innymi dokonuje oceny pra-
widłowości stosowanego systemu ra-
chunkowości oraz przedstawia sytu-
ację majątkowej i finansową oraz wy-
nik finansowy jednostki, ze wskaza-
niem na zjawiska, które w porównaniu 
z poprzednimi okresami „sprawozdaw-
czymi w istotny sposób’ wpływają ne-
gatywnie na tę sytuację, a zwłaszcza 
zagrażają kontynuowaniu działalności 
przez jednostkę. Jeżeli w toku .bada-
nia jednostki biegły rewident stwierdzi 
istotne, mające wpływ na sprawozda-
nie finansowe, naruszenie prawa, sta-
tutu lub umowy, to powinien o tym po-
informować w raporcie, a w razie po-
trzeby również w opinii. 

Opinia i raport powinny wynikać 
z zebranej i opracowanej w toku bada-
nia dokumentacji rewizyjnej.

Podczas badania sprawozdania za 
2015 r. Zarząd SSM zapewnił udostęp-
nienie biegłemu rewidentowi, prze-
prowadzającemu badanie sprawoz-
dania finansowego, ksiąg rachunko-
wych oraz dokumentów stanowiących 
podstawę dokonanych w nich zapisów 
oraz wszelkich innych dokumentów, 
jak również udzielał wyczerpujących 
informacji, wyjaśnień i oświadczeń – 
niezbędnych do wydania opinii biegłe-
go rewidenta o badanym sprawozda-
niu finansowym jednostki.

W trakcie badania wykonywane-
go przez biegłego rewidenta (stan na 
dzień 29. 02. 2016 r.), przeprowa-
dzająca badanie mgr Mirosława Hora 
nie stwierdziła nieprawidłowości ksiąg 
rachunkowych, które mogłyby mieć 
wpływ na zbadane sprawozdanie fi-
nansowe: w tym dotyczących:
- zasadności i ciągłości stosowanych 

zasad (polityki) rachunkowości,
- udokumentowania operacji gospo-

darczych,
- rzetelności, bezbłędności i spraw-

dzalności ksiąg rachunkowych oraz 
powiązania zapisów w ramach ksiąg 
rachunkowych,

- prawidłowości otwarcia ksiąg rachun-
kowych na podstawie sald zatwier-
dzonego bilansu za okres poprzedni,

- powiązania zapisów z dowodami 

księgowymi i sprawozdaniem finan-
sowym,

zasadność stosowanych metod zabez-
pieczenia dostępu do danych i sys-
temu ich przetwarzania za pomocą 
komputera,

- spełniania warunków, jakim powin-
na odpowiadać ochrona dokumen-
tacji księgowej oraz przechowywa-
nia ksiąg rachunkowych i sprawoz-
dań finansowych.

ocena realizacji regulaminu 
utrzymania czystości 

i porządku na terenie miasta 
Siemianowice Śląskie w zasobach 

Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w roku 2015

W dniu 1 lipca 2011 r. Sejm RP 
uchwalił nowelizację ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach, w wyniku, 
której gminy przejęły obowiązek wła-
ścicieli nieruchomości w zakresie go-
spodarowania odpadami komunalny-
mi. Od dnia wejścia ustawy w życie 
rozpoczęła się tzw. „rewolucja śmie-
ciowa”. Zgodnie z wymogami ustawy, 
nałożony został obowiązek składania 
deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalny-
mi, który ciąży na wszystkich wła-
ścicielach nieruchomości zamieszka-
nych oraz nieruchomościach miesza-
nych. W imieniu mieszkańców spół-
dzielni deklaracje składane są przez 
Zarząd spółdzielni w Urzędzie Miasta 
w oparciu o indywidualne oświadcze-
nia mieszkańców.

Siemianowicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa realizuje postanowienia ww. 
znowelizowanej ustawy oraz Regula-
minu utrzymania czystości i porządku 
na terenie miasta Siemianowice Ślą-
skie, który został uchwalony Uchwa-
łą Rady Miasta Siemianowice Ślą-
skie nr 285/2012 w dniu 5 listopa-
da 2012 r. Kolejne nowelizacje usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach wprowadziły wiele istot-
nych zmian mających na celu m.in. 
poprawienie funkcjonowania nowe-
go systemu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi. W związku z tym 
gminy w Polsce zostały zobligowane 
do dostosowania aktów prawa miej-
scowego do obowiązujących przepi-
sów prawa. W Siemianowicach Ślą-
skich do kwietnia 2015 r. obowiązy-
wał podział na opłaty za odprowa-
dzanie śmieci segregowane w wyso-
kości 9 zł miesięcznie za osobę i nie-
segregowane w wysokości 16 zł mie-
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sięcznie za osobę. Od 1 maja 2015 r. 
wprowadzony został bezwzględ-
ny obowiązek segregowania odpa-
dów. Na podstawie powyższych ak-
tów prawnych Siemianowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa do 25 dnia 
każdego miesiąca składa deklaracje 
dotyczące opłat za lokale mieszkalne 
oraz lokale użytkowe, w wyniku któ-
rych ustalane są miesięczne zobo-
wiązania finansowe.

W 2015 r. do Urzędu Miasta Sie-
mianowice Śl. odprowadzono ogółem 
2.879.071 zł. Kwota odprowadzonych 
środków odpowiada średniej miesięcz-
nej ilości 26.377 osób zamieszkałych 
w zasobach SSM. Biorąc pod 
uwagę fakt, iż wg danych 
GUS za 2014 r. Siemianowice 
Śl. zamieszkują 68.634 osoby 
można uznać, że prawie 40% 
opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi uiszcza-
ją za pośrednictwem Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, mieszkań-
cy naszych zasobów.

Dla Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej konieczność segregacji 
oznaczała szukanie nowych rozwiązań 
w zakresie przygotowania logistyczne-
go miejsc przeznaczonych na groma-
dzenie odpadów, a także potencjalnej 
likwidacji zsypów, które uniemożliwia-
ją prawidłową segregację odpadów.

Zsypy stają się dużym problemem 
zarówno dla mieszkańców, jak. i za-
rządców budynków. Pomimo regular-
nego czyszczenia często stają się wy-
lęgarnią insektów i szczurów, są przy-
czyną przykrych zapachów w klat-
kach schodowych. Nieumiejętne wy-
korzystywanie zsypów przez niektó-
rych mieszkańców doprowadza do ich 
zapychania, o czym wielokrotnie in-
formowano na łamach gazety „Mo-
ja Spółdzielnia”. Zsypy stwarzają tak-
że dużo poważniejszy problem, doty-
czący bezpieczeństwa mieszkańców 
np. w przypadku pożaru, ponadto ge-
nerują znaczne koszty związane z ich 
utrzymaniem, tj. naprawami, remonta-
mi oraz kosztami eksploatacji. Obec-
nie dochodzi jeszcze jeden czynnik – 
zsypy nie sprzyjają prawidłowej segre-
gacji śmieci.

Mając na uwadze powyższe argu-
menty stwierdzić należy, że likwidacja 
zsypów jest rozwiązaniem tych proble-
mów. Za zamknięciem zsypów prze-
mawiają względy sanitarne, bezpie-

czeństwa ppoż. ale także ekonomicz-
ne. Na pewno w budynkach ze zsypa-
mi nie ma możliwości skutecznego se-
gregowania odpadów. To właśnie z te-
go powodu w nowych wieżowcach nie 
buduje się ich – w tych budynkach nie 
ma źródła zanieczyszczeń, nieprzyjem-
nego zapachu i zagrożenia pożarem.

Sprawa likwidacji zsypów wydaje się 
być bardziej złożona. Przepisy regu-
lujące kwestie zsypów znajdują się 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruk-
tury, w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie i obejmują 
głównie sprawy techniczne urządzeń, 

ale nakładają też wiele dodatkowych 
obowiązków na zarządców spółdzielni 
mieszkaniowych. Podstawowym obo-
wiązkiem zarządców jest zapewnienie 
mieszkańcom miejsca do składowania 
odpadów. Prawo nie określa, że musi 
to być zsyp.

Biorąc pod uwagę powyższe uwa-
runkowania i niespójność przepisów 
w Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej przyjęto, że decyzję o za-
mknięciu zsypu podejmuje się po uzy-
skaniu zgody decydującej większo-
ści mieszkańców klatki, w której usy-
tuowany jest zsyp. Wyłączanie z użyt-
kowania zsypów w budynkach SSM 
występowało dużo wcześniej niż wy-
nikałoby to z potrzeby wyłącznie se-
gregacji odpadów. Powodami wyłą-
czenia były przede wszystkim skargi 
mieszkańców na znaczną uciążliwość 
funkcjonowania tych zsypów. Nadmie-
nić można, że pierwszy zsyp w budyn-
ku przy ul. Grunwaldzkiej 4a został za-
mknięty w 1984 r., a w latach 90-tych 
ubiegłego wieku zamknięto również 
zsypy w budynkach przy ul. Francisz-
ka Zubrzyckiego 1-2-3 oraz Hermana 
Wróbla 3.

W zasobach Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej istnieje 146 zsy-
pów, z czego 87 jest zamkniętych, 
co stanowi 60% ogółu zsypów. Za-
mykanie zsypów następowało jako 
odpowiedź na wnioski mieszkańców 
i po przeprowadzeniu ankiet. Aktual-
nie wśród mieszkańców os. „Michał-

kowice” przeprowadzane są ankiety 
w sprawie zamykania zsypów. W naj-
bliższym, czasie planowane jest prze-
prowadzenie takich ankiet na osie-
dlach „Tuwima” i „Młodych”. Niestety, 
zdarzają się przypadki, kiedy nieliczna 
grupa mieszkańców potrafi uniemoż-
liwić zamknięcie zsypu pomimo wo-
li większości mieszkańców budynku.

W przypadku wyłączania z użytko-
wania zsypu w najbliższej okolicy da-
nego budynku każdorazowo budowa-
ny jest śmietnik. Początkowo były to 
śmietniki zabudowane i niekiedy zada-
szone. W roku 2014 Zarząd SSM pod-
jął decyzję realizacji budowy śmiet-
ników zabudowanych, zamykanych, 
zadaszonych, z osłoną z kratki sta-
lowej, obudowanych cegłą klinkiero-

wą, które nie tylko spełnia-
ją swoje funkcje użytkowe, 
lecz również, ze względu na 
walory estetyczne, stanowią 
istotny element małej archi-
tektury Pierwszy taki śmiet-
nik powstał w lipcu 2014 r. 

w okolicach budynku przy ul. Włady-
sława Jagiełły 41, którego oddanie do 
użytku spotkało się z wyjątkowo pozy-
tywną opinią mieszkańców tego rejo-
nu. Zgodnie z przyjętą koncepcją Za-
rządu SSM do końca 2015 r. w zaso-
bach SSM wybudowano 37 śmietni-
ków o tych samych standardach we 
wszystkich osiedlach SSM. W najbliż-
szych latach budowa przedmiotowych 
śmietników będzie kontynuowana na 
wszystkich osiedlach SSM. Obec-
nie trwają prace przy budowie takie-
go śmietnika w rejonie budynku przy 
ul. Jana Hadamika 7.

Ze względu na uwarunkowania te-
renowe podejmowane są przedsię-
wzięcia z innymi spółdzielniami, cze-
go przykładem może być wspólna ze 
Spółdzielnią „Michał” budowa śmiet-
nika przy ul. Stawowej 11. Obecnie 
trwają rozmowy również ze Spółdziel-
nią „Michał” zmierzające do budowy 
wspólnego śmietnika przy ul. Krakow-
skiej-Przyjaźni 42-44.

Oceniając dotychczasowy przebieg 
realizacji założeń gospodarowania od-
padami komunalnymi na terenie za-
sobów Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej zauważyć można, że 
przebiega ona prawidłowo. SSM pod-
jęła ogromny wysiłek i nakłady, aby 
sprostać wymaganiom wynikającym 
ze znowelizowanych aktów prawnych 
dotyczących gospodarowania odpa-
dami komunalnymi jak np. utwardze-
nie terenu pod pojemniki na odpady 

obradowała rada Nadzorcza SSM

Zebrania, zima, badanie

Śmietniki zabudowane

Ogółem
Z cegły  

klinkierowej

Ogółem stanowisk  
utwardzonych na pojemniki 

do segregacji wykonane 
z kostki brukowej

42 37 86

ciąg dalszy 
ze str. 7
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Dewastacje
...to stały element na łamach „MS”. 

Problem marnotrawienia pieniędzy na 
zbędne naprawy poruszamy od kilku-
nastu lat. Tym razem głos oddajemy 
zdjęciom a przy okazji krótko piszemy 
o łamaniu zakazu parkowania i cho-
ciaż nie jest to dewastacja to właściciel 
tego Forda Taunusa winien wiedzieć, 
że parkując w tym miejscu przy Wła-
dysława Jagiełły 9A znacząco utrud-
nia przejazd.

a na osiedlach zanotowano:
„Chemik”

- Niepodległości 58 – zniszczono 
skrzynki na reklamy,

- walerego wróblewskiego 63 – zde-
wastowano przejście między seg-
mentami budynku.

„Młodych”
- walerego wróblewskiego 8 – graf-

fiti na elewacji budynku.
 „Tuwima”

- wojciecha Korfantego 4B – znisz-
czono skrzynkę na reklamy,

- wojciecha Korfantego 1B – urwa-
no klamkę w drzwiach wejściowych,

- Hermana wróbla 4B – zdewasto-
wano drzwi do głównego ganku piw-
nicznego,

- wojciecha Korfantego 5 (pawi-
lon handlowy) – zniszczono ele-
wację i uszkodzono instalację  
odgromową,

- Hermana wróbla 1-2 (klomby) 
– skradziono kilkanaście krzewów 
krzewuszki (weigela).

pes

segregowane, zamykanie zsypów, bu-
dowa nowych śmietników itp. Działa-
nia Spółdzielni w tym zakresie są na 
tyle skuteczne, że spotkały się z du-
żym uznaniem nie tylko mieszkańców 
SSM, lecz również innych podmiotów 
Miasta, które stawiają Siemianowicką 

Spółdzielnię Mieszkaniową jako godny 
wzór do naśladowania.

Informacja zawierała trzy załączniki 
w formie tabel. Są to:
- Szczegółowy wykaz uiszczania opłat 

za lokale mieszkalne w roku 2015 
w rozbiciu na osiedla.

- Szczegółowy wykaz dotyczący funk-
cjonowania zsypów w SSM w roku 
2015 w rozbiciu na osiedla.

- Szczegółowy wykaz budowy nowych 
śmietników i stanowisk pod pojemni-
ki na odpady segregowane w rozbi-
ciu na osiedla i ogółem. pes
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Unijne dyrektywy, nowa ustawa
Polska zobowiązała się przed Unią 

Europejską do wypełnienia określo-
nych dyrektyw w zakresie gospodaro-
wania odpadami. Stąd w połowie 2013 
roku weszła w życie nowa ustawa 
o porządku i czystości w gminach, co 

wiązało się też ze zmianą wysokości 
opłat za śmieci. Naszym obowiązkiem 
jest teraz selektywne zbieranie odpa-
dów, w tym papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła – jako podstawowy 
warunek zapewnienia wysokiej 
jakości recyklingu. Cel (progno-
za), jaki postawiła Unia Euro-
pejska to: do 2020 roku – mini-
mum 50% (wagowo) wytwarza-
nych odpadów pochodzących 
z gospodarstw domowych musi 
zostać poddawanych recyklin-
gowi – musi stać się to normą. 
Równocześnie w założeniu ma 
to przynieść efekt w postaci od-
ciążenia wysypisk śmieci – czy-
taj i kosztów ponoszonych za 
składowanie.

Zmiany, jakie zaproponowano 
mają (muszą) służyć ochronie środo-
wiska. Dzisiaj to wyłącznie gminy zaj-
mują się gospodarką śmieciową, zaś 
poszczególni zarządcy dużych nieru-
chomości (w tym inne podmioty niż 
gmina) realizują programy, mające 
niejako wspomóc gminy w wypełnieniu 
wymogów ustawy, a dalej – dyrektyw.

Wymogi unijne są o tyle istotne, że 
tylko przy ich spełnianiu można uzy-
skać dofinansowanie. Stąd między in-
nymi cały „ferment” – jak niektórzy to 
zwykli określać – związany z segrega-
cją. Stąd w ostatnich kilku latach akcje 
(całe kampanie) promujące selektyw-
ne zbieranie i odpowiednie przetwa-
rzanie odpadów.

Zsyp problem niełatwy
Kiedyś zsyp w budynkach wieloro-

dzinnych był nowinką, której przypi-
sano cechy wyższego standardu za-
mieszkania. Dzisiaj, mając na uwa-
dze zmiany, zachodzące w gospodar-
ce odpadami komunalnymi, powta-
rzające się sugestie i dalej - wnio-
ski mieszkańców o zamknięcie - bo 

„śmierdzi w klatce”, „bo szczury”, „bo 
hałas w nocy”, „bo się zapycha” – 
w zasobach Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej coraz częściej 
odnotowuje się sytuacje, kiedy loka-
torzy decydują się podpisać ankietę 
o wyłączeniu go z użytkowania.

Oczywiście temat zamykania zsy-
pów dzieli. Są zwolennicy i przeciw-
nicy. W jednym z listów do Redak-
cji „MS”, mieszkaniec z ulicy Szarych 
Szeregów 2 napisał: (...) Chciałbym 

dowiedzieć się, dlaczego zamknię-
to u nas zsyp? W innych osiedlach 
nadal czynne są zsypy, czemu nie 
u nas?(...). Pani Małgorzata, miesz-
kająca przy alei Młodych również jest 
po stronie przeciwników ich wygasza-
nia: - Mamy na osiedlu starsze oso-
by, dla których wyrzucanie śmieci do 
zsypów to czynność bardzo ułatwiają-
ca życie. Nie muszą specjalnie iść do 
śmietnika na ulicy. To wygoda dla nich. 

Problemu w zamykaniu zsypów nie wi-
dzi za to pan Lasota z osiedla „Tuwima”:

- U nas administracja zamyka zsy-
py jeden za drugim i dobrze. Przecież 
i tak wychodzi się do pracy, po buł-
ki i z psem, to po drodze można śmie-
ci wziąć ze sobą i wyrzucić do zwykłe-
go śmietnika. U nas też był zsyp i już 
go nie ma. Śmierdziało czasami, bo 
nie zawsze, ale to pół biedy. Sąsie-
dzi mówili, że widzieli szczura przy ko-
morze zsypowej. A to już ohyda. Zimą 
od czasu do czasu nocował we wnęce 
bezdomny. Pan janusz, mieszkający 
przy ulicy władysława jagiełły obok 

„Lidla” stwierdził dosadnie:
- Już dawno to wszystko powinno 

zostać pozamykane. Śmierdzi na tych 
klatkach a najgorsze jest to, jak się lu-
dzie w nocy trzaskają. Przychodzi je-
den z drugim z roboty po drugiej al-
bo trzeciej zmianie, śmierdzi mu w do-
mu to idzie i wyrzuca worek do zsypu, 
który leci przez wszystkie piętra i robi 
hałas. Żeby jeszcze po cichu otwierał 
szufladę!!!. A przecież człowiek chce 
żyć w zgodzie i się nie odezwie, cho-
ciaż wie, kto i jak pracuje...

