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Na s t ronach :

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

Zima, koszty, zebrania
Wielki Konkurs 2017  

– są zwycięzcy!
By nie było bałaganu...

...przez duże F

Zdrowych i Pogodnych Świąt Wielkanocnych

Spędzonych w Rodzinnym Gronie,

Wielu Duchowych Przeżyć związanych  

ze Zmartwychwstaniem Pańskim,

Wszelkiego Dostatku 

na Świątecznym Stole,

Mnóstwa Prezentów

i Wiosennego Klimatu

życzą
Rada Nadzorcza, 

 Zarząd
i Rady Osiedli SSM
oraz Redakcja „MS”



No to pojawiła się nam nowa ka-
tegoria dewastacji. Jest nią 

niszczenie zamków do śmietników.
Był czas, gdy zewsząd pa-

dały głosy, by śmietniki za-
mykać na klucz. Tak się sta-
ło i co... i doszła nowa pozy-
cja kosztowa. Niewykluczone, 
że uszkodzenia te czynią tzw. 
szperacze, ale czy na pew-
no tylko oni? Dotarły do nas 
wieści, jak to elegancko ubra-
ni ludzie szarpią furtkami, bo 
chcą wyrzucić śmieci a klu-
cza nie ma.

Poszarpie jeden, poszarpie 
drugi i zamek w końcu puści, 
a jak puści to nie pozostaje 
nic innego jak go wymienić. 
To zaś generuje koszty.

Zdumiewające są nadal wszelkie 
uszkodzenia drzwi wejściowych. Te de-
wastacje na obecną porę roku i mrozy 
są potrzebne jak pięść do oka. Ciepło 
ma którędy uciekać, wychładzają się 
ściany itd. itp. Tym samym rośnie zu-
życie energii. Przebudzenie przyjdzie, 
gdy będzie rozliczana. Wtedy zapew-
ne podniesie się wrzask: co tak dużo 
płacę, bo kto tam będzie pamiętał, że 
ileś ciepła popłynęło sobie do atmos-
fery przez zbędnie zniszczone drzwi – 
uszkodzone zamki, wybite szyby. 

My z uporem maniaka przypominamy, 
że każda celowa dewastacja czegoś, co 
mogłoby służyć miesiącami, latami to 

zbędne wydatki nawet, jeżeli koszt wy-
nosi parę złotych. To koszt, który pokry-
wamy z naszych wpłat. Te zbędne wy-
datki to po prostu wyrzucanie pieniędzy 
w błoto, naszych pieniędzy, bo nikt inny 
na utrzymanie budynków, ich otoczenia 
nie płaci jak My, tylko My sami. 

A w osiedlach zanotowano: 
„Młodych”

- Walerego Wróblewskiego 2 – znisz-
czono uchwyt w windzie.

„Centrum”
- Komuny Paryskiej 1 – urwano klam-

kę w drzwiach,

- Ryszarda Gansińca 2 – wyrwano 
słupek przeszkodowy,

- Kolejowa 2 – stale dewastowany jest 
zamek w furtce do śmietnika.

im. Juliana Tuwima
- Hermana Wróbla 21 – uszkodzony 

zamek w furtce do śmietnika,
- Okrężna 4, Wojciecha Kor-
fantego 2B, ks. Jana Ka-
picy 5 - zniszczone zamki 
w drzwiach wejściowych,
- Wojciecha Korfantego 9C 
– zniszczono skrzynkę na re-
klamy,
- Okrężna 2, 3 – urwano sa-
mozamykacze.

„Węzłowiec”
- boisko wielofunkcyjne Wła-
dysława Jagiełły 3-5-7 – dzie-
ci bawiące się na sąsiedniej 
górce, zjeżdżając z niej na 
sankach, zniszczyły przęsła 

ogrodzenia boiska.  pes

Z okazji Dnia Kobiet
Wszystkim Paniom i Pannom 
Samych Radosnych Dni Przez Cały Rok 

życzą 
Rada Nadzorcza, 

Zarząd 
i Rady Osiedli SSM
oraz Redakcja „MS”

Nie bądź obojętny - za likwidowanie dewastacji TY  też  p łac i sz ! ! !