Sporo na temat zsypów w wysokich 
budynkach mogą powiedzieć osie-
dlowi dozorcy. Jedna z wieloletnich 
dozorczyń osiedla „Młodych”, która 
sprząta między innymi w komorach 
zsypowych powiedziała: - Co lądu-
je w zsypie? Wszystko. 50% odpa-
dów, które się segreguje trafia do osie-
dlowych pojemników, drugie 50% wi-

dzę w pojemniku w komo-
rze zsypowej. A to nie se-
gregacja. Mieszkańcy wy-
rzucają dosłownie wszyst-
ko: panele, tapety, szma-
ty, kartony po pizzach, olej 
po frytkach, szkło... Nawet 
gruz bywa... – wyliczała.

Wrzucanie do zsypów by-
le czego na siłę, raz po raz 
prowadzi do tego, że zsyp 
się zatyka, a bywa że ru-
ry zsypowe ulegają uszko-
dzeniu. W administracjach 
osiedlowych problem do-

brze jest pracownikom znany, bo 
mieszkańcy pierwsze co robią, dzwo-
nią właśnie do nich. Wówczas na miej-
sce udają się służby techniczne, cza-
sem – jak potrzeba – ekipy ze sprzę-
tem z zewnątrz. Udrożnić taki zsyp – 
jak się okazuje – wcale niełatwo. By-
ły przypadki, że otworzył się karton po 
pizzy albo parasol w zsypie i wszyst-
ko stanęło. Były też takie, że ktoś 
upchnął tam choinkę albo muszlę klo-
zetową! To już „majstersztyk”... A re-
mont uszkodzonego kanału zsypowe-
go kosztuje i to często nie mało, gdyż 
bywało, że należało rozkuć „zsyp” do 
miejsca zatkania. Jak się zaś rozkuło, 
to trzeba było na nowo wymurować. 
Tym samym do kosztów konserwacji 
i czyszczenia dokłada się dodatkowe 
nakłady finansowe.

Wiele wrzuca się do nich szklanych 
butelek, słoików, plastikowych opa-
kowań i papieru. Rzeczywiście – jak 
wspomniała dozorczyni – w komorach 
zsypowych można znaleźć odpady po 
wykonanym mniejszych, bądź więk-

Zsypy a stanowiska 
kontenerowe

Nowelizacja ustawy o porządku i czystości w gminach sprawiła, że za-
rządcy nieruchomości podejmują konkretne działania, mające na celu 

zwiększenie efektywności selektywnej zbiórki. Siemianowicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa robi to, przy okazji podnosząc poziom estetyki oraz sa-
nitarny budynków w środku, a także terenów osiedli spółdzielczych w ogó-
le. Zsypy a stanowiska kontenerowe...

Tak, a może...
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szych remontach. Zsypy – prosty wnio-
sek – dają takie ciche przyzwolenie, 
możliwość wyrzucania śmieci – nie se-
gregując albo omijając opłatę ustaloną 
za odbiór gruzu.

Pomimo systematycznego czyszcze-
nia zsypów i opróżniania pojemników 
z komór zsypowych, jest jeszcze jedna 
kwestia, o której należy wspomnieć, 
bo ją podkreślali, ba wręcz kazali pod-
kreślić panowie odbierający z komór 
zsypowych odpady:

- Mieszkańcy tego być mo-
że nie widzą, ale w niektórych 
komorach zsypowych – nie 
będziemy mówić gdzie by nie 
niepokoić – jest problem by-
towania szczurów. Jak otwie-
ramy drzwi to uciekają. One 
wchodzą tam gdzie wiedzą, 
że jest jedzenie. To efekt nie-
dbale wyrzucanych worków 
na śmieci. Resztki posiłków 
walają się po całej komorze.

w SSM jest...
W budynkach zasobów Sie-

mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej jest ogółem 146 zsypów. Czyn-
nych jest 59, wyłączonych z użytko-
wania już 87 – to ponad 60%. Budyn-
ki ze zsypami mamy w sześciu z sied-
miu osiedli spółdzielczych. W osie-
dlach „Młodych”, „Tuwima” i „Węzło-
wiec” – więcej, mniej w „Michałkowi-
cach”, „Chemiku” i „Centrum”.

Co ciekawe, pierwsze zsypy zaczę-
to zamykać blisko 20 lat temu, kiedy 
nikt nie myślał jeszcze o tzw. rewolucji 
śmieciowej. Po prostu, to mieszkańcy 
wyrażali opinię i mieli nadzieję na za-
mknięcie w ich domu zsypu, który niósł 
za sobą uciążliwości. Zwłaszcza, jeśli 
chodzi o smród, zaduch oraz hałas i to 
nie tylko w klatce schodowej.

Obecnie zsypy również zamyka się, 
bądź na wniosek, bądź na podsta-
wie wyników ankiety przeprowadzonej 
wśród mieszkańców danej klatki scho-
dowej. Opinia zdecydowanej większo-
ści jest wiążąca.

Zamknięte komory zsypowe służą 
często jako pomieszczenia gospodar-
cze potrzebne do utrzymania czysto-
ści w osiedlu. Przechowuje się w nich 
na przykład piasek na zimę. Komórki 
zsypowe – wnęki z dawnymi szuflada-
mi zsypowymi, wynajmowane są z ko-
lei na potrzeby mieszkańców, na pod-
stawie pisemnej decyzji SSM i zgody 
sąsiadów z piętra.

A na zewnątrz budynków...
Spółdzielnia skłania się ku temu, aby 

śmieci wyprowadzić z budynków. Za-

rządcy nieruchomości, zgodnie z prze-
pisami, mają obowiązek zapewnić 
mieszkańcom odpowiednie warunki do 
gromadzenia odpadów komunalnych.

W 2014 roku Siemianowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa zainicjowała 
rozłożony na kilka lat program zabu-
dowy osiedlowych śmietników. Pierw-
szym oddanym w ten sposób do użyt-
ku śmietnikiem był ten przy ulicy wła-
dysława jagiełły 41 w osiedlu „Węzło-
wiec” (II kwartał 2014). Do teraz, w za-

sobach SSM zamknięto już 43 śmiet-
niki. Na początku marca montowano 
dach i furtkę do śmietnika w rejonie bu-
dynku przy ulicy Kościelnej 36 i admi-
nistracji osiedla „Michałkowice”.

Wiaty śmietnikowe zastępują do-
tychczasowe nieciekawie wyglądają-
ce śmietniki z rozrzuconymi dookoła 
śmieciami. Tym samym minimalizuje 
się problem konfliktów międzysąsiedz-
kich w ramach spółdzielni, ale również 
z innymi zarządcami terenów. Utwar-
dza się również miejsca pod pojemniki 
do segregacji odpadów wtórnych. Są 
one położone zwykle w sąsiedztwie 
stanowisk kontenerowych. 

Obudowane śmietniki w swoim za-
łożeniu z jednej strony mają zapewnić 
estetyczne miejsce do gromadzenia 
odpadów, ukrócić problem podrzuca-
nia śmieci i rozgrzebywania ich przez 
zbieraczy, z drugiej – stanowić ładny 
element architektoniczny osiedli.

Dla mieszkańców budynków, w któ-
rych wyłączono z użytku zsyp, Spół-
dzielnia szuka dogodnego miejsca, 
w którym mogłoby takie stanowisko 
kontenerowe blisko domu powstać. 
Choć znalezienie takiej lokalizacji cza-
sem stanowi problem – trzeba zacho-
wać normy budowlane, w tym odległo-
ści od budynków – robi się to. Niekie-
dy wymaga to uzgodnień z właścicie-
lem sąsiedniej nieruchomości.

Jak sprawę zsypów w budynkach 
spółdzielczych i program zabudowy 
śmietników widzi damian Kołakow-

ski – Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miasta?:

- Nowe zasady gospodarowania odpa-
dami komunalnymi, czyli obowiązkowa 
segregacja odpadów komunalnych, po-
niekąd zmuszają nas do wyjścia z domu 
i skorzystania z pojemników do selek-
tywnej zbiórki, tzw. „dzwonów”. Miesz-
kańcy wielopiętrowych i wielorodzinnych 
budynków pozostałe odpady, czyli tak 
zwane odpady komunalne zmieszane 
mogą cały czas wyrzucać do zsypów – 

a często nie mają innej możli-
wości. To właśnie ta frakcja od-
padów może wywoływać nie-
przyjemny zapach w klatkach 
schodowych. Mało tego – są 
doskonałym środowiskiem do 
wylęgania się wszelkiego ro-
dzaju zarazków lub też są też 
pożywieniem dla insektów – 
stwierdza i kontynuuje: - Nie-
stety, wiele nieruchomości nie 
posiada swoich własnych za-
budowanych wiat śmietniko-
wych, które by to umożliwiły. 

Jednak coraz częściej zdarza się, że za-
rządcy – w tym zwłaszcza Siemianowic-
ka Spółdzielnia Mieszkaniowa podejmu-
ją takie działania. Warto również wspo-
mnieć, że utrzymanie zsypu w należy-
tym stanie sanitarnym wymaga zaanga-
żowania środków finansowych na okrą-
gło a zabudowana wiata śmietnikowa 
to jednorazowy wydatek, którego kosz-
ty utrzymania w późniejszym czasie są 
niższe. Jestem przekonany, że budowa 
wiat śmietnikowych podniesie jakość se-
lektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
na terenie Siemianowic Śląskich – za-
chęci mieszkańców do wyjścia z domu 
i wyrzucenia wszystkich frakcji odpadów 
do odpowiednich pojemników. I choć 
wiem, że dla wielu z nas liczy się wygo-
da, to jednak warto iść z duchem cza-
su – nikt już dzisiaj nie buduje wielopię-
trowych budynków ze zsypami w środ-
ku. Warto likwidować źródła zanieczysz-
czeń, nieprzyjemnych zapachów i za-
grożeń w naszym mieście, zwłaszcza 
jeśli ma to poprawić wyniki selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych.

Wyłączanie z użytku zsypów w bu-
dynkach oraz zabudowy kolejnych 
osiedlowych stanowisk na odpady są 
wśród wiodących dziś tematów w Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Spoglądając nie tylko w statystyki, 
ale również w osiedla... wniosek prosty: 
Ubywa zsypów w budynkach, przyby-
wa zamykanych na klucz śmietników. 
Z każdym kolejnym rokiem więcej...

Rafał Grzywocz

... a może TaK
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Pora na Klub Seniora w „Bańgowie”?
wszystko zależy od mieszkańców. Czy będzie taka wola, czy znajdą się chętni, by spotykać się regularnie 

w szerszym gronie? Najbliższe tygodnie, miesiące to otwarta dyskusja nad sensem, a dalej – miejscem dla 
seniorów w „Bańgowie”.

Osiedle „Bańgów” powstało blisko 30 lat temu. Wówczas 
świeżo co oddane do użytku budynki spółdzielcze zasie-
dlali głównie trzydziestoparolatkowie. Dzisiaj to już osoby, 

które osiągnęły wiek emerytalny albo, którym do emerytu-
ry brakuje niewiele. W osiedlu „Bańgów” mieszka też i jesz-
cze starsze pokolenie.

Na jednym z ostatnich posiedzeń Rady Osiedla „Bań-
gów”, jedna z mieszkanek tego osiedla zasugerowała, że 
przydałoby się takie miejsce w „Bańgowie” jak klub, świe-
tlica dla osób po 60-tce. Tym wnioskiem otwarła dyskusję.

Czy tę opinię podzielają inni bańgowianie? Zapytaliśmy 
o zdanie kilka napotkanych osób:

- Nie brakuje u nas ludzi uprawiających nordic-walking. 
Są aktywni, to i myślę, że wśród nich znaleźliby się chęt-
ni, co by w ten klub mogli i chcieli się zaangażować (Ma-
rek Skorupa).

- Moim zdaniem mało jest tu emerytów. Miejsc w „Bań-
gowie”, gdzie by mogli wyjść tacy emeryci też jest niewiele 
(mieszkanka budynku przy wł. reymonta 12).

- Moim zdaniem jest potrzeba na taki klub tutaj w „Bańgo-
wie”. Jest Bar „18”, ale tam tylko alkohol i ożyroki. Jak będą 
chętni, to jak najbardziej. Byleby była fajna muzyka dla ucha 
i coś co zainteresowałoby starsze osoby, rozwijało zainte-
resowania. To osiedle jest śpiące. Dziesięć lat temu o tej 
porze (około południa, popołudniu – dop. red.) było tu ży-
cie, pełno dzieci. Teraz o tej samej porze ciężko kogoś spo-
tkać. Są pracujący albo babcie – młodsze albo starsze (pa-
ni Krystyna z ulicy Marii Skłodowskiej-Curie).

- To osiedle już się postarzało. I tak jak żyło jeszcze kilka-
naście lat temu przy pełnych placach zabaw, tak teraz nie-
wiele się dzieje. Ono jest na marginesie wydarzeń kultural-

nych. Tak jak bloki trzeba odnawiać, tak ludzi starzejących 
się wraz z budynkami trzeba jakoś zaktywizować. Tak mi 
się wydaję (pan Topola).

- Ja nie potrzebuję, ale być może innym się przyda? 
(mieszkaniec z psem).

- Dla młodych boisko, a dla starszych co? (mieszkanka 
z wł. reymonta 38).

Swoją opinię wyraził też krótko Mieczysław Hojda – prze-
wodniczący Rady Osiedla: Jako mieszkaniec i równocze-
śnie przewodniczący Rady Osiedla, jeżeli będzie taka po-
trzeba, jestem jak najbardziej za tym, aby taką działalność 
podjąć. Rada Osiedla będzie mogła być łącznikiem mię-
dzy Spółdzielnią a mieszkańcami odnośnie zasad, w jakich 
mógłby taki klub, świetlica działać.

Czy powstanie miejsce dla osób po 60. roku życia w „Bań-
gówie”, gdzie można będzie się cyklicznie, swobodnie spo-
tykać i wspólnie bawić, dyskutować? 

Swoje pomysły, sugestie można zgłaszać w osiedlo-
wej administracji lub do rady osiedla, jej członkom. 
Kwietniowe zebranie osiedlowe mieszkańców SSM 
również będzie okazją do wymiany poglądów na ten te-
mat.

Warto wspomnieć, że w ramach działalności kulturalnej 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, działają pręż-
nie od kilkudziesięciu lat dwa takie spółdzielcze kluby dla 
seniorów: „Wesoła Jesień”, mający swoje miejsce w bu-
dynku przy ulicy Powstańców, gdzie zbiera się Rada Osie-
dla i mieści się też administracja osiedla „Centrum”, a tak-
że „Pogodna Jesień”, funkcjonujący w Domu Kultury „Che-
mik” w Bytkowie (Niepodległości 51). Oba zrzeszają łącz-
nie grubo ponad 200 osób. rg

Klub Seniora „Pogodna jesień” w Bytkowie hula aż miło

Remontując  min imal i zu j  ha łas. 
Pamiętaj!!! Obok Ciebie mieszkają inni.
Remont się skończy…  niesnaski pozostaną.
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Termin Budynek, adres

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

umożliwiający montaż nowych podzielników

9. 05.
poniedziałek

Leona Kruczkowskiego 4a-d;
Alfonsa Zgrzebnioka 25;
Wojciecha Korfantego 3a

10. 05.
wtorek

Leona Kruczkowskiego 6a-d;
Alfonsa Zgrzebnioka 27, 29;

Wojciecha Korfantego 3b

11. 05.
środa

Leona Kruczkowskiego 8a-d;
Alfonsa Zgrzebnioka 31, 33;
Wojciecha Korfantego 6a-b

12. 05.
czwartek

Władysława Sikorskiego 1a-c;
Alfonsa Zgrzebnioka 35, 37;
Wojciecha Korfantego 7a-b

13. 05.
piątek

Marii dąbrowskiej 1a-c;
Alfonsa Zgrzebnioka 39,41;
Wojciecha Korfantego 14a-b

14. 05.
sobota

obrońców warszawy 1;
Alfonsa Zgrzebnioka 43;

Wojciecha Korfantego 15a-b

16. 05.
poniedziałek

obrońców warszawy 2, 2a;
Alfonsa Zgrzebnioka 45;

wojciecha Korfantego 17a-b

17. 05.
wtorek

obrońców warszawy 9;
Alfonsa Zgrzebnioka 47;  

Wojciecha Korfantego 17c

18. 05.
środa

Walentego Fojkisa 3a-c;
Alfonsa Zgrzebnioka 51a;
Wojciecha Korfantego 10a

19. 05.
czwartek

Walentego Fojkisa 5a-c;
Alfonsa Zgrzebnioka 51b;
Wojciecha Korfantego 10b

Termin Budynek, adres

20. 05.
piątek

Karola Świerczewskiego 46a;
Alfonsa Zgrzebnioka 52a;
Wojciecha Korfantego 10c

21. 05.
sobota

Karola Świerczewskiego 46b;
Alfonsa Zgrzebnioka 52b,

Wojciecha Korfantego 16a-b

23. 05.
poniedziałek

Karola Świerczewskiego 48a, 50a;
Alfonsa Zgrzebnioka 38a

24. 05.
wtorek

Karola Świerczewskiego 48b, 50b;
Alfonsa Zgrzebnioka 38b, 40

odczyty podzielników i wodomierzy

10. 05.
wtorek

Przyjaźni 34, 34a, 42, 42a-b, 10, 10a, 18, 
18a-b

11. 05.
środa

Przyjaźni 36, 36a-b, 38, 10b-c, 24, 24a-b

12. 05.
czwartek

Przyjaźni 40, 40a-c, 8, 8a, 26a-b

13. 05.
piątek

Przyjaźni 44, 46, 46a-c, 22, 22a-d

16. 05.
poniedziałek

Przyjaźni 48, 48a-b, 50, 50a, 26,
Kościelna 36, 36a-b

17. 05.
wtorek

Przyjaźni 50,52a,
Kościelna 34, 34a-c,

Władysława łokietka 16a-b,
Grunwaldzka 18

18. 05.
środa

Kościelna 36c-f

ZapoZnaj się Z terminem  Zachowaj harmonogram  ZapoZnaj się Z terminem

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

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

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

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

jedeN TerMiN odCZyTu PodSTawowy  
oraZ jedeN dodaTKowy.

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

 Biuro rozliczeń eC

Harmonogram WyMiany podzielników oraz odczytów podzielników i wodomierzy

T r a w n i k i ,  t o  n i e  k o s z e  n a  ś m i e c i
nie wyrzucaj resztek jedzenia przez okno,  

nie dokarmiaj ptaków – Fundujesz szczurom stołówkę
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Na przełomie 2015/2016 roku podczas posiedzeń 
rad osiedli zajmowano się między innymi 

podsumowaniem ubiegłego roku, wyzwaniami, jakie 
stoją przed każdym z osiedli w 2016 roku, jak i bieżący-
mi problemami, z którymi mieszkańcy zwrócili się bez-
pośrednio do tych gremiów lub administracji. 

Szerzej mówią o tym przewodniczący poszczególnych 
Rad Osiedli. Na początek z osiedli: „Chemik”, „Węzłowiec” 
i „Bańgów”. Na łamach kolejnego wydania „MS” wypowie-
dzą się następni – z pozostałych czterech osiedli SSM.

osiedle „Chemik”
jan dudek – przewodniczący ro: Na ostatnich po-

siedzeniach Rady Osiedla zajęliśmy się zarówno podsu-
mowaniem tego, co zostało wykonane w 2015 roku w ra-
mach Planu Remontów, jak i tym, co czeka osiedle „Che-
mik” w roku bieżącym i co na pewno będzie przedmiotem 
naszych dyskusji w kolejnych miesiącach wraz z postępem 
robót remontowych.

Cieszy nas, że w ubiegłym roku wyremontowano kolejne 
klatki schodowe naszego osiedla. W tym, obejmujące duży 
zakres robót, klatki w dwóch wieżowcach – przy ulicy wa-
lerego wróblewskiego 69 i 73, dokończone już w I kwar-
tale tego roku. W Planie Remontów 2016 przewidziano ro-
boty na kolejnych adresach.

Odnawianie klatek schodowych to jedna sprawa.
Kolejna dotyczy rewitalizacji terenu osiedla „Chemik”. 

W tym roku zaplanowano wykonanie pierwszego etapu ro-
bót przy ulicy walerego wróblewskiego 39-41. Docelowo 
powstanie tutaj skwer wypoczynkowy z ławkami i klomba-
mi, sąsiadujący z „RENOMĄ”. W pierwszej kolejności jed-
nak wykonany zostanie ciąg pieszo-jezdny i miejsca par-
kingowe wzdłuż budynku przy walerego wróblewskiego 
39-41. Wytyczony będzie pas dla mieszkańców, którym bę-
dą oni mogli swobodnie i bezpiecznie się poruszać. Pod-
czas posiedzeń Rady Osiedla dyskutowaliśmy między in-
nymi nad możliwością zwiększenia ilości miejsc parkingo-
wych w tej części osiedla. Mamy też na uwadze równocze-
śnie sprawę wykonania kapitalnego remontu drogi dojaz-
dowej biegnącej od ulicy ks. jana Kapicy, wzdłuż budyn-
ku przy Niepodległości 58, do w. wróblewskiego 39-41 
i „Renomy”. Projekt rewitalizacji tego zadania nie obejmuje, 
jednakże nad tym też trzeba będzie się w końcu pochylić.

W 2016 roku dokończony zostanie projekt rewitaliza-
cji terenu dawnego boiska, położonego między budynkiem 
Niepodległości 57-59 (od strony balkonów) a skarpą. Ze 
względu na duże koszty finansowe, Spółdzielnia rozłożyła 
realizację inwestycji na kilka lat. Ostatnim zadaniem do wy-
konania jest usunięcie asfaltu i wyłożenie kostką brukową 

parkingu. Prace, według zapowiedzi, mają rozpocząć się na 
przełomie I i II kwartału. To dobra wiadomość dla kierowców.

Na zebraniach Rady Osiedla, oprócz remontu klatek 
schodowych i rewitalizacji terenu, pojawiło się też zagad-
nienie zamykanych śmietników. Mieszkanka zwracała uwa-
gę na bałagan w niezamkniętych śmietnikach i zbieraczy 
śmieci, zakłócających ciszę nocną. Spółdzielnia jest w trak-
cie realizacji wieloletniego programu zabudowy stanowisk 
kontenerowych. Tylko w tym roku w naszym osiedlu zapla-
nowano oddanie do użytku czterech takich stanowisk.

Do RO wpływały ponadto sprawy, dotyczące współżycia 
międzysąsiedzkiego i osiedlowego drzewostanu.

osiedle „węzłowiec”
wiesław jaźwiec – przewodniczący ro: W trakcie po-

siedzeń Rady Osiedla na bieżąco dyskutujemy o najważ-
niejszych zagadnieniach wokół „Węzłowca”. Na pierw-
szy plan w ostatnich miesiącach wysunęła się między in-
nymi kwestia licznych awarii sieci gazowych, ciepłowni-
czych i wodociągowych. To trwa mniej więcej od września 
ubiegłego roku. Wiele miejsc – trawników „Węzłowca” – 
jest tym samym rozkopana. Nie dziwią nas liczne telefony 
mieszkańców do administracji alarmujące, że osiedle wy-
gląda jak wygląda... Niestety, aby rozwiązać problem nie 
było innego wyjścia – jak kopać i naprawiać. Władze spół-
dzielni, administracja są w stałym kontakcie zarówno z ga-
zownią, Tauron Ciepło, jak i Aqua Sprint. Musimy przypil-
nować, aby tereny zostały przywrócone do stanu sprzed 
robót i tego oczekują również spółdzielcy. Jeszcze w wielu 
miejscach, mimo że roboty w ziemi zostały dawno zakoń-
czone, trawniki wyglądają fatalnie. Niestety, jest jeszcze 
zbyt grząsko, aby przeprowadzić gruntowne oczyszcze-
nie terenów z gruzu i je należycie wyrównać. Część traw-
ników, gdzie było proste podejście, zostało uporządkowa-
nych, jednak na niektórych z nich ziemia zapada się, po-
wstają nierówności, błoto. Chcemy uspokoić mieszkańców. 
Jak tylko będą dogodne ku temu warunki, wiosną – jak za-

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

Co słychać w Radach Osiedli?

os. „Chemik”. Przed nami ostatni etap rewitalizacji 
starego boiska przy Niepodległości 57-59  

– asfalt na kostkę brukową
os. „Chemik”. Będzie wydzielony ciąg pieszy i jezdny 

– w. wróblewskiego 39-41
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os. „Bańgów” os. „Centrum” os. „Chemik” os. „Michałkowice” os. „Młodych” os. im. j. Tuwima os. „węzłowiec”

pewniło nas też kierownictwo ADM, zniszczone i rozjeż-
dżone przez samochody ciężarowe trawniki mają zostać 
właściwie wyrównane i obsiane trawą. Stan techniczny sie-
ci zewnętrznych z lat 80., które zlokalizowane są w ziemi 
pod naszym osiedlem, ich degradacja, to już osobna spra-
wa. Jak twierdzą fachowcy na podstawie swoich obserwa-

cji, rury z lat 50. i 60., są lep-
szej jakości niż z lat 80. Re-
żim technologiczny był inny. 
Nasze osiedle, młodsze od 
innych, niestety odczuwa te-
raz tego skutki.

Kolejny temat, o którym 
w ostatnich tygodniach moc-
no się dyskutuje to pierw-
szy w Siemianowicach Ślą-
skich Ogród Społeczny. Jest 
to inicjatywa Urzędu Miasta 
na terenie Spółdzielni. Miał-
by on powstać na miejscu 
starego boiska między bu-
dynkami przy ulicy władysła-
wa jagiełły 27 i 33. Uczest-
niczyłem w konsultacjach nad projektem. Moim zdaniem, 
na pewno musiałby to być teren ogrodzony, gdzie nie bę-
dzie wstępu dla psów. Ważne, aby mieszkańcy zaangażo-
wali się w tę inicjatywę już teraz – kiedy jest czas na szer-
sze konsultacje, do czego jako członkowie Rady Osiedla 
gorąco zachęcamy. By później nie było psioczenia już po 
fakcie, że coś jest inaczej, niż mieszkańcy by tego chcie-
li. Jak na razie zainteresowanie konsultacjami jest niestety 
znikome. Rada Osiedla „Węzłowiec” wspiera tę inicjatywę, 
ale najważniejsze, by to szersza społeczność określiła, co 
chce, aby tam było – musi rzeczywiście tego chcieć, bo to 
jest najważniejsze.

Podczas jednego z posiedzeń Rady Osiedla rozpatrywali-
śmy też inny pomysł Urzędu Miasta, który zakłada wykona-
nie na trawniku w pobliżu budynku przy ulicy władysława 
jagiełły 29 wybiegu dla psów. Teren jest tylko częściowo 
Spółdzielni. Doszliśmy do konkluzji, że temat należy prze-
dyskutować jeszcze bezpośrednio z mieszkańcami budyn-
ku przy wspomnianym adresie.

Ponadto, jednym z wiodących zagadnień od początku ro-
ku było podsumowanie realizacji zadań z planu remontów 

za 2015 rok. Rada Osiedla pozytywnie zaopiniowała infor-
macje przedstawione przez kierownika administracji. Nie 
tylko zostały zrealizowane zadania ujęte w harmonogramie 
robót, ale i takie, które pojawiły się w ciągu roku, nie uję-
te pierwotnie w planie, jak na przykład przebudowa komór 
zsypowych przy Grunwaldzkiej 4a, 6B, władysława ja-

giełły 3C i 7d – ze względu 
na ich fatalny stan technicz-
ny, czy remont schodów tere-
nowych przy Grunwaldzkiej 
3-5 -uszkodzonych znacznie 
po ubiegłorocznej zimie.

Omawialiśmy też na posie-
dzeniach Rady Osiedla naj-
ważniejsze zadania prze-
widziane do realizacji, jakie 
czekają osiedle „Węzłowiec” 
w tym roku. To między inny-
mi remonty kolejnych klatek 
schodowych osiedla oraz ka-
bin dźwigów osobowych w bu-
dynkach. W tym roku ogrodzo-
nych zostanie też pięć placów 

zabaw. Ponadto wymienione będą piaskownice z drewnia-
nych na plastikowo-betonowe. To były sugestie opiekunów 
dzieci, do których my również pozytywnie się odnieśliśmy.

osiedle „Bańgów”
Mieczysław Hojda – przewodniczący ro: W ostatnim 

kwartale 2015 roku na posiedzeniach Rady Osiedla między 
innymi oceniliśmy realizację planu rzeczowo-finansowego 
osiedla „Bańgów”, zapoznaliśmy się ze stanem przygoto-
wań osiedla do okresu zimowego 2015/2016, a dalej funk-
cjonowaniem służb administracji już w czasie zimy.

Pozytywnie oceniliśmy Piknik Osiedlowy „Koniec wakacji 
w Bańgowie”, jaki odbył się w ostatnią sobotę sierpnia. Je-
steśmy zdania, że warto tę imprezę w kolejnych latach kon-
tynuować.

Rada Osiedla wydała też pozytywną opinię dotyczącą za-
kresu zarówno rzeczowego, jak i finansowego zadań, uję-
tych na bieżący rok. Na plan pierwszy wysuwają się dalsze 
roboty dociepleniowe kolejnych czterech budynków.

Na posiedzeniach Rady Osiedla zajęliśmy się też oceną 
realizacji wniosków z ubiegłorocznego zebrania osiedlowe-

os. „węzłowiec”. osiedle rozkopane – na wiosnę 
wielkie porządkowanie

os. „węzłowiec”. Było boisko, będzie  
ogród Społeczny?

ciąg dalszy na str. 16

os. „węzłowiec”. wł. jagiełły 39e.  
odnowiono balustradę jedynego na parterze  

balkonu od strony frontowej
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Co słychać w Radach Osiedli?
go mieszkańców. Członkowie SSM przyjęli wówczas do re-
alizacji dwa wnioski. Pierwszy dotyczył odciążenia osiedla, 
zwłaszcza ulicy władysława reymonta, w kwestii miejsc 
parkingowych. Wniosek był następujący: „Zobowiązać Za-

rząd SSM, do wystosowania pisma do Zarządu firmy Jero-
nimo Martins w sprawie możliwości parkowania prywatnych 
samochodów osobowych na parkingu sklepu „Biedronka”, 
mieszczącego się przy ulicy Bańgowskiej 52 w godzinach 
późno wieczornych i nocnych”. Z przykrością stwierdzamy, 
że pisemna odpowiedź, jaką otrzymała Spółdzielnia jest ne-
gatywna – nie wyrażają zgody na naszą propozycję.

Drugi wniosek dotyczył zobowiązania administracji do wy-
stąpienia do Urzędu Miasta i Zarządu firmy Johnson Con-
trols Siemianowice sp. z o.o., aby stworzyć zieloną stre-
fę oddzielającą osiedle od strefy przemysłowej. W założe-
niu ma ograniczyć hałas odczuwalny przez mieszkańców 
naszego osiedla. Mamy zapewnienie, że Urząd Miasta po-
dejmie właściwe działania, by ten problem był jak najmniej 
dotkliwy. Na razie jednak taka strefa jeszcze nie powstała.

W trakcie posiedzeń Rady Osiedla zajmowaliśmy się rów-
nież i innymi problemami. Zapoznaliśmy się z wynikami eks-
pertyzy zleconej przez SSM, dotyczącej wykwitów na ele-
wacjach budynków przy ulicy władysława reymonta (po 
dociepleniach). Ekspertyza nie stwierdza wad technologicz-
nych ani błędów w wykonawstwie robót dociepleniowych. 
Prawdopodobną przyczyną mogło być utrzymywanie się 
przez dłuższy czas niekorzystnych warunków atmosferycz-
nych. Zdaniem ekspertów, wykwity same z czasem znikną.

Rozmawialiśmy też o bezpieczeństwie na dwóch przej-
ściach dla pieszych (ul. Bańgowska) z osiedla w kierunku 

„Biedronki”. Dwukrotnie wnioskowaliśmy do Urzędu Miasta 
o zainstalowanie dodatkowego oświetlania, które doświetli-
łoby owe przejścia lub światła pulsacyjnego, co zwiększy-
łoby tym samym bezpieczeństwo poruszających się tam 
ludzi, zwłaszcza w porach, kiedy widoczność jest ograni-

czona. Z odpowiedzi wynika, że zdaniem komisji, nie ma 
tam zagrożenia i negatywnie ustosunkowano się do naszej 
prośby. Zapewniono jednak, że w ramach przygotowywa-
nego programu modernizacji oświetlenia ulicznego na tere-
nie Siemianowic Śląskich, przejścia te zostaną doświetlone 
– na przełomie 2016/2017 roku.

Oceniliśmy też ład, porządek i bezpieczeństwo w na-
szym osiedlu, ze szczególnym uwzględnieniem skuteczno-
ści funkcjonowania tzw. ustawy śmieciowej, poziomu pracy 
pracowników firmy zewnętrznej sprzątającej osiedle oraz 
ilości patroli policji i straży miejskiej. Odnośnie tzw. usta-
wy śmieciowej – bywają przypadki przepełnienia pojemni-
ków na śmieci zmieszane, zwłaszcza w weekendy, tuż po 
nich i w święta, co wskazuje na potrzebę zwiększenia ilo-
ści takich pojemników w osiedlu. Pozytywnie oceniliśmy 
pracę firmy zewnętrznej sprzątającej osiedle, zaś jeśli cho-
dzi o patrole – wciąż uważamy, że jest ich w „Bańgowie” za 
mało. Dotyczy to zwłaszcza godzin wieczornych i nocnych.

Warto na końcu nadmienić jeszcze o tym, co wzmiankowa-
liśmy już pod koniec ubiegłego roku. Otóż doszliśmy do po-
rozumienia z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w za-
kresie przygotowania i organizacji festynu w „Bańgowie” 
z okazji „Dnia Pomocy Sąsiedzkiej”, który zaplanowano na 
21 maja br. (sobota). Został ustalony już podział zadań. Bę-
dzie więc to druga, obok Pikniku Osiedlowego, duża impre-
za kulturalna dla mieszkańców w naszym osiedlu. rg

os. „Bańgów” Przejścia dla pieszych prędzej czy 
później zostaną doświetlone – ul. Bańgowska

os. „Bańgów”. Mieszkańcy „Bańgowa”, choć klienci, 
na parkingu „Biedronki” w nocy legalnie nie zaparkują

ciąg dalszy ze str. 15

Segregując śmieci  
– oszczędzasz Swoje pieniądze  

i chronisz Swoje środowisko 
naturalne!!!
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osiedle „Michałkowice”
Nie zwalniają tempa prace przy re-

montach kolejnych klatek schodowych, 
ujętych w Planie Remontów 2016. Po 
oddanych do użytku niedawno odno-
wionych parterach budynku przy wła-
dysława Sikorskiego 2 oraz poma-

lowanych klatkach przy ulicy Przyjaź-
ni 52 i 52a, przyszedł czas na następ-
ne z ulicy Pocztowej. Równocześnie 
prowadzone są kompleksowo prace 
w dwóch budynkach – „8” i „9”. Re-
mont obejmuje między innymi malo-
wanie ścian całej klatki i modernizację 
parterów. Mocno zaawansowane są 
już roboty w tej pierwszej – to ponad 
80%. Jeszcze chwila tutaj i... robotnicy 
przeniosą się dalej. W kolejce bowiem 
czekają już klatki schodowe bloku przy 
ulicy Leona Kruczkowskiego 8.

Na zewnątrz budynków z kolei, też 
co nieco się dzieje. W lutym zajęto się 
przygotowaniem stanowiska kontene-
rowego zlokalizowanego w rejonie bu-
dynku przy ulicy Kościelnej 36 (i dla 
jego mieszkańców) oraz siedziby ad-
ministracji przy jana Hadamika 7. 
Usunięto stare płyty, teren wyrówna-
no, wzniesiono ściany. W pierwszych 
dniach marca założono dach i furtkę.

W paru miejscach osiedla, tam gdzie by-
ła takowa potrzeba, wykonano przycinkę 
drzew – tu między innymi przy adresach:

- władysława Sikorskiego 4,
- Leona Kruczkowskiego 8d,
- Stawowej 5,
- Przyjaźni 34-36, 40.
Osiedlowi konserwatorzy tymczasem 

na podstawie zgłoszeń zajmują się wy-
mianą odcinków pionów wodnych – 

ostatnio na przykład przy ulicy Przy-
jaźni 22 oraz Pocztowej 1a.

osiedle „Centrum”
Nie mało też odnowionych kla-

tek schodowych przybywa w osiedlu 
„Centrum”. I to w różnych częściach 
tego osiedla. Począwszy od budynków 

przy ulicy ryszarda Gansińca. W dru-
giej połowie lutego zakończyło się ma-
lowanie klatek „9” i „10”, a w trakcie – 
dość mocno zaawansowane są robo-
ty na „11”. Dalej – na przełomie lutego 
i marca zainicjowano roboty remonto-
we w dwóch kolejnych w budynkach 
położonych przy ulicach:

- Kolejowej 1
- Komuny Paryskiej 1. W pierwszej 

trwa przygotowanie gruntu pod ma-
lowanie, w drugiej (wieżowiec) – roz-
poczęły się duże i czasochłonne pra-
ce, mające na celu zabudowę pionów 
i poziomów wodnych oraz instalacji te-
letechnicznych. Za jakiś czas i tutaj bę-
dzie malowanie...

Konserwatorzy wymieniają na bieżą-
co według potrzeb odcinki pionów i po-
ziomów wodnych. Roboty instalacyjne 
wykonano w ostatnich tygodniach mię-
dzy innymi w budynkach położonych 
przy ulicach:

- ryszarda Gansińca 4,
- Piaskowej 8,
- Komuny Paryskiej 1,
- Powstańców 54C.

osiedle „Bańgów”
Jeszcze chwila a ekipa remontowa 

zakończy roboty dociepleniowe wraz 
z towarzyszącymi na budynku przy uli-
cy Marii Skłodowskiej-Curie 43-45. 
Póki co, jeszcze remontują ostatnie 

balkony, nanoszą poprawki. Do poma-
lowania pozostał cokół. 

W ostatnich tygodniach administra-
cja zleciła przycinkę osiedlowego drze-
wostanu. Jak wiadomo, drzew w osie-
dlu „Bańgów” jest niemało. Przycięto 
ich łącznie 27 plus kilka krzewów.