Zamki, drzwi, płot
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

w każdy poniedziałek od 1300 do 1700 w siedzibie Zarządu
- ul. Bohaterów Westerplatte 20, pokój 26

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - tel. 32-228-57-78, 602 672 890
DYŻURUJE: poniedziałek 1700-2200; 
wtorek, środa, czwartek 1500-2200;

piątek 1300-2200; sobota 1200-2200; niedziela 800-2200

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 1730 (sala konferencyjna 
przy ADM)

Osiedle „Chemik”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Centrum”

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

Osiedle „Michałkowice”
- każdy drugi poniedziałek miesiąca 

od 1600 (siedziba administracji)
Osiedle im J. Tuwima

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

Dyżury członków Rad Osiedli

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
JOANNA BARANOWiCZ – PluSKWiK  WieSłAW JAźWieC*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
9. kwietnia 2018 r. od 1630 do 1730

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

tel. 32 609-14-00
Z kolei 7. maja 2018 r. dyżurować będą  

 Maria Jurczyk, Piotr Majnusz  
*skład osobowy może ulec zmianie 

Dyżury strażników miejskich
Dyżury 

 strażników rejonowych 
w Administracjach SSM:

Osiedle „Centrum”
- ul. Powstańców 54A – pierwszy 

i trzeci wtorek miesiąca 1000 - 1100

Osiedle im. Juliana Tuwima
- ul. W. Korfantego 9 – pierwszy po-

niedziałek miesiąca 1000 - 1100

Osiedle „Michałkowice”
- ul. Harcerska 7 – ostatnia środa mie-

siąca 1200 - 1300

Osiedle „Bańgów”
- ul. Wł. Reymonta 20 – drugi czwar-

tek miesiąca 900 - 1000

Osiedle „Chemik”
- ul. ks. Jana Kapicy 15 – ostatni 

czwartek miesiąca 1100 - 1200

Osiedle „Młodych”
- Aleja Młodych 15A – ostatnia środa 

miesiąca 1000 - 1100

Osiedle „Węzłowiec”
- W. Wróblewskiego 26-32 – ostatni 

piątek miesiąca 1000 - 1100
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Nie potrzebujesz - zgłoś do 30 marca  Nie potrzebujesz - zgłoś do 30 marca

KSIĄŻECZKI OPŁAT
Ze względu na minimalizację kosztów związanych z planowanym na kwiecień drukiem nowych książeczek opłat Za-

rząd SSM prosi osoby, które z nich nie korzystają o zgłoszenie tego faktu w Dziale Czynszów, tel. 32 6091 495 lub 
w osiedlowej ADM do 30. 03. 2018 r.

Zarząd SSM przypomina również o możliwości realizowania opłat eksploatacyjnych poprzez obciążanie rachunku banko-
wego lokatora przez Spółdzielnię (polecenie zapłaty). Dodatkowych informacji z tym związanych udziela Dział Czynszów.

W porządku obrad znalazły się bo-
wiem:
- analiza kosztów c.o. w ujęciu porów-

nawczym 2016 r. i 2017 r.
- ocena przebiegu akcji „Zima w mie-

ście” organizowanej przez DK „Che-
mik”

- informacja o przebiegu „Akcji zima 
2017/2018” w zasobach SSM.
Ponadto, Rada dokonała oceny wyni-

ków działalności Spółdzielni za 2017 r. 
– ze wszech miar pozytywne – oraz 
przyjęła harmonogram Zebrań Osie-
dlowych Członków SSM w 2018 r.  
– publikujemy go w tekście.

Omawiając koszty c.o. zauważono,
że koszty dostawy ciepła do miesz-

kań w 2017 r. ukształtowały się na po-
ziomie wyższym w porównaniu z ro-
kiem poprzednim. Średni miesięczny 
koszt całkowity w przeliczeniu na jed-
nostkę powierzchni użytkowej miesz-
kań wyniósł 2,39 zł/m2/miesiąc, pod-
czas gdy w 2016 r. kształtował się na 
poziomie 22,39 zł/m2/miesiąc. Nastą-
pił wzrost o 3,46%. Oczywiście w po-
szczególnych budynkach zmiany te 
występowały w różnych kierunkach 
i na zróżnicowanym poziomie.