Konserwatorzy też nie próżnują. 
W lutym wymienili pion zimnej, ciepłej 
wody oraz cyrkulacji w budynku przy 
ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 43. 
Na dniach mają zająć się pionem wod-
nym pod „45”.

osiedle „węzłowiec”
Szereg większych lub mniejszych 

zadań wykonano też w osiedlu „Wę-
złowiec”. I to w różnym zakresie. Na 
budynku przy walerego wróblew-
skiego 28B uszczelniono spoiny pio-
nowe, co ma na celu uniknięcie prze-
cieków – wilgoci do mieszkań. Spo-
iny uszczelniono również między pły-
tami na budynku przy ulicy władysła-
wa jagiełły 2a, B, C, d. Tutaj z ko-
lei chodzi o zabezpieczenie potencjal-
nych miejsc, gdzie ptaki w zbliżającym 
się sezonie lęgowym mogłyby zakła-
dać swoje gniazda. Jest to niezbędne 
przed przystąpieniem do prac termo-
modernizacyjnych. Znane są bowiem 
z przeszłości przypadki, kiedy przez 
osiedlone ptaki, w okresie lęgowym 
(ochronnym) roboty musiały być na ten 
czas zawieszone.

Z innych zleconych zadań na uwagę 
zasługują między innymi:

- wykonane odwodnienie przy ko-
morze zsypowej po jej przebudowie – 
władysława jagiełły 25a),

os. „Tuwima”. Przy ul. w. Korfantego 14 a, B 
wymieniono okna w klatkach schodowych

os. „węzłowiec”. Zamontowano kolejne słupki 
przeszkodowe w rejonie budynku wł. jagiełły 7d

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

To najczęściej zlecane przez administracje roboty ostatnich tygodni – pierwszego kwartału roku w ogóle. 
Przy sprzyjających warunkach pogodowych w lutym zajęto się też na przykład obudową śmietnika przy 

ulicy jana Hadamika oraz wykonaniem nowego chodnika przy alei Młodych 3-7.

Remonty klatek, przycinka drzew...

ciąg dalszy na str. 18
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- zabezpieczenie okien w klatkach 
schodowych poprzez montaż krat nie-
rdzewnych (Grunwaldzka 4a, B, C, 
d) czy kolejnego trawnika przed rozjeż-
dżaniem – władysława jagiełły 7a.

Żużlem wysypano z kolei drogę do-
jazdową do garaży przy GZM – to po 

wniosku użytkowników garaży, zaś 
z pomalowanych parterów i lamperii 
mogą być zadowoleni mieszkańcy bu-
dynku przy Grunwaldzkiej 9a i B.

Przez cztery kolejne soboty, począw-
szy od połowy stycznia, służby tech-
niczne administracji zajmowały się wy-
mianą czterech pionów zimnej, ciepłej 
wody oraz cyrkulacji w budynku przy 
ulicy władysława jagiełły 27d – to 
już załatwione.

osiedle im. juliana Tuwima
W lutym zakończyły się prace na 

ostatnim budynku ulicy okrężnej, 
w którym wykonywano duże i czaso-
chłonne, ale niezbędne roboty zwią-
zane z przebudową instalacji desz-
czowej – z trzech pionów w jeden. Od-
biór techniczny prac z budynku okręż-
na 13 ma nastąpić już w najbliższych 
dniach.

To jednak nie jedyne zadanie, ja-
kie domknięto w lutym. Uwagę zwra-
ca choćby wyremontowana kabina 
dźwigu osobowego przy ulicy woj-
ciech Korfantego 9a i luksfery, któ-
re wstawiono w miejsce starych okien 
w dwóch klatkach schodowych budyn-
ku przy ulicy Hermana wróbla 5.

Opóźni się nieco oczekiwane malo-
wanie dwóch klatek schodowych bu-
dynku przy ulicy wojciecha Korfan-
tego 14. Malarze pojawią się, kiedy 
operatorzy multimedialni uporają się 
z przekładaniem swoich instalacji do 
koryt. A jak już wejdą to na całego: ma-
lowanie całych klatek, remont parte-

rów, wejść – kompleksowo.
W marcu ponadto, administracja za-

planowała wykonanie remontu scho-
dów zewnętrznych do klatki schodo-
wej. O ile oczywiście warunki atmosfe-
ryczne na to pozwolą.

Garaże. Powtarzające się raz po raz 
zwarcia instalacji elektrycznych wy-

musiły na administracji podjęcie kon-
kretnych działań w niektórych gara-
żach segmentu „C” (ul. w. Korfante-
go). Z kolei w marcu mają się rozpo-
cząć prace związane z wykonaniem 
żwirowego dojazdu do garażu seg-
mentu „a”.

Z mniejszych rzeczy – wyremonto-
wano drugie drzwi wejściowe do klat-
ki schodowej (w. Korfantego 14) oraz 
uzupełniono kratki wentylacyjne na 
budynku przy okrężnej 7. Pojawi się 
też nowa budka dla pustułek przy tym 
ostatnim adresie.

osiedle „Chemik”
Od paru tygodni w budynku przy uli-

cy Niepodległości 61-63 prowadzona 
jest modernizacja wszystkich jedena-
stu parterów. Mniej więcej połowa jest 
już zrealizowana, więc remont tu jesz-
cze potrwa...

Montaż instalacji elektrycznej w ryn-
nach i rurach spustowych wieżowca 
przy ulicy walerego wróblewskiego 
69 to jedno z ważniejszych zadań, ja-
kie wykonano w ostatnich tygodniach 
w tym osiedlu. Jest ono o tyle waż-
ne, że wspomniane kable pozwolą zi-
mą na utrzymanie niewielkiej dodatniej 
temperatury w rynnach i rurach spu-
stowych, co zapobiegnie w przyszłości 
– raczej już nie tej zimy – ich oblodze-
niu i powstawaniu sopli lodowych, na-
wisów śnieżnych.

Kontynuowana jest w osiedlu „Che-
mik” przycinka wytypowanych wcze-
śniej drzew – ostatnio między innymi 

w budynkach położonych przy ulicach:
- Niepodległości 59,
- alfonsa Zgrzebnioka 40.
Konserwatorzy wymienili z kolei po-

ziom zimnej wody w budynku przy uli-
cy walerego wróblewskiego 43.

W marcu przewidziano rozpoczęcie 
robót, których celem będzie uporząd-

kowanie kabli multimedialnych w klat-
kach schodowych w wieżowcu przy 
walerego wróblewskiego 71 oraz 
dwóch innych budynkach – alfon-
sa Zgrzebnioka 27-29 i Zgrzebnio-
ka 31-33.

osiedle „Młodych”
W osiedlu „Młodych” również prowa-

dzona jest od kilku tygodni – z prze-
rwami – przycinka drzew. W porówna-
niu jednak z innymi trwającymi, bądź 
już zakończonymi robotami, to... detal.

W lutym przy sprzyjających warun-
kach atmosferycznych udało się bo-
wiem wykonać długi chodnik wzdłuż 
budynku przy alei Młodych 3-7 – od 
strony balkonów i ściany szczytowej. 
Naprawiono też uszkodzone stopnice 
schodów do klatek na wielu adresach:

- aleja Młodych 1-15
- Bohaterów westerplatte 4-12.
Kolejne klatki schodowe zmieniają 

swój wygląd. Odmalowano już klatkę 
schodową przy alei Młodych 3, a klat-
ka obok – „czwórka” – jest w trakcie 
realizacji.

Z innych spraw warto wspomnieć 
o zakończonych próbach szczelności 
instalacji gazowych i wentylacyjnych 
w budynkach położonych przy ulicach:

- ZHP 1-6,
- Franciszka Zubrzyckiego 1-3,
- jana Stęślickiego 1-6,
- Szarych Szeregów 1-4,
- Placu józefa Skrzeka i Pawła 

wójcika 5a, B, 6a, B, 7a, B.
rg

Remonty klatek, przycinka drzew...

os. „Centrum”. Przygotowanie 
powierzchni przed malowaniem  

– r. Gansińca 11

os. „Bańgów”. Finalizowanie odnawiania elewacji  
– M. Skłodowskiej-Curie 43-45

ciąg dalszy ze str. 17
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POKAŻ PRACOWNIKOWI 
VECTRY PONIŻSZY KUPON 
I ZAPYTAJ O OFERTĘ 
SPECJALNĄ!

OFERTA
SPECJALNA

UWAGA – SPECJALNIE TYLKO DLA LOKATORÓW SSM  
NOWY OPERATOR PRZYGOTOWAŁ DODATKOWE  

ATRAKCYJNE RABATY.

TELEWIZJA CYFROWA – BOGATY WYBÓR  
PAKIETÓW DLA KAŻDEJ GRUPY WIEKOWEJ

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

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

ORAZ INNE USŁUGI JAK VOD, TV ONLINE.

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

SĄ JUŻ DOSTĘPNE DLA WIĘKSZOŚCI NASZYCH LOKATORÓW.

Do Państwa dyspozycji udostępnione zostały:

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

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

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

VECTRA – DAJEMY WIĘCEJ ZA MNIEJ! O
fe
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s-422/2-16

Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze 
i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!

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

(obok Szkoły Podstawowej nr 1)
biuro czynne pon. – pt. 9.00–17.00

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

PRYWATNY GABINET GERIATRYCZNY
Lek. Anna Korkosz

Świadczenia: stany chorobowe i problemy u osób powyżej 65. roku życia 

Zespoły otępienne, zaburzenia pamięci, zaburzenia zachowania, 

agresja, pobudzenie, zaburzenia snu, depresja, 

 wielochorobowość, wielolekowość

Również wizyty domowe
Tel. 606 998 453, ul. Olimpijska 2, Siemianowice Śląskie 

(budynek Poradni ALFAMED - I piętro)

s-
48
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03

-1
6

„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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PRANIE, CZYSZCZENIE:
 � dywanów
 � wykładzin
 � mebli tapicerowanych
 � tapicerki samochodowej
 � + suszenie 

(u mnie lub u Klienta)

7 dni w tygodniu i dojazd gratis

789-155-188
www.o3-zone.pl
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os. „Bańgów”   os. „Centrum”   os. „Chemik”   os. „Michałkowice” 

Remonty  k l a tek ,

os. „Michałkowice”. Przed i w trakcie – j. Hadamika/Kościelna 26d

os. „Centrum”. odmalowano klatkę – r. Gansińca 9

Przycinka drzew: os. „Michałkowice”  – w. Sikorskiego 4 i os. „Chemik” – Niepodległości 59

os. „Bańgów”. ostatnie pociągnięcia i... budynek prawie gotowy – M. Skłodowskiej-Curie 43-45

os. „Centrum”. równanie powierzchni  
przed malowaniem – r. Gansińca 11
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os. „Młodych”   os. im. j. Tuwima   os. „węzłowiec”

przyc inka  drzew. . .

os. „Młodych”. Nowy chodnik – aleja Młodych 3-7

os. „Michałkowice”. jeszcze sporo pracy  
przed malarzami – Pocztowa 9

os. „węzłowiec”. wł. jagiełły 37d – przez cztery kolejne soboty, od 16. 01. br., konserwatorzy adM wymienili  
4 piony zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji

os. „Tuwima”. w. Korfantego 14a, B – rozpoczęto malowanie klatek 
schodowych wraz z porządkowaniem sieci teletechnicznych

os. „Młodych”. Klatka odmalowana... aleja Młodych 3

os. „węzłowiec”. w. wróblewskiego 28B – na ścianie 
frontowej uszczelniono pionowe złącza płyt

os. „Tuwima”. Pustułkom też się 
należą nowe „mieszkanka”  

– okrężna 7
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Z Orange TV 
nawet 6 mies. 

HBO 
w prezencie

Szukam 
nieziemskiej 

rozrywki

Teraz bogactwo kanałów nowej telewizji Orange TV 
w pakiecie FunPack z superszybkim internetem

Vinyl © 2016 Home Box Offi ce Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Terminator: Genisys © 2015 Paramount Pictures. Wszystkie prawa zastrzeżone. Interstellar © 2015 Warner Bros. Entertainment Inc.

Promocja „Więcej telewizji” skierowana jest do nowych Klientów usługi „Nowa telewizja Orange” zawierających umowę w ramach promocji „Supernova w dobrej cenie w FunPacku”, „Super Pakiet FunPacka” oraz „Super Pakiet Neostrady i telewizji”, obowiązujących do odwołania. Klienci, którzy nie 
skorzystają z faktury w formie elektronicznej, będą musieli ponieść opłatę aktywacyjną za Pakiet usług Neostrada z Usługą TV i Telefonią internetową w wysokości 199 zł, dla pozostałych Klientów opłata wynosi 0 zł. Opłata aktywacyjna za dodatkowy pakiet telewizyjny wynosi 1 zł z umową na 24 mies. 
lub 19,90 zł z umową na 12 mies. Określenie „HBO 6 miesięcy w prezencie” dotyczy Pakietu Bogatego z HBO, w którym przy kontrakcie na 24 mies. cały pakiet jest dostępny za 0 zł przez pierwsze 6 miesięcy. Internet światłowodowy ze wskazaną prędkością transmisji danych dostępny w wybranych 
lokalizacjach, których lista znajduje się na www.orange.pl. Szczegóły promocji w regulaminach, u sprzedawcy lub na www.orange.pl.    

Zapraszamy do salonów Orange
w Siemianowicach Śląskich
ul. Świerczewskiego 30, ul. Jagiełły 4

s-479/3-16

Jest ambicja, jest zabawa
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Być jak Messi, ronaldo, Lewandowski

Jest ambicja, jest zabawa
dla wielu chłopaków, niekiedy dziewcząt z osiedli spółdzielczych darmowe treningi stały się murowaną po-

zycją w tygodniowym kalendarzu popołudniowych zajęć. Godzina biegania za piłką w sali gimnastycz-
nej to jeden z przyjemniejszych – jak zapewniają – momentów w wolnym czasie po szkole...

W grupach prowadzonych przez tre-
nerów dariusza rzeźniczka i rober-
ta razakowskiego są dzieci uczęsz-
czające na treningi regularnie – tydzień 
w tydzień, są i takie, które po-
jawiają się od czasu do cza-
su. Niemniej grupy są w miarę 
ustabilizowane. W młodszych 
grupach (7-9 lat) frekwencja 
zwykle jest większa – to śred-
nio ponad 15-16 uczestników.  

A systematyczność – co tu 
się również potwierdza – po-
płaca. - Na początku niektó-
rzy mają prawo mieć opory. 
Jednak jak to wśród rówie-
śników – kolega koledze do-
radzi, powie że to nic strasz-
nego i wtedy obawy znikają. 
Z czasem, przychodząc re-
gularnie, obywają się w gru-
pie, nabierają pewności sie-
bie i stają się odważniejsi. Już 
nie boją się wejść, odbiorów 
czy przyjęcia podania albo 
strzału na ciało – mówi Ro-
bert Razakowski i dodaje: To też pro-
centuje w relacji z innymi na podwór-
ku. Na naszych treningach każdy jest 
równy, wszyscy są jednakowi. Stara-
my się nie dopuszczać do sytuacji, że 
się ktoś z kogoś śmieje. Nie narzuca-
my też jakichś wielkich wymagań. Po 
prostu ćwiczymy, dopasowując te ćwi-
czenia pod poziom grupy. My spełnia-
my inną rolę niż klub piłkarski – pod-
kreśla trener, zachęcając równocze-
śnie do zapisywania dzieci na treningi. 

O swoich postępach, ale też i postę-
pach kolegów z młodszej grupy, pozy-
tywnie wypowiadają się dawid woź-
niak, dawid wójcik i oskar Zieliń-
ski, ćwiczący w starszej grupie w Mi-
chałkowicach, potwierdzając poniekąd 
słowa trenera:

- Jak na podwórku starsi z nami gra-
ją to już potrafimy ich czasem okiwać! 
Gdy jesteśmy wcześniej na trenin-
gach, to widzimy jak nasi młodsi ko-
ledzy grają. Fajnie już podawają, są 
ładne strzały. Muszą jeszcze nad do-
kładnością popracować i nad karnymi 
– oceniają.

7,5-letni Tomek Zawada wypowie-
dział kilka słów, ale jakże wymownych: 
- Ćwiczenia jakie mamy, są bardzo 
skuteczne i dobre dla nas. 

Treningi podzielone są na dwie czę-
ści: ćwiczenia ruchowe, z piłką albo 
bez piłki oraz sparing. - Tak wygląda-
ją nasze treningi zawsze. Czasami jak 

jest gorąco, to mamy trochę meczu, 
trochę przerwy – mówi 10-letni dawid 
wójcik. Niekiedy w tej pierwszej części 
trenerzy urozmaicają ją poprzez kon-
kretną zabawę. – Na przykład w ber-
ka. To forma rozgrzewki, ale zarazem 
trzeba przy niej myśleć – wiedzieć 
gdzie stanąć, dobiegnąć. Również be-
rek z piłką – chodzi o to aby dzieciaki 
zwracały uwagę nie tylko na piłkę, ale 
i goniącego. Przenosząc to na boisko 
odnosi się to do grania w piłkę z pod-
niesioną głową – wtedy łatwiej dostrzec 
ustawionych kolegów – podaje przy-
kład Robert Razakowski. Dariusz Rzeź-
niczek dodaje, że bawiąc się w berka 
z piłką pracuje się również nad właści-
wym prowadzeniem piłki, techniką.

Z meczy jest największa uciecha
Najbardziej cieszą jednak sparingi. 

Wtedy też jest najwięcej emocji i to wi-
dać każdorazowo po ich zakończeniu.

- Fajnie to wszystko wygląda. Dzisiaj 
mieliśmy dobrą drużynę. Najbardziej 
wychodziło mi, kiedy wybijałem piłki, 
ale jeszcze trochę boję się prowadzić 
piłkę, boję się że wszystko „zwalę”. Ale 
ogólnie fajne się gra. Nie cieszy mnie, 
gdy ktoś gra słabo a odwrotnie – cie-
szę się jak innym się udaje fajnie grać 
i strzelać bramki – powiedział 9-letni 

dawid wysocki.
Z kolei 8-letni Szymon Student 

stwierdził:
- Bardzo dobre zawody. Podania 

wychodziły, których wcze-
śniej się nauczyliśmy. Chcę 
się jeszcze dalej tutaj uczyć. 
Jestem tu odkąd są na ha-
li i sobie radzę. Chętnie dalej 
bym pograł.

Turnieje – najbliższy 19 
marca

O ile to sparingi na cotygo-
dniowych zajęciach wywołują 
u większości ćwiczących naj-
większe emocje, o tyle turnie-
je, organizowane co jakiś czas 
na różnych obiektach spor-
towych Siemianowic Śląskich 
urastają już teraz dla młodych 
piłkarzy do rangi prawdziwe-
go wydarzenia sportowego. 
To wielkie przeżycie, taka wi-
sienka na torcie...

19 marca (sobota), o 900, 
w hali MOSiR w Pszczelniku 

rozpocznie się turniej dzieci – uczest-
ników treningów piłkarskich – w wie-
ku 10-12 lat.

- W grudniu swój turniej miały dzieci 
młodsze, teraz pora na te starsze. Za-
częliśmy już przygotowania do niego. 
Wprowadziłem więcej gry, bo poprzez 
wspólną grę uczą się oni zespołowości. 
Pracujemy też nad stałymi fragmentami. 
Uczulam dzieci, aby nie podnosiły pił-
ki do góry na hali, bo koledzy z drużyny 
mają problemy z jej przyjęciem. Bram-
karzy, by nie wybijali na oślep. Staram 
się też ukierunkowywać ich na prawidło-
we ustawianie się, wychodzenie na po-
zycje – recenzuje Dariusz Rzeźniczek.

Zapisy na treningi? Otwarte
Wciąż można zapisywać swoje po-

ciechy. Nie kosztują nawet złotówki. 
Wystarczy przyjść z dzieckiem na jed-
no z zajęć i wypisać odpowiednią de-
klarację, jaką mają przy sobie trene-
rzy. Należy pamiętać jednak o sztywno 
ustalonym przedziale wiekowym 7-12 
lat (funkcjonują dwie grupy podstawo-
we – 7-9 i 10-12 lat oraz dodatkowa 
+12 (tylko na boiskach wielofunkcyj-
nych późną wiosną i latem) dla tych, 
którzy wcześniej chodzili na te treningi. 
Ta ostatnia jednak, tylko na boiskach 
wielofunkcyjnych). rg

Terminy zajęć piłkarskich 
w salach gimnastycznych w marcu

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

Poniedziałki:
- 1630-1730 dzieci 7-9 lat,

- 1730-1830 dzieci 10-12 lat.
„Tuwima” – Gimnazjum nr 3  

przy ulicy wojciecha Korfantego 18
Poniedziałki:

- 1545-1645 dzieci 7-9 lat,
- 1645-1745 dzieci 10-12 lat.

„Michałkowice – Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych przy ulicy witolda Budryka 2

wtorki:
- 1830-1930 dzieci 7-9 lat

- 1930-2030 dzieci 10-12 lat.
„Bytków” – Zespół Szkół Sportowych 

 przy ulicy Mikołaja 3
Środy:

- 1815-1915 – dzieci 7-9 lat,
- 1915-2015 - dzieci 10-12 lat.
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W symbolice świąt wielkanocnych nakładają się na siebie 
atrybuty chrześcijańskie i pogańskie. O ile na przykład ba-
ranek wielkanocny to sfera sacrum, to zajączek – zdecydo-
wanie profanum.

dlaczego zając, a nie wydra czy niedźwiedź?
Trudno jednoznacznie odpowiedź na pytanie o korze-

nie zajączka wielkanocnego. Niektórzy badacze pocho-
dzenia tego symbolu, zresztą jak wielu innych, doszukują 
się w starożytności, w mitolo-
gii. Twierdzą, że ów zajączek 
wywodzi się ze starożytnego 
Egiptu. Symbol ten przeniknął 
do wiary chrześcijańskiej ja-
ko jeden z wielu, symbolizu-
jąc zmartwychwstanie i płod-
ność.

Według mitologii egipskiej, 
bogini miłości i ogniska do-
mowego – izyda, przyczyni-
ła się do zmartwychwstania 
swojego męża ozyrysa – bo-
ga śmierci, który wcielił się 
w postać zająca. Stąd zając 
jako symbol zmartwychwsta-
nia. Starożytni Grecy z kolei, 
utożsamiali zająca z płodno-
ścią, a także szczęściem i mi-
łością, będąc atrybutem afro-
dyty i erosa. W staroger-
mańskich wierzeniach bogini 
wiosny ostara, przynosząca 
za sobą odrodzenie i odnowę 
całej przyrody pojawiała się 
w otoczeniu kur i zajęcy. Nie-
kiedy nawet ją samą przedstawiano z głową zająca. Stąd 
zając jako symbol odradzającej się wiosny.

Wierzenia w zajączka miały też i złą sławę. Był czas, że 
w tradycji ludowej miał on opinię tchórza, zdrajcy. Bywał na-
wet wcieleniem czarownicy... 

Bliżej nas
Trudno sobie dzisiaj wyobrazić okres przedświąteczny 

i świąteczny bez (obok baranka i kurek) zajączka wielka-
nocnego. Pełno go w sklepach – czekoladowych, cukro-
wych, w różnej postaci, nawet ponad miesiąc przed świę-
tami. W tym okresie mocno w sklepach zoologicznych albo 
u hodowców „schodzą”... króliki.

Sam zajączek jako (pozytywny) symbol wielkanocny i ko-
jarzący się z szukaniem prezentów, przywędrował do nas 
z Niemiec dopiero na przełomie XIX i XX wieku. Tam też 
przyjął się stosunkowo niedawno – skojarzony został z pi-
sankami dopiero około XVII i XVIII wieku. Niemieckie dzie-
ci (szukały) szukają kolorowych pisanek schowanych w no-
cy przez zajączka – „szukając zajączka”.

W dodatku do nas – nie znaczy, że w całej Polsce. Po-
czątkowo upowszechnił się jedynie w niektórych jej obsza-
rach, przyjął się dobrze na Śląsku właśnie, a także na Po-

morzu i w Wielkopolsce. Z czasem, kiedy ludzie migrowa-
li, albo po prostu łączyli się, co jest naturalne – „wierzący” 
w zajączka i „niewierzący” – ten miły zwyczaj kultywowali 
i zostawał w rodzinnej tradycji na stałe – bo kto nie lubi do-
stawać prezentów...?

Co jeszcze ciekawe to, to że wciąż wiele rodzin katolic-
kich, mimo że obchodzi Święta Wielkanocne, nie ma w zwy-
czaju „szukania zajączka”. Prosty przykład: – Ja wychowa-

łam się w okolicach Zawier-
cia. Obchodziliśmy normal-
nie jak wszyscy Święta Wiel-
kanocne, były pisanki, wiel-
kanocne śniadanie, chodze-
nie do kościoła, ale prezen-
ty jak dostawaliśmy to tylko 
na Święta Bożego Narodze-
nia i na Mikołaja – wspomina 
Patrycja, mieszkanka osiedla 
„Młodych”. – Jak się wyszłam 
za mąż to mój mąż, który wy-
wodzi się z tych okolic mnie 
uświadomił, że coś takiego 
w ogóle jest. Zawiercie wcale 
tak daleko nie jest, a tu pro-
szę – dodaje.

Zajączek przychodzi(ł)...
różnie

To, że zwyczaj związa-
ny z zajączkiem wielkanoc-
nym nie jest popularny we 
wszystkich katolickich do-
mach w Polsce to jedna spra-
wa. Z dużym zaciekawieniem 
a zarazem zaskoczeniem 

można dowiedzieć się o „szukaniu zajączka” od rodzin, któ-
re zamieszkały w Siemianowicach Śląskich w osiedlach 
spółdzielczych, a przybyły tu – zwykle za pracą – z różnych 
stron Polski. To wspomnienia nieraz wzruszające:

- Moi rodzice przyjechali z Mazur i tradycję obchodzenia 
Świąt Wielkanocnych wynieśli ze swoich domów. Pamię-
tam jak w Wielką Sobotę – jak w każdym domu – chodzi-
łam z rodzicami poświęcić koszyczek. Na wieczór wspólnie 
ze starszymi braćmi czyściliśmy buty – musiały być one wy-
pastowane na błysk – i kładliśmy je na parapecie aż do na-
stępnego dnia. Wszystko po to, by zajączek mógł włożyć do 
nich prezenty. Często zdarzało się, już o poranku w Wiel-
ką Niedzielę, że wśród upominków były czekoladowe za-
jączki, baranki, jajka – wszystko co kojarzy się ze święta-
mi. Później oczywiście zasiadaliśmy do wspólnego uroczy-
stego śniadania, dzieląc się jajkiem, składając sobie życze-
nia. Do dziś ta tradycja u nas przetrwała – opowiada Mag-
da z ulicy Stawowej.

- U mnie w oczekiwaniu na zajączka, wieczorem w Wiel-
ką Sobotę pod stoliczkiem, na którym skądinąd w święta 
zawsze był świąteczny stroiczek, święconka, kładło się tyle 
talerzy, ile było domowników w domu. Rano jak się budzili-

Kolorowy koszyczek
Wielkanoc bez kolorowych i ozdobionych jajek jest nie 

do pomyślenia. Farbek nie brakuje. My polecamy natural-
ne barwniki. Dobrze jest do wywarów dodać nieco octu – 
kolory będą trwalsze, a przed barwieniem przetrzeć jajko 
również octem, co likwiduje delikatny „woskowy” nalot, ja-
kim jest pokryte.

Czym barwić jajka na kolory:
Brązowy – łupiny orzecha, igły jodłowe,
Czarny – wygotowane olchowe szyszki,
Czerwony – kora dębu, szyszki olchowe, owoce czarne-

go bzu, suszone jagody, suche łupinki cebuli,
Fioletowy - płatki ciemnej malwy,
Niebieski – owoce tarniny,
Pomarańczowy – marchew, dynia,
różowy – sok z buraka (jeśli sok mocno rozcieńczymy 

wodą wyjdzie nam jasnoróżowy, jeśli długo pomoczymy 
w czystym soku, uzyskamy nawet kolor czerwony),

Zielony – trawa, pokrzywa, liście barwnika, młode żyto, 
kora brzozowa, wywar z jemioły,

Żółty – liście brzozy, olchy i młodej jabłoni, suszone 
kwiaty jaskrów polnych, rumianek, suche łupinki cebuli 
oraz igły modrzewiowe (jaśniejsze odcienie najlepiej uda-
ją się na białych jajkach).

Zajączek wielkanocny – tak, ale nie wszędzie
Zwyczaj Zajączka wielkanocnego, podobnie jak choinka jako symbol Świąt Bożego Narodzenia  

 rozpowszechnił się w Polsce stosunkowo niedawno. Na Śląsku – owszem. Gdzie indziej? Niekoniecznie. 
a wydawałoby się tak oczywiste... To zarazem jeden z najbardziej lubianych symboli naszych czasów, o których 
potrafimy opowiadać barwnie.
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śmy, to na tych talerzach czekały już na nas prezenty. Zwy-
kle to były łakocie i pomarańcze. Tak pamiętam to z moje-
go dzieciństwa – mówi pani Bożena z osiedla „Chemik”.

- Ja znajdowałem swojego „zajączka” pod poduszką. 
Z czasem prezenty znajdowało się na parapecie. Były one 
raczej skromne. Cukierki, jakieś drobiazgi, niekiedy zda-
rzał się baranek cukrowy. Bogatsi bardziej wszystko stro-
ili. U nas było raczej skromnie. Oczywiście, jak już znaleź-
liśmy „zajączka”, to wszyscy zasiadali do wspólnego sto-
łu. Był pacierz, barszcz, a dalej jadło się poświęcone jaj-
ka, wędliny, kawałek babki – relacjonuje Bogdan 
z osiedla „Chemik”, który do Siemiano-
wic przyjechał z Dolnego Śląska. 

Pięknie swoje Święta 
Wielkanocne z dzieciń-
stwa pamięta trzydzie-
stoparoletnia jo-
la z osiedla „Cen-
trum”: - Wy-
chowałam się 
w Katowicach, 
w domu jed-
norodzinnym 
z  ogródk iem. 
U mnie zajączek 
wielkanocny pre-
zenty podrzucał 
właśnie w ogród-
ku – nigdy w miesz-
kaniu! Przekradał się 
w nocy, a nad ranem szu-
kałam upominków pod drzewa-
mi, w krzakach. Szukało się tak długo 
aż się znalazło. Problemu nie było nawet jak trochę 
popadało. Zwinny zając owe prezenty odpowiednio „zabez-
pieczał”. Kapuca na głowę i się szukało.

Na wolnym powietrzu „szukała zajączka” również Nata-
lia z węgierskiej Górki, a dziś mieszkanka osiedla „Mło-
dych”: - Jak byłam mała to mieszkałam w górach. A tam 
każdy miał swój dom i blisko góry. Takie święta jak tam ni-
gdy się chyba mi nie powtórzą. Zawsze miałyśmy z ma-
mą w zwyczaju, że wychodziliśmy rano w Wielką Niedzie-
lę w góry. Szłyśmy po dobrze nam znanej leśnej ścieżce 
w górę, nieopodal domu, i tak szłyśmy i natrafiałyśmy na 
podrzucone przez Zajączka prezenty. To było super atrak-
cyjne. Jak byłam ciut starsza dowiedziałam się, że to tata 
jeszcze wcześniej niż po siódmej, ósmej rano szedł tym sa-
mym szlakiem...

- Nigdy nie umiałem się doczekać niedzielnego poranka 
i szukania prezentów. Zawsze ciężko mi było zasnąć z so-
boty na niedzielę. To była jedna z najtrudniejszych nocy, 
bo chciało się zasnąć jak najszybciej, liczyło się baranki, 
a to przynosiło efekt odwrotny od oczekiwanego. W koń-
cu rano, zawsze koło 6-7 szukałem prezentów po całym 
domu – wszędzie. Po pokojach, kuchni, łazience. To była 
niesamowita przyjemność. Czasem nawet większa ucie-
cha niż prezenty – mimo że cenniejsze - „podane na ta-
cy” pod choinkę w Boże Narodzenie. Zawsze były słody-
cze, w tym czekoladowy zajączek i coś jeszcze – żółwie 
Ninja, dinozaury – wspomina dwudziestoparoletni rafał 
z Michałkowic.

- U mnie Zajączek prezenty zawsze zostawiał na oknie. 
Na jednym, na talerzyku miałam węgiel i oszkrabiny, na 

drugim oknie – słodycze. Tata zawsze się nade mną zlito-
wał, chociaż zawsze byłam niegrzeczniuchem. W później-
szych latach to od razu chodziłam już do tego drugiego... 
– opowiada z uśmiechem pani Gizela z osiedla „Centrum” 
i dodaje: - Później zasiadaliśmy do wspólnego stołu. Za-
wsze była szynka na ciepło i jajka kminkowe ze słoika. Dziś 
pomieszkuję częściowo w Siemianowicach i w Niemczech. 
Tam u mnie w mieście z okazji „Zajączka”, w wydzielonych 
miejscach, zwykle w parkach i w ogrodach, władze miasta 

urządzają dzieciom takie poszukiwanie jajek i zaję-
cy czekoladowych. Dzieciaki chodzą i szuka-
ją. Każdy znajdzie coś dla siebie. To trady-
cja tam powszechna jak w Polsce spotkanie 
z Mikołajem.
- Mnie się Święta Wielkanocne kojarzą z 4-5 

elementami. Z malowaniem jajek, z noszeniem 
koszyczka do kościoła, aby go poświęcić, szu-
kaniem prezen- tów po całym domu 
oraz święcelni- kiem, podawa-
nym na śnia- danie w Wiel-

ką Niedzielę. 
Mi święta wiel-

kanocne koja-
rzą się z zapacha-

mi i dobrym smakiem. 
Pyszne były słodycze, 
jakie się znajdowało 
i pyszny był ten świę-
celnik, co robiła go już 

w piątek babcia, by je-
go kawałek zmieścić jesz-

cze w koszyczku wielkanoc-
nym do poświęcenia. Nie wiem 

czy dzisiaj się go gdzieś jeszcze robi, 
ale było to takie półsłodkie ciasto drożdżo-

we nadziewane kiełbasą i szynką, podawane na chłodno – 
wraca pamięcią pan Michał z osiedla „Centrum”. – Nawet 
dobrze, że teraz rozmawiamy o tym, bo chyba nawet namó-
wię żonę do jego zrobienia. Tylko znajdę gdzieś ten prze-
pis – dopowiada.

Niby te same Święta Wielkanocne, ten sam zwyczaj „szu-
kania zajączka”. Niby sąsiedzi, mieszkający w jednym osie-
dlu albo osiedlu obok. A jakże różne tradycje wyniesione ze 
swoich rodzinnych domów i przeniesione (przywiezione) tu-
taj bądź utrwalone tu od pokoleń. Człowiek wychowany na 
jednym zwyczaju „szukania zajączka”, słuchając, czytając 
opowiadań innych, robi „wielkie oczy” – oczy zdziwienia. 
Bo jak ich nie robić wysłuchując takich jak powyższe krót-
kich i pełnych ciepła, nostalgii wspominek. Albo dowiadując 
się, że w niektórych polskich domach „szukanie zajączka” 
nie odbywa się wcale w Wielką Niedzielę, a...już w wielko-
czwartkowy poranek.

To też wiele pięknych zwyczajów, które niepielęgnowane 
– jak zauważają rozmówcy – mogą gdzieś nagle uciec, pry-
snąć i ulec zapomnieniu. Jak chociażby leśne poszukiwanie 
„zajączka” czy święcelnik wielkanocny. Warto czasem wró-
cić do nich, albo przynajmniej opowiedzieć o nich kolejne-
mu pokoleniu. A nuż...

Przepisy na jajka w kminku i święcelnik wielkanocny 
– czytaj w „Mojej kuchni” str. .

Geneza „Zajączka” w oparciu m.in. o artykuł Bożeny Długosz – „Za-

jączek Wielkanocny”, ukazał się w: kroliki.net

Rafał Grzywocz
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Nowość w domu Kultury „Chemik”!

Gra Wschodu – GO w „Chemiku”

Z dalekich Chin do... od kilku lat w domu Kultury „Chemik” jest gimna-
styka „Tai Chi” (środy). od tego roku funkcjonuje – jeszcze w bardzo 

nielicznym gronie – kółko gry strategicznej Go. Czy przyjmie się równie 
dobrze jak ćwiczenia zdrowotne?

GO w „Chemiku” wychodził jacek 
walczyk, spółdzielca mieszkający 
w osiedlu „Młodych”, który jest związa-

ny z tą grą od lat 80. Współinicjatora-
mi są jego koledzy – Krzysztof Kania 
z Piekar Śląskich i Krzysztof Podbioł 
z Chorzowa. 

- To gra strategiczna, która trafi-
ła do Europy z Dalekiego Wschodu, 
gdzie w przeszłości miała rangę sztu-
ki. Rangę o wiele wyższą, bym powie-
dział, niż w naszej kulturze szachy – 
od których zresztą jest ona znacznie 
starsza. W całej Europie są organizo-
wane turnieje, kongresy GO, mistrzo-
stwa Europy. Mamy od niedawna na-
szego polskiego zawodowca. My zaj-
mujemy się tym raczej amatorsko. 

W naszym kraju gra zaczęła rozwi-
jać się w latach 80. za sprawą amba-
sady Japonii w Polsce, która przepro-

wadziła cykl akcji zmierzających do 
jej popularyzacji. Dzisiaj działa u nas 
Polskie Stowarzyszenie GO z siedzi-
bą w Warszawie – przybliża Krzysz-
tof Kania, który z GO po raz pierwszy 
miał styczność w latach 80., kiedy ko-
lega z liceum go w to wciągnął. Moc-
no rozwijała się w środowisku akade-
mickim. – Parę lat temu został reakty-
wowany klub w Katowicach przy Uni-
wersytecie Ekonomicznym. Pomyśle-
liśmy, że skoro tutaj w Siemianowi-
cach Śląskich są osoby, które grają, 
stąd pomysł, aby te spotkania z GO 
też się tutaj odbywały raz w tygo-

dniu – ciągnie dalej i tłumaczy w du-
żym uproszczeniu podstawowe zasa-
dy gry: - Gra nie wymaga praktycznie 
nakładów finansowych. To gra plan-
szowa – strategiczna, w której uczest-
niczy dwóch graczy. Ma bardzo proste 
reguły, ale generalnie jest grą trudną 
– ma dość skomplikowane strategie. 
GO rozgrywa się na planszy (goban). 
Naniesione są na niej siatki linii o ta-
kiej samej liczbie linii poziomych i pio-
nowych. Każdy z graczy posiada dość 
dużą liczbę kamieni – białych albo 
czarnych. Kładąc kamienie na prze-
mian, celem gry jest zajęcie jak naj-
większego terytorium, jednocześnie 
ograniczając terytorium wroga. Zasad 
gry można nauczyć się bardzo szyb-
ko. Najczęściej jest tak, że jak już się 
w nią wciągnie, to wraca do niej przez 
całe życie. – mówi z uśmiechem.