Czynnikami zmian kosztu ogrzewa-
nia są:
- zmiany zamówionej mocy,
- zmiany taryfy dla ciepła,
- ilość zużytego ciepła w danym sezo-

nie grzewczym.
Corocznie Spółdzielnia dokonu-

je analizy wykorzystania zamówionej 
mocy i korygowana jest jej wielkość 
na kolejny rok. Od stycznia 2017 r. 
moc ogółem została obniżona dla za-
sobów mieszkaniowych o 455 kW, tj. 
1,4% w stosunku do poziomu mocy 
w 2016 r. Dało to pewne oszczędno-
ści w wielkości ponoszonego kosztu 
stałego, który jest niezależny od ilo-

ści dostarczanego ciepła. Te korzyści 
nie przełożyły się jednak na efekt ob-
niżenia kosztu całkowitego za central-
ne ogrzewanie.

W 2017 r. wzrosło zużycie energii 
cieplnej o 3,1% w skali ogółem, z 202 
549 GJ w 2016 r. do 208 824 GJ. Jed-
nocześnie wzrosły opłaty za usługę 
przesyłową zmienną i za nośnik ciepła. 
Te dwa czynniki skutkowały wzrostem 
kosztu zmiennego, który w większości 
budynków zniwelował korzystne wyni-
ki uzyskane w zakresie kosztu stałe-
go i w ostatecznym wyniku wpłynął na 
wzrost kosztu c.o. ogółem.

Wzrost zużycia ciepła i cen w przy-
padku kosztu zmiennego spowodo-
wał w 2017 r. zmniejszenie udzia-
łu mieszkań w najniższym przedzia-
le kosztowym do 1,50 zł/m2/miesiąc 
o 0,19 punktu procentowego, ale 
równocześnie spadł też o 1,11 punk-
tu procentowego udział mieszkań 
w najwyższym przedziale koszto-
wym powyżej 3 zł/m2/m-c. Zauważa-
my, że w kolejnych latach zmniejsza 
się udział mieszkań w tych skrajnych 
przedziałach kosztowych na rzecz 
przedziałów zbliżonych do śred-
niej ogółem. Kosztem z przedziału  
2,01-2,50 zł/m2/m-c objęte jest 50,81% 
powierzchni mieszkalnej a koszt 
z przedziału 2,51-3,00 zł/m2/m-c przy-
pada na 34,64% powierzchni.

Z kolei rozpatrując obszerną infor-
macje o całości przygotowań do zimy 
i prowadzonych działaniach mówiono, 
że ostatnie mrozy pokazały, iż general-
nie zasoby zostały dobrze przygotowa-
ne do sezonu zimowego.

Ostatnim zimowym akcentem obrad 
była ocena „Akcji zima w mieście” czy-
li ferii organizowanych w DK „Chemik”. 
Rada bardzo wysoko oceniła organiza-
cję i przebieg zakończonych niedawno 

półkolonii. Fragmenty obszernego ma-
teriału przygotowanego na posiedze-
nie publikujemy.

W ramach działalności społeczno-
-wychowawczej Dom Kultury „CHE-
MIK” w czasie ferii zimowych 2018 r. 
był czynny w dniach 29. 01 – 09. 02. 
2018 r. w godzinach od 800 do 2100, 
w tym od 1500do 1800 dla młodzie-
ży ze szkół ponadpodstawowych. 
Głównym zadaniem było zagospo-
darowanie czasu wolnego dzieciom 
i młodzieży pozostającym w mie-
ście, szczególnie w okresie ferii zi-
mowych (w tym czasie zorganizowa-
no 2 turnusy tygodniowe). W półkolo-
niach uczestniczyło ogółem 62 dzie-
ci, co wynikało z tygodniowych list 
obecności jak i deklaracji zgłosze-
niowych potwierdzonych przez rodzi-
ców. Większość, tj. 50 uczestników 
to dzieci mieszkańców Naszej Spół-
dzielni. 