Gra GO, zresztą jak większość gier 
logicznych, strategicznych wymyślo-
nych na Dalekim Wschodzie i przeję-
tych (zapożyczonych) później przez 
kulturę europejską, rozwija pamięć, 
pobudza wyobraźnię. Pełna jest róż-
nych kombinacji, sekwencji, taktyk i in-
nych elementów składających się na 
całość. Na namiastkę tego łatwo natra-
fić w Internecie. O tym można napisać 
osobny, solidny rozdział.

Kółko gry GO w Domu Kultury „Che-
mik” jest najprawdopodobniej jedy-
nym tego typu, działającym na tere-
nie naszego miasta. Swoje spotkania 
ma w czwartki od 17.00. Najbliższe  
– 24 marca br.

 Rafał Grzywocz

Plansza Go niczym mozaika

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

Widzisz bezdomnego dzwoń bezpłatnie na: 800 100 022

Chociaż zimy w tym roku na dobre nie było to jed-
nak, niestety, zanotowano ponad 150 ofiar śmier-

telnych, które zmarły z wychłodzenia, a mówiąc bru-
talniej zamarzły. Stąd bardzo ważnym jest, by natych-
miast reagować, gdy widzimy, jakąś niepokojącą sy-
tuację.

Zima to najtrudniejszy okres dla osób bezdomnych. Jeże-
li chcemy komuś takiemu pomóc w zapewnieniu noclegu, 
wyżywienia, to pamiętajmy, że od 1 listopada do 31 marca 
działa całodobowy, bezpłatny numer dla osób potrzebują-
cych zapewnienia schronienia:

800 100 022
Telefonować nieodpłatnie można nań zarówno z telefo-

nów stacjonarnych, jak i z komórkowych. Niezależnie zwra-
cajmy uwagę na przypadkowo napotkane osoby, które mo-

gą stać się ofiarą niskich temperatur. Nie bądźmy obojęt-
ni na widok osób leżących czy nazbyt długo siedzących na 
mrozie czy też zbyt lekko ubranych w stosunku do panują-
cych warunków atmosferycznych mróz, śnieżyca. Szcze-
gólną uwagę zwracajmy na dzieci i osoby starsze. 
O każdej niepokojącej sytuacji najlepiej natychmiast infor-
mujmy służby ratownicze. Od naszej wrażliwości i chęci nie-
sienia pomocy może zależeć czyjeś życie.

Pomocy dla bezdomnych lub w każdej innej wymaga-
jącej interwencji okoliczności możemy także szukać te-
lefonując pod numery:

- 997 – Policja,
- 112 – Służby ratownicze

- 986 – Straż Miejska Siemianowice Śląskie
32 228-47-00, e-mail: dyzurny@sm.siemianowice.pl
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Gałęzie przeszkadzają
Witam!

W związku z artykułem w gazecie 
Moja Spółdzielnia (luty 2016 r) i moż-
liwością wykonania w bieżącym mie-
siącu prac związanych z tzw. „prze-
świetleniem drzew” na terenie Bańgo-
wa zwracam się z prośbą o przycię-
cie gałęzi drzewa modrzew rosnące-
go przy balkonach budynku ul. Skło-
dowskiej 65 w Siemianowicach Ślą-
skich. Ze względu na fakt, iż gałęzie 
drzewa rozrastają się, w szczególno-
ści na wysokości pierwszego, drugiego 
i trzeciego piętra budynku mieszkalne-
go i praktycznie dotykają już ścian bal-
konów proszę o podcięcie gałęzi od 
przedmiotowej strony tj. ścian budyn-
ku mieszkalnego. Dalszy rozrost gałęzi 
w przyszłości może mieć wpływ na po-
wstanie szkody w mieniu np. podczas 
silnych wichur, gdzie korona drzewa 
odchyla się w stronę okien. W związ-
ku z powyższym proszę o uwzględnie-
nie przedmiotowej sprawy do planowa-
nych prac w tym zakresie. 

Proszę o przekazanie e-maila do Ad-
ministracji Bańgów ze względu na fakt, 
iż w chwili obecnej nie mam możliwo-

ści osobiście poinformować o przed-
miotowej sprawie.

Z góry dziękuje za pozytywne rozpa-
trzenie mojej prośby.

Z poważaniem
robert Cofor

od redakcji: Zgodnie z Pana życze-
niem list przekazaliśmy i administra-
cja osiedla „Bańgów” wykonała przy-
cięcie wskazanego drzewa. Z uzyska-
nych informacji wynika, że złożył Pan 
już stosowne podziękowania w ADM.

Co z wymianą?
Witam!

W pierwszej kolejności chciałbym 
podkreślić, że dobrze oceniam działal-
ność całej spółdzielni. Uważam, że na 

tle innych spółdzielni w regionie dosyć 
sprawnie gospodarują Państwo do-
stępnymi zasobami. Jest jednak kwe-
stia, którą chciałbym poruszyć.

W ostatnim numerze gazetki przed-
stawiony został plan remontów na rok 
2016. Jednak nie ma w nim jakie-
kolwiek wzmianki na temat wymiany 
dźwigu w budynku przy Skrzeka i Wój-
cika 7B pomimo obecności tej inwesty-
cji w planie wymiany dźwigów na Pań-
stwa stronie internetowej.

Według pierwotnego planu wymiana 
dźwigu miała nastąpić w roku 2014, ale 
została przesunięta na 2016. Czy brak 
informacji o tej inwestycji w ostatnim nu-
merze gazetki ma oznaczać, że wymia-
na po raz drugi zostaje przesunięta?

Na osiedlu Węzłowiec planowane 
jest za to aż 6 „nowych” remontów ka-
bin, które nie były do tej pory ujęte 
w planie remontowym dźwigów. Osie-
dle „Węzłowiec” jest młodsze i niewie-
le tylko większe niż osiedle „Młodych” 
jednak zakres dotychczasowych i pla-

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

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

ssm@poczta.fm

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

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

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

Prosimy też o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że 
mają nie być publikowane, bo takich dopisków nie bę-
dziemy respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie więk-
szej liczby osób, które również nurtują podobne wątpliwo-
ści i którzy w sąsiedzkich pogaduszkach o takich proble-
mach debatują. Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na 

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

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

niu zgody na odtajnienie swych danych i ich przetwa-
rzanie, co umożliwi przekazanie poruszonego proble-
mu odpowiednim komórkom organizacyjnym Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

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

To cieszy. Informujemy jednak, że zdjęcia te nie zawsze, ze 
względu na ich techniczną jakość, nadają się do publikacji. 
wymagania druku są bezwzględne i zdjęcie musi być 
prawidłowo naświetlone, nieporuszone i ostre. Dodat-
kowo musi być wykonane w odpowiedniej rozdzielczości. 
Większość fotografujących nie zwraca uwagi na rozdziel-
czość lub świadomie wybiera najmniejszą, bo takie zdjęcie 
zajmuje najmniej miejsca na karcie pamięci. Tym samym 
taka fotografia, by była dobrej jakości w druku, często mia-
łaby wymiar zaledwie znaczka pocztowego. Prosimy mieć 
te uwagi na względzie i ustawić odpowiednie parametry 
w swoim aparacie lub nie liczyć na publikację.

redakcja „MS”

Słowo 
wróblem...

ciąg dalszy na str. 28
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nowanych inwestycji wydaje się tam 
nieporównywalnie większy. 

W związku z tym proszę o informację 
jak wygląda obecna sytuacja z wymia-
ną dźwigu przy Placu Skrzeka i Wójci-
ka 7B, ponieważ wygląda na to, że pla-
ny inwestycyjne nie mają za bardzo nic 
wspólnego z rzeczywistością.

Pozdrawiam B. K.
Imię i nazwisko  

do wiadomości redakcji
Zarząd SSM: w bieżącym roku 

w osiedlu „Młodych” planowana jest 
całkowita wymiana 3 dźwigów oso-
bowych, tj. w budynkach położonych 
przy ZHP 10 i 11 oraz Franciszka Zu-
brzyckiego 2. Niestety, ze względu na 
ograniczone środki finansowe pozy-
skiwane na ten cel wystąpiła koniecz-
ność przesunięcia wymiany windy 
w budynku przy józefa Skrzeka i Paw-
ła wójcika 7B na i półrocze 
2017 roku. realizacja długo-
letnich planów często wyma-
ga dokonania korekty i ograni-
czenia zamierzonych prac do 
możliwości pieniężnych. Nie-
zależnie od tego administracja 
osiedla planuje modernizację 
kabin – co wymaga zaangażo-
wania zdecydowanie znacznie 
mniejszych nakładów – w bu-
dynkach położonych przy Sza-
rych Szeregów 1, Niepodległo-
ści 32 i alei Młodych 3 oraz 12. 
dziękujemy za pozytywną oce-
nę działalności całej Spółdzielni i ufa-
my, że przesunięcie terminu nie zmie-
ni Pana poglądu.

Toi-toi
Przy moim bloku (ul. Jagiełły 37C) pod 

koniec roku była wymieniana instala-
cja gazowa i z tego powodu został do-
starczony na osiedle Toi-Toi dla pra-
cowników. Pracownicy, prace ukończyli, 
wszystko ładnie posprzątali a o Toi-Toi-
-u, niestety, wszyscy zapomnieli i stoi 
sobie do dzisiaj. Z soboty na niedzie-
le Toi-Toi nie poradził sobie z wichurą 
i teraz leży z otwartymi drzwiami, co nie 
jest ciekawym widokiem. Bardzo pro-
szę o jak najszybsze skontaktowanie 
się z firmą wykonującą prace i sprząt-
nięcie tego Toi-Toi. Z góry bardzo dzię-
kuje. W załączniku przesyłam zdjęcie.

Pozdrawiam! Paweł  
- dane osobowe  

i adres do wiadomości redakcji.

Zarząd SSM: Bezpośrednio po 
opisanym zdarzeniu administracja 
osiedla „węzłowiec” przeprowadzi-
ła interwencję w firmie wykonują-

cej wymianę sieci gazowej i przeno-
śna toaleta została przez wykonaw-
cę niezwłocznie usunięta.

Domofon
Witam!

Na łamach miesięcznika „Moja Spół-
dzielnia” 02/2016 została zaprezen-
towana struktura wydatków funduszu 
remontowego za rok 2015. W struk-
turze wyodrębniono wydatki na do-
mofony, które w 2015 roku wynosi-
ły 269.810,85 złotych. Chciałabym się 

dowiedzieć, jakie prace zostały zreali-
zowane w ramach środków finanso-
wych przeznaczonych na domofony?

Mieszkam w budynku przy ulicy Wróbla 
4b, gdzie ponad rok temu została znisz-
czona osłona na szybkę zabezpiecza-
jącą nazwiska lokatorów (a więc część 
składowa tak zwanego domofonu).

Przez tak długi okres nie zostało to 
naprawione. Jak często serwisant ma 
zatem obowiązek dokonywania kon-
serwacji (serwisu, oględzin) domofo-
nów? Czy serwisant widział to znisz-
czenie w naszym budynku? Jeżeli tak 
to, dlaczego naprawa nie została do-
konana? Jeżeli serwisant nie widział 
zniszczenia to, na co idą środki prze-
znaczone na domofony skoro przez 
tak długi okres w naszym budynku nikt 
tego domofonu nie konserwował?

Z poważaniem Mieszkaniec
Proszę o pozostawienie moich danych 

osobowych do wiadomości Redakcji.

Zarząd SSM: wydatkowana kwota 
na remonty domofonów w 2015 ro-
ku obejmuje wymianę kaset domo-
fonowych a często także wykonanie 
nowej instalacji w związku z reali-
zacją planu estetyzacji klatek scho-
dowych. roboty tego typu w SSM 
przeprowadzono w około 70 klat-
kach schodowych, w których po-
rządkowano również założone insta-
lacje teletechniczne i domofonowe. 
wskazane przez Panią niedociągnię-
cie zostało usunięte przez admini-
strację osiedla im. juliana Tuwima.

Ustawa o meldowaniu 
obowiązuje

Chciałbym poruszyć temat obciążenia 
kosztami lokatorów z korzystania z win-
dy na podstawie zameldowania. Pani 
z działu czynszu bez przerwy tłumaczy 
mi, że podstawą zmniejszenia opłat za 

korzystanie z windy jest wymel-
dowanie dzieci, które w chwi-
li obecnej posiadają własne 
mieszkania. Nie przyjmuje do 
wiadomości faktu, że w dniu 1 
marca 2015 roku weszła w ży-
cie ustawa z dnia 6 sierpnia 
2010 r. o dowodach osobistych 
(Dz.U. z 2010 r. nr 167 poz. 
1131 z późn. zm.) która zlikwi-
dowała obowiązek meldunko-
wy. Oznacza to, że nie ma już 
konieczności ani możliwości za-
meldowania lub wymeldowania 
osób. Moje pytanie brzmi czy 

nie można pobierać opłat za korzysta-
nie z wind na podstawie oświadczenia, 
jakie składano przy wywożeniu śmieci. 
Uważam, że rozwiązanie takie byłoby 
zasadne, ponieważ ponoszono by opła-
ty za korzystanie z windy zgodnie ze sta-
nem faktycznym, tj. ilością zamieszka-
łych osób a nie osób zameldowanych.

Marek
- nazwisko do wiadomości redakcji

Zarząd SSM: Zgodnie z obowią-
zującym w Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej regulami-
nem wnoszenia opłat za korzysta-
nie z dźwigów osobowych podstawą 
wnoszenia opłat jest ilość osób za-
meldowanych w danym mieszkaniu. 
Nie jest prawdą jakoby 1 marca ub.r. 
weszła w życie ustawa z 6 sierpnia 
2010 r. o likwidacji obowiązku mel-
dunkowego, gdyż Sejm kolejnymi 
nowelizacjami przesunął ten termin 
na 1 stycznia 2018 r.

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 27
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jesteśmy przygotowani na to, że 
wraz z chwilą zniesienia obowiązku 
meldunkowego zajdzie konieczność 
dokonania zmiany w regulaminie... 
i przyjęcia za podstawę składanie 
oświadczeń o ilości osób zamiesz-
kałych, które składać będą posiada-
jący tytuł prawny do mieszkania.

Parkowanie,  
miejsca parkingowe...

Szanowna Redakcjo!
Może Wam się uda rozwiązać ten 

problem: Coraz częściej na naszych 
parkingach parkują firmowe samocho-
dy blokując tym samym miejsca par-
kingowe dla mieszkańców danego blo-
ku niszcząc przy tym parkingi wykona-
ne z naszych pieniędzy. Z obserwacji 
widać, że niektórzy mieszkańcy parku-
ją 2 samochody osobowe (mąż + żo-
na) i jeszcze samochód firmowy Czy 
nie można by:

- zakazać im tego parkowania po-
przez ustawienia znaku zakazu „tylko 
dla mieszkańców” – wydać kartę par-
kingową (1 na mieszkanie), którą na-
leży umieścić za szybą samochodu 
(brak tej karty spowoduje odholowanie 
samochodu na koszt właściciela). Ta-
kie rozwiązanie zostało wprowadzone 
na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach,

- wykonać dodatkowe parkingi 
wzdłuż garaży przy alei Młodych.

Pozdrawiam – Teresa
- nazwisko do wiadomości redakcji

Zarząd SSM: wprowadzenie znaku 
zakazu parkowania z oznaczeniem 
„Tylko dla mieszkańców” wydaje 
się bardzo dyskusyjne, gdyż takie 
postawienie sprawy uniemożliwiło-
by parkowanie pojazdów mieszkań-
ców z nieopodal położonych blo-
ków, osób odwiedzających, a także 
i wspomnianych samochodów fir-
mowych, które zgodnie z obowiązu-
jącym prawem mogą obecnie być 
używane do celów prywatnych.

Naszym zdaniem wprowadzenie 
takiego znaku mogłoby stać się źró-
dłem wielu konfliktów wśród sa-
mych mieszkańców.

Proponowane odholowywanie po-
jazdów nieposiadających kart za 
szybą budzi także wątpliwość, gdyż 
na drogach osiedlowych Straż Miej-

ska nie ma obowiązku wykonywa-
nie tej czynności, a Spółdzielnia nie 
dysponuje takimi możliwościami.

wykonanie ewentualnych do-
datkowych miejsc parkingowych 
wzdłuż garaży przy alei Młodych 
jest w gestii urzędu Miasta, gdyż 

droga i pas drogowy jest własno-
ścią gminy.

Sugerujemy by pomysł zgłosić 
w ramach przygotowywanego obec-
nie siemianowickiego budżetu oby-
watelskiego na 2017 rok.

Winda i płyty azbestowe
Kiedy będzie modernizacja dźwigu 

osobowego w mojej klatce schodowej 
przy Szarych Szeregów 2? Kiedy usu-
nięte zostaną płyty azbestowe z bu-
dynku przy ulicy Szarych Szeregów? 
Można by pozyskać środki finansowe 
na ten cel z Unii Europejskiej.

Mieszkaniec
- dane do wiadomości redakcji

Zarząd SSM: Stan techniczny 
dźwigów osobowych w Pana bu-
dynku nie budzi zastrzeżeń, co po-
twierdza wykonujący rygorystyczne 
przeglądy urząd dozoru Technicz-
nego wydający wszelkie dopuszcze-
nia do ruchu i w związku z tym re-
mont w najbliższym czasie nie jest 
przewidywany.

wielokrotnie informowaliśmy, że 
docieplenie przy Szarych Szeregów 
2 nie jest z azbestu, lecz z płyt ce-
mentowo-azbestowych, w których 
zawartość azbestu wynosi ok. 13 
do 15%. odpowiednio zabezpieczo-
ne płyty poprzez malowanie farba-
mi głęboko wnikającymi i wiążącymi 
strukturę płyty wraz z azbestem nie 
stanowią żadnego zagrożenia.

Zgodnie z dyrektywą unii euro-
pejskiej rzeczpospolita Polska ma 
czas na usunięcie wyrobów zawie-
rających azbest do 2032 roku. Tym 
samym liczymy, że przed upływem 
tego terminu zostanie uruchomiony 
w naszym kraju program finansowa-
nia tego zadania.

uzyskanie środków przez Sie-
mianowicką Spółdzielnię Mieszka-
niową wprost z ue nie jest możli-
we, gdyż spółdzielnie mieszkanio-
we traktowane są jako podmioty 
prywatne.

Trzy problemy
Na dyżur redakcyjny zadzwo-

nił mieszkaniec budynku przy ulicy 
Okrężnej 15, który zwrócił uwagę na 
trzy problemy, dotyczące zarówno oto-
czenia jego domu, jak i samej klatki 
schodowej. Wskazał na potrzebę przy-
cięcia gałęzi drzewa rosnącego tuż 
przy parkingu.

Dalej – apelował do współmieszkań-
ców o zachowanie większego porząd-
ku na śmietniku. Stwierdził: „Pojemni-
ki na odpady są bardzo często „oble-
pione” różnego rodzaju śmieciami, naj-
częściej kartonami. Nierzadko bez tru-
du idzie odszyfrować, kto zostawił ten 
„bałagan” – zwracał uwagę.

Trzeci problem, jaki poruszył, doty-
czył mieszkańca jego budynku, wy-
prowadzającego swojego psa 7-8 razy 
dziennie i nagminnie zostawiającego 
otwarte drzwi do klatki. „Przez to latem 
po klatce kręcą się obcy, a zimą jest 
nam po prostu zimno” – argumentował.

Zarząd SSM: administracja osie-
dla „Tuwima” do końca bieżącego 
miesiąca wykona przycięcie wska-
zanego przez Pana drzewa.

w pozostałych poruszonych przez 
Pana sprawach pozostaje nam jedy-
nie zaapelować do mieszkańców, by 
dokładniej wyrzucali śmieci zaś do 
właściciela psa o zamykanie drzwi. 
Sądzimy, że najlepszym rozwiąza-
niem będzie reagowanie na bieżąco.

Pan G. M.
Ponieważ przekazał Pan e-maila tak-

że administracji, ADM odpowiedziała 
Panu indywidualnie.

Pan Wiesław Rańda
Szarych Szeregów

Prosimy o dostarczenie na redak-
cyjny dyżur założeń i wyników bada-
nia, o którym Pan pisze w swoim li-
ście, gdyż nikomu nie jest wiadomym, 
że było przeprowadzane.

Strony zamknięto 4 marca.

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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a.a. GaZowe urządzenia, montaż, 
naprawa, konserwacje, 

tel. 783 367 264 

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

tel. 606 596 765  

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

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

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

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

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

tel. 604 243 950

eLeKTryCZNe usługi, 
tel. 502 362 393

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

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

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

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

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

tel. 32 228-26-75, 601 347 250

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

KoMPLeKSowe remonty mieszkań, 
łazienek, ekspresowe usuwanie awarii 
wodno-kanalizacyjnych. Długoletnia 
praktyka, tel. 693 518 984

TraNSPorT i przeprowadzki, 
utylizacja sprzętu AGD-RTV, 

tel. 506 867 565

NaPrawa telewizorów u klienta, 
tel. 603 898 300

PrZeProwadZKi kompleksowe, 
utylizacja,

 tel. 32 220-64-27, 531 944 531  

reGuLaCja i naprawa okien, wy-
miana uszczelek,  tel. 602 314 720

TraNSPorT, przeprowadzki,
 tel. 508 290 245  

uSłuGi elektryczne,
 tel. 662 653 111

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

KoMPuTery, laptopy, serwis, na-
prawa, dojazd,  tel. 666 079 179  

KorePeTyCje angielski, matema-
tyka, fizyka,  tel. 516 226 565   

MaLowaNie, tapetowanie, pane-
le, gładzie, 

tel. 32 228-94-44, 609 255 283

reMoNTy kompleksowe, doradztwo, 
kafelkowanie, gładzie, malowanie, tape-
towanie, panele, parkiety, instalacje, prąd, 
woda, gaz, dowóz materiałów gratis,

tel. 504 058 030, 32 203-15-75  

do wyNajĘCia kawalerka na os. 
Chemik,  tel. 504 056 850

KuPiĘ 3-pokojowe mieszkanie na ul. 
Okrężnej,  tel. 533 098 832

KuPiĘ dom lub mieszkanie, 
  tel. 509 954 191

KuPiĘ 3-4-pokojowe mieszkanie, bez 
pośredników, os. Węzłowiec,  
 tel. 692 773 010

KuPiĘ mieszkanie,  tel. 508 215 355

KuPiĘ mieszkanie w Siemianowi-
cach,  tel. 602 172 527

MieSZKaNie do wynajęcia, 
  tel. 881 466 715

oGłoSZeNia mieszkaniowe,  
 www.mpgkim.com.pl

MieSZKaNie do wynajęcia 54 m2. 
Centrum Siemianowic, 
  tel. 515 046 475

PoSZuKujĘ mieszkania, 
  tel. 506 171 337

PoSZuKujĘ mieszkania w Siemia-
nowicach,  tel. 602 172 527

SPrZedaM kawalerkę 33m2, c.o., 
parter, Siemianowice Śląskie – Cen-
trum,  tel. 504 167 416

SPrZedaM mieszkanie 2-pokojowe, 
os. Chemik, ślepa kuchnia, cena do 
uzgodnienia,  tel. 505 472 263

SPrZedaM mieszkanie 2 pokoje, c.o. 
– centrum,  tel. 795 596 170

SPrZedaM mieszkanie 37 m2, 2 po-
koje parter, c.o., Michałkowice,  
  tel. 668 819 237

SPrZedaM słoneczną kawalerkę 30 
m2 po kapitalnym remoncie, łazienka 
w hiszpańskich kafelkach, piętro 2/3 
z dużym balkonem, c.o., niski czynsz, 

spacerowe okolice, Siemianowice – 
„Ptasie Osiedle”,  tel. 607 192 288

SPrZedaM mieszkanie 48 m2, par-
ter, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, w Mi-
chałkowicach,  tel. 606 426 132

SPrZedaM słoneczną kawalerkę 
30 m2 po kapitalnym remoncie, pię-
tro 3/3, c.o., niski czynsz, Siemianowi-
ce Śl., Al. Sportowców, cena: 93.000,  
 tel. 730 668 396

SPrZedaM słoneczne mieszkanie po 
remoncie, 7 piętro, ul. Wróbla,  
 tel. 512 171 885, 601 927 677

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

ZaMieNiĘ mieszkanie w Siemianowi-
cach, 36 m2, po remoncie (kuchnia, ła-
zienka, pokój) na większe. Spłacę za-
dłużenie lub dam odstępne,  
 tel. 509 212 165

oGłaSZaj SiĘ w „MS”
NaPrawdĘ warTo
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FirMa GuZ spółka z o.o. z siedzibą 
w Siemianowicach Śl., zatrudni osobę 
z doświadczeniem na stanowisko au-
tomatyk-elektryk do sterowań. Zapyta-
nia oraz CV prosimy wysyłać na adres: 

a.cielinska@guztech.com.pl  
lub w.guz@guztech.com.pl

od MarCa br. Gabinet Okulistycz-
ny dr n. med. Lucyny Moćko zostanie 
przeniesiony na ul. Chopina 1A w Sie-
mianowicach Śląskich (obok „Panien-
ki”). W tej samej lokalizacji powsta-
nie Gabinet Ortopedyczny dr n. med. 
Krzysztofa Moćko, neurologiczny lek. 
med. Joanny Krzemińskiej oraz Za-

kład Optyczny. Rejestracja telefonicz-
na: 72 228 11 81 oraz osobista – pn-
-pt 1000 - 1700  

PrZyjMieMy Przedstawiciela Han-
dlowego z doświadczeniem. Gwaran-
tujemy narzędzia pracy i atrakcyjny 
system wynagradzania. Kontakt:

(32) 764 74 34  
lub rekrutacja@impuls-sc.com.pl

SPrZedaM ogródek działkowy R.O-
.D. „Zorza”,  tel. 503 410 408

SPrZedaM ogródek działkowy R.O-
.D. „Laura” o pow. 368 m2, murowana 
altana, duży taras, woda, prąd, cena 
do uzgodnienia,  tel. 608 255 809

SPrZedaM ogródek R.O.D. „Zorza”,  
 tel. 532 362 788

ZaTrudNiĘ technika dentystyczne-
go, Siemianowice Śl., 
  tel. 668 819 237

a.KuPiĘ każdy samochód, 
  tel. 660 476 276

a. KuPiĘ samochód,  tel. 509 954 191

a.auTa kupię, wszystkie marki, 
  tel. 509 954 191

GaraŻ do wynajęcia na os. Chemik 
obok „Renomy”,  tel. 503 133 512

GaraŻ do wynajęcia, ul. Korfantego, 
  tel. 515 191 411

KuPiĘ, wynajmę garaż blaszany,  
 tel. 504 106 617

SPrZedaM dwa garaże na ul. Po-
wstańców,  tel. 516 547 420

SPrZedaM garaż na ul. Okrężnej, 
  tel. 696 045 153

SPrZedaM garaż w szeregu koło 
cmentarza w Michałkowicach, 
  tel. 516 025 141

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

nowość

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)

Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze 
i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!
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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

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. 32 228-80-97
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Wszystkim Pacjentom życzymy Zdrowym, Radosnych Świąt Wielkanocnych!

Panele Podłogowe
MoNTaŻ GraTiS

300 wzorów paneli
*malowanie*drzwi wewnętrzne  
– (także na stare ościeżnice)

*gładzie*panele ścienne*rolety

Katowice – Dąb ul. Dębowa 35
tel. 510-540-594,

otwarte: pon.- piątek 10.00 - 17.00
sobota 9.00 - 13.00

s-480/3-16
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Rybak łowi ryby w zakazanym miej-
scu. Obok niego przechodzi policjant 
i pyta:

- Co Pan tu robi?
Rybak na to:
- No, tego, uczę robaczka pływać.

- To dostaje Pan mandat.
- Ale Panie władzo za co?
- Za brak kamizelki ratunkowej u ro-

baczka.
J K L

Zajączek do niedźwiedzia:
- Wiesz, że dzisiaj jest zmiana  

czasu?
- Dłużej śpimy? - spytał miś z nadzie-

ją w głosie.

- Odwrotnie.
- Aha, rozumiem. Śpimy dłużej.

J K L

Rybak złowił złotą rybkę. Ta mówi:
- Puść mnie, a spełnię Twoje jedno 

życzenie.
- OK. Chcę najnowszego mercedesa.
- A jak wolisz, za gotówkę czy na raty?
- A Ty jak wolisz, na oleju czy na ma-

sełku?...

CałodoBowa,ul. jana Pawła ii 13 
  tel. 32 761-11-00

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

ul. wł. jagiełły 4  Poniedziałek-sobo-
ta 9.00-21.00, niedziela 10.00-17.00 
   tel. 517 446 651 

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

ul. ks. j. Kapicy 8, Poniedziałek. - pią-
tek 8.00-20.00, sobota 8.00 - 18.00, nie-
dziela 10.00 - 18.00 tel. 695 988 988

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ul. jana Pawła ii 1, Poniedziałek-pią-
tek 7.30-19.00, sobota 8.00-14.00 
  tel. 32 765-96-69

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

ul. 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

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 
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ogród Społeczny

Zakończyliśmy etap projektowania

Zakończonymi 23. 02. br. warsztatami mieszkańcy  
 zakończyli etap projektowania ogrodu Społeczne-

go na węzłowcu. Ostatnie spotkanie było w głównej mie-
rze poświęcone zasadom korzystania z ogrodu i rozwiąza-
niom dotyczącym uprawy roślin.

Teraz w kolejnych spotkaniach nastąpi krótka przerwa, po-
nieważ urzędnicy muszą skalkulować wszystkie wybrane przez 
mieszkańców elementy, skonsultować się z fundacją Green 
Croos Poland, od której otrzymamy cześć narzędzi i nasion. 
Ich architekt przygotuje również zaktualizowany projekt ogrodu. 

Postępy prac urzędnicy będą konsultowali z grupą inicja-
tywną ogrodu na bieżąco.

Osoby zainteresowane włączeniem się w tworze-
nie Ogrodu Społecznego prosimy o kontakt telefoniczny  
32-760-53-31 i jednocześnie zapraszamy na stronę  
www.siemianowice.pl/ogrod_spoleczny gdzie pojawiają 
się wszystkie aktualne informacje dot. ogrodu.

Dla przypomnienia, osoby, które włączą się w uprawę ro-
ślin, dostaną ze strony urzędu nasiona, ziemię oraz donice 
lub skrzynie, a sam ogród będzie wyposażony w niezbędne 
narzędzia. JaN
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Ferie zimowe – „niezimowe”
10 dni wystarczyło, by w głowach 

dzieci utkwiło, co najmniej kilka wspa-
niałych wrażeń, wspomnień na tygo-
dnie miesiące, a kto wie – może i nie-
które z nich utrwalą się na lata? Bo za-
zwyczaj, jeśli coś robi się czy widzi po 
raz pierwszy – pamięta się długo, zo-
staje.

By zapełnić dzieciom interesują-
co czas, nie trzeba było śniegu... To 
były jedne z niewielu ferii zimowych 
w ostatnich latach, kiedy praktycznie 
w ogóle nie było zabawy w białym pu-
chu. No cóż – powiedziało się 
trudno i realizowało bogaty – 
tak czy siak – w atrakcje przy-
gotowany program.

Była woda, stadion, były 
sarny, ptaki drapieżne...

Jak zapowiadał Zbigniew 
Krupski – kierownik Domu 
Kultury „Chemik” – tak było: - 
Wypoczynek, ale z elementa-
mi poznawczymi, zabawą i in-
tegracją dzieci w różnym wie-
ku – mówił.

Za realizację programu od-
powiadały tym razem trzy no-
we (w DK „Chemik”) wychowawczynie: 
agnieszka Kłyk, Katarzyna Kuczma 
i agnieszka Majchrowska.

- Była to dla dzieci bardzo fajna za-
bawa. Nie tylko poznawanie nowych 
czy odwiedzanie lubianych przez nie 
miejsc, ale zarazem nauka samodziel-
ności czy współpracy w grupie. Star-
si musieli zaopiekować się młodszymi, 
a młodsi odnaleźć wśród starszych. 
Udało nam się zorganizować też do-
datkowo kilka, wcześniej nieplanowa-
nych wyjść, jak snowtubing tj. jazda 
po śniegu na gumowej dętce na ryn-
ku przed Urzędem Miasta czy zwie-
dzanie Stadionu Śląskiego – jeszcze 
w trwającej przebudowie. Z tego co za-
obserwowałam, bardzo podobały się 
zaplanowane wyjścia na basen, wy-
cieczki autokarowe czy warsztaty folk-
lorystyczne w Siemianowickim Cen-
trum Kultury. Miejsca, w których dzie-
ci wcześniej nie były, nie znają. Sa-
ma w niektórych z nich byłam po raz 
pierwszy. Także zajęcia na miejscu 
– w Domu Kultury „Chemik” miały in-
ną formę niż dzieci znają na co dzień 

– wyliczała agnieszka Kłyk, wycho-
wawczyni grupy, a poza tym bibliote-
karka w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących i Zawodowych w Siemianowi-
cach Śląskich, animator kultury.

Na program złożyły się też między 
innymi wycieczki autokarowe do Wi-
sły oraz Ustronia, wyjścia do naszego 
lokalnego Muzeum Miejskiego, Parku 
Tradycji oraz Siemianowickiego Cen-
trum Kultury. Były spotkania na temat 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
jakie prowadzili funkcjonariuszki straży 
miejskiej, a także nauka tańca.

Najlepiej swoje wrażenia z pobytu 
na feriach zimowych z Domem Kultury 
„Chemik” i niespodzianek potrafiły zre-
lacjonować dzieci. I zrobiły to:

8-letnia Zuza Skorupa z osiedla 
„Centrum”, która na ferie przyszła ze 
swoim bratem Mikołajem, mówiła, że 
najbardziej w głowie utkwiło jej spotka-
nie ze strażą miejską, ale nie tylko:

- Chodziliśmy na dwór, na boisko, 
basen, byliśmy na różnych wyciecz-
kach. Na wycieczkach było najlepiej. 
Mogliśmy sobie kupić pamiątki, jedze-
nie. Ja kupiłem sobie frytki za 6 zło-
tych. Bardzo podobało mi się spotka-
nie ze strażą miejską. Mówiono nam, 
że jak przechodzimy na pasach to 
mamy patrzeć dwa razy w lewo i raz 
w prawo. Fajnie bawiliśmy się zjeż-
dżając na oponach pod urzędem. Po-
tem poszliśmy do Muzeum Miejskiego, 
gdzie pan opowiadał nam, że kiedyś 
nie było elektroniki – mówiła z prze-
jęciem. 

O swoich wrażeniach z wycieczki 
autokarowej i wypadu do Siemiano-
wickiego Centrum Kultury opowiadał 

z kolei z uśmiechem na twarzy 9-letni 
Mateusz Breguła z osiedla „Tuwima”:

- A mi najbardziej podobał się ba-
sen i ten wyjazd do Ustronia. Tam były 
bardzo duże góry. Pojechaliśmy do re-
stauracji i poszliśmy kupować pamiąt-
ki. Kupiłem mojemu tacie ozdobę do 
samochodu, a sobie nic. W inny dzień 
byliśmy na takich warsztatach stare-
go zespołu ze Śląska (Zespół Pieśni 
i Tańca „Siemianowice” – dop.). Mo-
gliśmy zadawać i odpowiadać na py-
tania, zawiązać krawat i układać puz-
zle. Jedna pani opowiadała jak była na 
koncercie, a druga jak trzeba ubrać się 
na koncert. Panie pokazywały też jak 
tańczyć poloneza i krakowiaczka. Pró-
bowaliśmy tańczyć, ale to niestety by-
ło trochę trudne.

Zjeżdżalnię i wycieczkę do Ustronia, 
gdzie dzieci odwiedziły Leśny Park 

Niespodzianek, zapamiętała 
też 7-letnia Liwia olszewska 
z osiedla „Tuwima”: - Fajnie, 
że mieliśmy różne atrakcje. Na 
przykład w któryś dzień jeździ-
liśmy na kółkach po sztucznym 
śniegu. Byliśmy też w Muzeum 
Miejskim i chodziliśmy po osie-
dlach. Podobała mi się wy-
cieczka, gdzie były zwierzątka. 
Widziałam sarenki i też kar-
miliśmy żubry specjalnym je-
dzonkiem dla zwierzątek. Jak 
się pokazywało, że się ma je-
dzonko, to one same podcho-

dziły. Były też różne chomiki. 
Wolny od nauki czas – ferie, sprzy-

jają nawiązywaniu nowych znajomo-
ści. Niemało „wyszło ich” i w tym roku. 
Zaprzyjaźniły się między innymi Kami-
la Klekot i ania wojda – obie z Byt-
kowa, które chętnie dzieliły się swoimi 
przeżyciami z „Chemika”: - Najbardziej 
podobała mi się wycieczka do Wisły. 
Widzieliśmy tam prawdziwą skocznię, 
gdzie skaczą skoczkowie. Byliśmy też 
w takim muzeum (Muzeum Beskidz-
kie – dop.), w którym pisaliśmy piórem 
z gęsi. To była właściwie szkoła. Pisa-
liśmy wielkim gęsim piórem za pomo-
cą atramentu. Trzeba było nim dużo 
machać, ale ono ładniej pisze niż dłu-
gopisy. Pokazano też nam, jak się kie-
dyś liczyło na liczydle. Był tam też ta-
ki pan, który wykuł nam taką specjalną 
podkowę – podkowę od konia. Widzie-
liśmy tam różne stroje, które nosiły da-
my – relacjonowała 11-letnia Kamila 
Klekot i dodała:

- Mama mnie tu zapisała na próbę, 
na jeden tydzień i powiedziała, że jak 

Ferie w dK „Chemik” 

Tylko żal, że tak krótko
- Nie spodziewałam się tego, że w tak krótkim czasie można zrobić tak wie-

le – tymi słowami podsumowała tygodniowy pobyt swojego syna wiktora, 
jego mama – daria Lasota. a program rzeczywiście wypełniony był atrakcja-
mi po brzegi. jednym tchem: baseny, wycieczki, ciekawe spotkania...

Ta grupa zainaugurowała ferie zimowe 2016

ciąg dalszy na str. 36
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Najmłodsi „inspektorzy” też doglądnęli  
postępu prac na Stadionie Śląskim

w Muzeum Beskidzkim

Folk zawsze modny

 u stóp Mikołaja Kopernika przy Planetarium Śląskim

wodospad na wisełce. jedno z najładniejszych miejsc 
w wiśle – warte utrwalenia

 dawna szkoła wpadła im do gustu

 Tym razem tyle mieli ze śniegu...