Przekrój wiekowy uczestników:
- dzieci w wieku do 7 lat – 10,
- od 8 do 10 lat – 33,
- powyżej 10 lat – 19,
- chłopców – 34, dziewczynek – 28,
- dzieci zamieszkujące w Siemianowi-

cach Śl. – 62,
- dzieci z miast ościennych – 2,
- dzieci poraz pierwszy uczestniczące 

półkoloniach – 21,
- dzieci uczestniczące przez całe 2 ty-

godnie – 27.
Opiekę nad dziećmi sprawowało 

3 wychowawców i 3 pracowników ob-
sługi. Młody wiek uczestników miał 
wpływ na organizację zajęć oraz 
szczególną formę opieki. Fakt ten zo-
stał rozwiązany poprzez pozyskanie 
fachowej kadry nauczycielskiej, co po-
zwoliło w znacznym stopniu zniwelo-
wać problemy związane właśnie z wie-
kiem uczestników.

Organizacja półkolonii została zgło-
szona oraz zarejestrowana w Minister-
stwie Edukacji Narodowej i Kuratorium 
Oświaty i Wychowania. O organizacji 
półkolonii poinformowani zostali Po-
wiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiolo-
giczna, Straż Pożarna i Policja.

Obradowała RN SSM

Zima, koszty, zebrania
Przeprowadzone 5 marca posiedzenie Rady Nadzorczej Siemianowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej zbiegło się w czasie z silnymi mrozami, jakie 
nawiedziły Polskę. Tak się jakoś złożyło, że zima i to, co z nią związane do-
minowało też w materiałach, jakie Rada rozpatrywała.
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Wychowawcy sprawujący opie-
kę w czasie trwania półkolonii nad 
uczestnikami posiadali odpowiednie 
uprawnienia i świadectwa pozwala-
jące pełnić te funkcje, byli ubezpie-
czeni od odpowiedzialności cywilnej 
i zatrudnieni na podstawie umowcy 
zlecenia.

W trakcie półkolonii przedstawiciele 
Urzędu Miasta spotkali się z uczest-
nikami oraz przeprowadzili kontro-
le dokumentacji, czystości, bezpiecz-
nego pobytu dzieci i młodzieży, reali-
zacji  zadań programowych. Kontro-
le pozytywnie oceniły nasze działania 
co zostało odnotowane w stosownym 
protokole.

Na organizację półkolonii pozyska-
no dotację z Urzędu Miasta w kwocie 
5.987,50 złotych. Z przyznanej dota-
cji opłacono płace wychowawców oraz 
opłatę za autokar na zorganizowanie 
wycieczki.

Dzienny plan zajęć półkolonii w DK 
„CHEMIK” zakończonych 09. 02. br.:
- 29. 01. – dzień pierwszy półkolo-

nii: gry i zabawy integracyjne zapo-
znawcze, przypomnienie zasad bez-
pieczeństwa w czasie ferii zimowych 
przez Pana Policjanta. Spacer do la-
sku Bytkowskiego, konkurs lepienia 
bałwana.

- 30. 01. – dzień drugi półkolonii: 
Park Tradycji bajka „Alladyn”, Basen 
Kompleks Sportowy „Michał”

- 31. 01. – dzień trzeci półkolonii: pie-
sza wycieczka do Parku Śląskie-
go, zwiedzanie „Stadionu Śląskie-
go”, gry i zabawy w Domu Kultury 
„CHEMIK”

- 01. 02. – dzień czwarty półkolonii: wy-
cieczka autokarowa do Wisły, kulig 
Doliną Białej Wisełki, ognisko, pie-
czenie kiełbasek, zwiedzanie skocz-
ni narciarskiej im. Adama Małysza 
w Wiśle.