36 MOJA SPÓŁDZIELNIA 3/2016

mi się spodoba to będę mogła zostać. 
I zostałam. Później poznałam Anię – 
zdradziła. - Od teraz trzymamy się ra-
zem – dopowiedziała ania wojda.

- Znalazłem tutaj dużo nowych kole-
gów i koleżanek. Najlepsze były wy-
cieczki. Ich na następny raz mogło-
by być nawet jeszcze więcej, bo moż-
na sobie pooglądać dalekie miej-
sca w Polsce. Byliśmy na przykład 
w Ustroniu, w takim Leśnym Parku 
Niespodzianek, gdzie były 
pokazy ptaków drapieżnych. 
Dowiedzieliśmy się, jak szy-
bują w powietrzu. Opiekun 
trzymał ptaki i je wypuszczał 
do lotu a jak wróciły, to do-
stawały nagrodę w postaci 
mięsa. Jeden ptak odleciał 
i nie wrócił, ale ten pan po-
wiedział, że na pewno kie-
dyś wróci. Co było tam jesz-
cze fajne to, to, że mogliśmy 
karmić te zwierzęta, bo by-
ły na wolności, wokół ludzi. 
Były sarny, dziki, reszta sie-
działa na wybiegu – żubry, 
jelenie. Bardzo podobało mi się też 
na basenach. Głupio iść tak same-
mu na basen, a tu w grupie możemy 
się powygłupiać – poskaczemy, po-
nurkujemy. Całe 60 minut – opowia-
dał 10-letni Maciek Szukała z osie-
dla „Chemik”.

Leśny Park Niespodzianek – jak się 
wydaje – obok basenu dostarczył naj-
więcej uciechy najmłodszym. Niewielu 
nie wspomniało choć słowem o jednej 
albo drugiej atrakcji.

12-letni wojtek osmulski z osie-
dla „Tuwima” także nie omieszkał coś 
o tym opowiedzieć. Dodał dodatkowo 
coś jeszcze:

- W Leśnym Parku były fajne zwie-
rzęta. Głaskałem żubra, oglądaliśmy 
pokazy ptaków – sokoła, orła bieli-
ka. Były tutaj fajne wyjścia na basen. 
Szkoda, że nie możemy brać ze sobą 
więcej piłek. Zapamiętam to jak poszli-
śmy do kina. Puszczono nam film, ta-
ką animację o zwierzętach, które szu-
kały pożywienia, ale takiego niezwy-
kłego. W inny dzień jeszcze poznawa-
liśmy reguły poruszania się po pasach 
dla pieszych i znaki drogowe. Ogólnie 
fajnie było – mnóstwo zabawy. Ja tu 
w ogóle byłem po raz pierwszy. Rodzi-
ce dowiedzieli się z gazety. Mama nie 

chciała bym się nudził i poszła mnie 
zapisać – mówił.

Tegorocznych ferii nie zapomni też 
długo 7-letni Kuba Mazur z osiedla 
„Chemik”:

- Lubię wszystkich i wszyscy mnie lu-
bią. Uwielbiam chodzić na basen, bo 
tam dobrze się bawiliśmy – rzucaliśmy 
się, nurkowaliśmy, czasem nawet ska-
kaliśmy. Poza basenem na feriach po-
dobała mi się gra w piłkarzyki. Szkoda 
trochę, że nie było śniegu, bo ulepił-

bym na pewno jakiegoś bałwana. No 
szkoda. Bawiliśmy się nieco inaczej, 
na przykład tańcząc. Panie były dla 
nas zawsze bardzo miłe – stwierdził.

Z boku patrząc...
Dzieci swoje widziały i... nie narzeka-

ły. Fajnie spędzone 10 dni ferii zimo-
wych zawdzięczają swoim opiekunom, 
którzy najpierw zapisali je, a później 
żywo interesowali się nimi w czasie 
trwania turnusów. Co ciekawe, wielu 
z nich zapisało swoje pociechy po raz 
pierwszy. Jak wynika ze statystyk, by-
ło to aż około 70%. Dla znacznej czę-
ści tej grupy, tegoroczne ferie w Do-
mu Kultury „Chemik” były pierwszym 
kontaktem z tą formą spędzania wol-
nego czasu w czasie ferii (lub waka-
cji) w ogóle.

- Mój syn był tutaj po raz pierwszy. 
I był – z tego co wiem – jednym z naj-
młodszych uczestników. Jako mama je-
stem bardzo zadowolona. Pochwała na-
leży się paniom – wychowawczyniom, 
bo widać było jak mocno się starały. Naj-
ważniejsze, że mieliśmy dobry kontakt, 
a dziecku nie było nudno. Na pewno syn 
wyniósł jakieś nowe doświadczenia. Ma-
my nadzieję, że znowu będziemy mogli 
skorzystać z tej oferty – powiedziała an-
na Banaś, mama jakuba.

Po raz pierwszy w feriach zimowych 
uczestniczył też syn darii Lasoty – 
wiktor: - Mój syn był tu po raz pierw-
szy. Chodzi do drugiej klasy. Na fe-
riach tutaj spędził tylko jeden tydzień 
i bardzo mu się to wszystko podo-
bało. Powiedział, że na wakacje też 
mam go zapisać – wcale się nie nu-
dził. Z tego co widzę, poznał też du-
żo nowych kolegów. Od rana słysza-
łam, że musi powymieniać się z ni-
mi klockami Lego. Program był bar-
dzo atrakcyjny – to prawda. Nie za-
pomniano o zajęciach na temat bez-
pieczeństwa. W głowie tam na pew-
no coś zostało. Prawdę mówiąc, nie 

spodziewałam się, że w cią-
gu 4-5 dni można zrobić tyle 
rzeczy. A jeśli chodzi o kosz-
ty tych ferii, wydatek był pra-
wie żaden. Mam nadzieję, że 
latem będzie jeszcze więcej 
wycieczek – oceniła z zado-
woleniem.

- Ferie tu są super. Dziecko 
rozerwie się razem z innymi 
dziećmi, a i ja mam czas dla 
siebie. To coś wniesie nowe-
go w jego życie – tu coś zwie-
dzi, tam kogoś pozna. Naj-
ważniejsze, że dzieci nie na-
rzekają, że się nudzą. Moje-

mu synowi wyjazdy autokarem utkwi-
ły najbardziej w głowie. Porobił zdję-
cia, nam je pokazywał i się przy tym 
bardzo cieszył – podsumował ojciec 
Mateusza.

Ferie zimowe w Domu Kultury „Che-
mik” zorganizowano przy współpracy ze 
stowarzyszeniem „Nasz Dom” i Urzę-
dem Miasta w Siemianowicach Ślą-
skich. Wzięło w nich udział 65 dzieci, 
w tym 45, mieszkających w zasobach 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej. Najwięcej uczestników mieściło 
się w przedziale wiekowym 8-10 lat. By-
ło też sporo dzieci do lat 7. Każdy z pod-
opiecznych otrzymał okolicznościowy 
dyplom na zakończenie i upominki. 

Z kronikarskiego obowiązku odnotuj-
my, że na zakończenie ferii uczestni-
ków odwiedzili a organizację zimowe-
go wypoczynku przy okazji zwizyto-
wali jan dudek – przewodniczący RN 
SSM i Marian odczyk – wiceprezes 
Zarządu SSM ds. technicznych.

Jak podkreśla Zbigniew Krupski, po 
raz kolejny nastąpiła wymiana pokole-
nia. Czy podobna zmiana będzie miała 
miejsce również w czasie letnich pół-
kolonii? Przekonamy się za... już tylko 
parę miesięcy.

Rafał Grzywocz

Każdy coś otrzymał. Słodkościami częstowali jan 
dudek – przewodniczący rN SSM i Marian odczyk  

– wiceprezes Zarządu SSM ds. technicznych

Ferie w dK „Chemik” 

Tylko żal, że tak krótko
ciąg dalszy ze str. 34
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Znaczenie wyrazów:
PoZioMo: 1. Słup wbi-

ty w ziemię; 5. Prorok bi-
blijny; 7. Rodzaj sklepu; 
8. Duży palec; 10. Ko-
min wulkaniczny; 11. Po-
czekalnia; 12. Bywa ka-
pryśna; 16. Nóż do koro-
wania drewna; 19. Setna 
część złotego; 20. Część 
Talmudu; 21. Kolekcja; 
22. Pomocnik proboszcza; 
23. Zatoka Morza Czerwo-
nego; 26. Ziółko; 30. Pro-
ces sądowy; 33. Cia-
sto wielkanocne rozrzut-
nie słodkie; 34. Świetlisty 
krąg nad głową święte-
go; 35. Wiosenne rozto-
py; 36. Stopień w hierar-
chii katolickiej; 37. Cen-
ne starocie; 40. Ryba go-
towa do tarła. 43. Zapło-
nowa w aucie; 46. Marka 
pojazdu; 47. W oczy kole; 
48. Drzewo podmokłych 
terenów; 49. Kwiat wod-
ny; 50. Pobory z ZUS-u; 
52. Najsłynniejszy wodo-
spad; 53. Piwo z pubu; 
54. Szary metal; 55. Sko-
rupiaki w menu.

PioNowo: 1. Jajka 
na wielkanocnym stole; 
2. Imię psa; 3. Kieliszek 
wina; 4. Pośrednik giełdo-
wy; 6. Śmiałek; 9. „O czym 
mówią gwiazdy” w „Mojej 
Spółdzielni”; 13. Nagana; 
14. Kwitnie raz; 15. Naczy-
nie na lody; 16. Wystawia-
na „Halka”; 17. Tańcowa-
ła z igłą; 18. Mała czarna; 
24. Wygłaszane z ambo-
ny; 25. Bieluteńki rekwizyt 
wielkanocny; 27. Włókno 
syntetyczne; 28. Trzymaj 
je na wodzy; 29. Upodo-
bania kulinarne; 30. Nogi 
zająca; 31. Sektor kelne-
ra; 32. Chroniony ptak le-
śny; 38. Rajd motocyklowy 
w trudnym terenie; 39. Za-
stępuje dzwonki w ko-
ściele w Wielkim Tygo-
dniu; 41. Skrzat; 42. Drza-
zga; 43. Warzywo w ząb-
kach; 44. „Z dziejów Sie-
mianowic Śląskich” w Mu-

zeum Miejskim w naszym 
mieście; 45. W aparaturze; 
51. Archaik. 

Litery z pól dodatkowo po-
numerowanych od 1 do 30 
dadzą rozwiązanie krzy-
żówki, które prosimy prze-
syłać do 22 marca br. na 
adres: SSM, ul. Bohate-
rów westerplatte 20 z do-
piskiem: redakcja „Mo-
ja Spółdzielnia” – Krzy-
żówka nr 3/2016 lub ad-
res poczty elektronicznej re-
dakcji „MS”: ssm@poczta.
fm z obowiązkową informa-

cją w temacie wiadomości: 
Krzyżówka nr 3/2016.

Nagrody za rozwiązaną 
krzyżówkę nr 2/2016 z ha-
słem: Luty bywa w lód oku-
ty otrzymują: Monika Ko-
waLCZyK-ZajKowSKa, 
ul. Szarych Szeregów 1; Zo-
fia LiGĘZa, ul. Władysława 
Jagiełły 3C; Monika Nowicka 
ul. Władysława Jagiełły 39B.

Zwycięzcom gratulujemy 
i zapraszamy (z dowodem 
osobistym) do działu GZM 
po odbiór nagród. Fundato-
rem pierwszej nagrody jest 

właściciel marki Timema-
ster. Drugą nagrodę ufun-
dował Kantor Wymiany Wa-
lut „eXiTo”. Trzecią – Sie-
mianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa. 

uwaga: Wysłanie roz-
wiązania jest równoznacz-
ne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych oso-
bowych dla celów redakcyj-
nych. Z udziału w losowa-
niu wyłączeni są dłużnicy, 
przedstawiciele władz sa-
morządowych, pracownicy 
SSM i redakcja „MS.
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Jesteś bardzo mę-
ski, wesoły, pogod-
ny. Lubisz imprezy, 
biesiady i nie stro-

nisz od trunków. W życiu zazwyczaj 
osiągasz to, co sobie postanowiłeś. 
Kobiety spod tego znaku są bardzo sa-
modzielne, nie lubią się podporządko-
wywać, nie wymagają opieki na sobą.

Najbardziej cenisz 
sobie w życiu dwie 
wartości: posiada-
nie i bezpieczeń-

stwo. Nie jesteś szczególnie rozmow-
ny, wolisz odpoczywać w domu, niż 
zabawiać się z kompanami. Nie zno-
sisz zakupów, najbardziej cieszy Cię, 
gdy możesz oszczędzać.

Jesteś człowie-
kiem błyskotliwym 
i inteligentnym. W to-
warzystwie imponu-

jesz wiedzą i oczytaniem, chociaż jest 
to u Ciebie dość powierzchowne, nie 
zadajesz sobie bowiem trudu, aby 
dokładnie zgłębić jakieś zagadnienie. 
Cierpisz na zmienność nastrojów.

Pod znakiem Raka 
rodzą się ludzie re-
fleksyjni i sentymen-
talni. Łatwo ulegają 

wzruszeniu, nie są obojętni wobec 
kłopotów innych ludzi. Lubią samot-
ność, cenią sobie spokój i poczucie 
stabilizacji. Kobiety spod tego znaku 
są łagodne i miłe w obcowaniu.

Każdy Lew ma w so-
bie coś królewskiego, 
choćby nawet zajmo-
wał podrzędne stano-

wisko. Lubi imponować, być podziwia-
nym. Pracuje na ogół tylko tyle, ile ko-
niecznie musi. Lew jest prostolinijny 
i ma do ludzi zaufanie, którego cza-
sem nadużywają.

Pod znakiem Pan-
ny rodzą się ludzie 
bardzo pracowici, 
konkretni, dokładni, 

zasadniczy, lubiący czystość. Cechy 
te występują u nich już we wczesnej 
młodości. Pilni, staranni uczniowie ma-
ją zazwyczaj słońce w znaku Panny.

Pod znakiem Wagi 
przychodzą na świat 
ludzie mądrzy, sym-
patyczni, mili i za-

zwyczaj ładni. Są w stosunku do oto-
czenia nastawieni pokojowo, ale każ-
dy problem rozważają, (ważą) pod 
różnymi względami sprawiedliwie.

Żywiołem Skorpio-
na jest walka i może 
być bardzo niebez-
pieczny, gdy czuje się 
zagrożony. W zwal-

czaniu prawdziwych lub wymyślonych 
wrogów nie ma umiaru. Skorpiona ce-
chuje wielka pracowitość, nawet kosz-
tem wypoczynku. 

Jeśli urodziłeś się 
pod tym znakiem, je-
steś bardzo aktywny 
i ruchliwy. Stawiasz 
sobie wysokie cele 

i potrafisz je zrealizować. Lubisz zmia-
ny, podróże, poznawanie nowych ludzi, 
szczególnie nowych kobiet.

Pod tym znakiem 
rodzą się najbar-
dziej uparci ludzie. 
Jeśli Koziorożec so-

bie coś postanowi na pewno prędzej, 
czy później osiągnie swój cel. Ludzie 
spod tego znaku są konkretni, rzeczo-
wi, myślą i postępują logicznie.

Cechą szczególną 
ludzi spod znaku Ryb 
jest dwoistość natu-
ry. To, co podoba się 

dzisiaj, mogą odrzucić jutro. Trudno 
ich zrozumieć, wczuć się w ich sposób 
myślenia. A może i oni nie zawsze ro-
zumieją siebie?

Wielu poetów, twór-
ców, wynalazców 
ma słońce w znaku 
Wodnika. Są to lu-

dzie utalentowani, odznaczają się uro-
dą i oryginalnością. Wszechstronność, 
ciekawe pomysły, wrażliwość na pięk-
no – to cechy szczególne dla Wodnika.

Wielkanocne specjały
jajka w kminku

10 jajek po umyciu ugotować na twar-
do w łupinach cebuli i kminku. Kmin-
ku dodajemy według uznania. Ostudzić 
w zimnej wodzie, wysuszyć i potłuc sko-
rupki. Włożyć do naczynia np. słoja typu 

WECK czy jakiegokolwiek innego naczy-
nia., Po usunięciu łupin cebuli zalać wo-
dą, w której jajka się gotowały. Zostawić, 
co najmniej na 12 godzin, aby przeszły.

Podawać na zimno
Święcelnik – 20 porcji

Skład ciasta: Mąka pszenna - 1 kg, 
jaja - 4 sztuki, drożdże - 10 dag, mleko 
- 0,5 l., cukier - 10 dag, sól, masło lub 
margaryna - 20 dag

Skład farszu: Kiełbasa surowa pod-
wędzana - 80 dag, boczek wędzony - 
50 dag, baleron - 40 dag, szynka wiej-
ska - 40 dag

Z lekko podgrzanego (ok. 30°C) mle-
ka, drożdży, dwóch łyżek cukru, 2 ły-
żek mąki przygotować zaczyn i odsta-
wić go pod przykryciem w ciepłe miej-
sce. Poczekać, aż drożdże wyrosną. 
Do 1 kg przesianej mąki dodać roztrze-
pane 4 jajka, resztę mleka, wyrośnięty 
zaczyn, cukier, odrobinę soli i roztopio-
ne, ale wystudzone masło. Wyrabiać 
ciasto tak długo, aż będzie odchodziło 
od rąk. Lekko posypać je mąką, pozo-
stawić pod przykryciem w ciepłym miej-
scu na 20-30 minut, w zależności jak 
wyrasta! W międzyczasie przygotować 
wędliny - skroić. Po wyrośnięciu ciasta 
rozwałkować je na grubość ok. 1-1,5 
cm, na środek wyłożyć przygotowane 
wędliny i zawinąć w roladę. Tak zwi-
nięte ciasto włożyć do wysmarowanej 
wcześniej tłuszczem formy. Górną po-
wierzchnię ciasta posmarować roztrze-
panym jajem. Włożyć do nagrzanego 
piekarnika (220°C) i piec ok. 45 minut.

Podać dobrze wystudzone!
Mazurek orzechowy

Po 25 dag łuskanych orzechów wło-
skich, cukru i masła, 4 jajka, sok z jed-
nej cytryny, 1 łyżka śmietany, mąka ile 
zabierze ciasto. Migdały zemleć i utrzeć 
z cukrem. Masło ukręcić na puch, zmie-
szać z migdałami, wbić jajka, wlać śmie-
tanę i dodać mąki, ile zabierze, aby cia-
sto było prawie gęste. Wygnieść dobrze, 
rozprowadzić cienką warstwą na bla-
sze, piec w piekarniku w temperaturze 
150-200°C przez około pół godziny go-
dziny. Po ostudzeniu polukrować. 

Skorzystano z przepisów za: „Rączka pora-
dzi”, strona internetowa Radia Katowice

Jaką masz 
osobowość?

MOJA KUCHNIA
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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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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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Wszelkiego rodzaju naprawy
Hydrauliczne, Elektryczne,

Gazowe, Ślusarstwo,
Regulacja i Naprawa okien,

Kompleksowe remonty.
Tanio – solidnie.

503 427 475

s-323/3-15

Tylko żal, że tak krótko

 Na basenie ZSS jak ryby w wodzie

w Muzeum Miejskim o historii Siemianowic Śląskich

Pamiątkowe zdjęcie zwieńczyło ferie

Ptaki drapieżne w locie zadziwiły niejednego...

Kto nie lubi zjeżdżać?

Tańczenie czy gimnastyka?

Przyjemne z pożytecznym

Czytaj  
str. 34