- 02. 02. – dzień piąty półkolonii: Tur-
niej Piłki Nożnej dzieci: Kompleks 
Sportowy „Michał”, Basen: Kom-
pleks Sportowy „Michał”

- 05. 02. – dzień szósty półkolonii: 
gry i zabawy w Domu Kultury „CHE-
MIK”, zajęcia komputerowe, przygo-
towanie przez doradców zawodo-
wych  z Mobilnego Centrum Infor-
macji Zawodowej OHP z Dąbrowy 
Górniczej.

- 06. 02. – dzień siódmy półkolonii: 
Park Tradycji bajka „Minionki”, Ba-
sen Kompleks Sportowy „Michał”

- 07. 02. – dzień ósmy półkolonii: 
zwiedzanie Urzędu Miasta i spotka-
nie z Prezydentem Siemianowic Ślą-

skich oraz zwiedzanie Muzeum Miej-
skiego.

- 08.02. – dzień dziewiąty półkolonii: 
wycieczka do Bielsku-Białej „Baj-
kowy Świat” studio filmów rysunko-
wych, Muzeum Minerałów „Skarby 
Ziemii”.

- 09. 02. – dzień dziesiąty półkolonii: 
wyjście na spacer konkurs lepienia 
bałwana, bal przebierańców, zakoń-
czenie półkolonii.

Podczas turnusów organizowano gry 
i zabawy sportowo-rekreacyjne i świe-
tlicowe.

Ponadto, odbyły się:
- 2 wycieczki autokarowe do Wisły 

i Bielska-Białej. Wycieczki zawierały 
w sobie dwa elementy:

- wypoczynkowy: kulig, pieczenie 
kiełbasek, spacery, zabawa,

- poznawczy: skocznia im. Adama 
Małysza, Muzeum Minerałów „Skar-
by Ziemii” oraz Studio Filmów Ry-
sunkowych.
Dla młodzieży przygotowano także:

- trzy wyjścia na basen w Kompleksie. 
Sportowym „Michał”,

- jedno wyjście na Turniej Piłki Nożnej 
– Kompleks Sportowy „Michał”,

- udział w dwóch porankach filmowych 
w Parku Tradycji,

- jedno wyjście na zabawy na śniegu,
- dwie piesze wycieczki – jedną do 

Parku Śląskiego w celu zwiedze-
nia Stadionu Śląskiego a drugą do 
Urzędu Miejskiego i Muzeum.
W trakcie trwania półkolonii zorganizo-

wano pogadanki na następujące tematy:

- niebezpieczeństwa, jakie niosą za 
sobą dopalacze – „Nie dopalaj się”,

- bezpieczne ferie, bezpieczeństwo 
w górach i w lesie, aktywny wypo-
czynek (zakładaj kask, przestrzegaj 
przepisów drogowych, bądź widocz-
ny na drodze, nie uprawiaj sportów 
w miejscach niedozwolonych itp.),

- zdrowie i higiena, w tym: myj ręce 
przed każdym posiłku, nie używaj 
wspólnych przyborów toaletowych, 

nie pij i nie jedz ze wspólnych na-
czyń itp.
Wszystkie przeprowadzone zajęcia 

w czasie trwania półkolonii były bardzo 
szczegółowo odnotowane w obowiąz-
kowo prowadzonym dzienniku zajęć.

O organizowanych półkoloniach czę-
sto informowano na łamach „Mojej 
Spółdzielni” na stronie Urzędu Miasta 
w rubryce „Puls dnia”, na stronie inter-
netowej Domu Kultury „CHEMIK”.

Półkolonie zakończył tradycyjny bal 
przebierańców w czasie którego wrę-
czano certyfikaty uczestnika półkolo-
nii oraz drobne upominki a wychowaw-
com złożono podziękowanie.

W zakończeniu półkolonii uczest-
niczyli Przewodniczący Rady Nad-
zorczej Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej – Wiesław Jaźwiec, 
członek Rady Nadzorczej i Przewod-
nicząca Komisji Społeczno-Samorzą-
dowej – Barbara Henel, zastępca Pre-
zesa Zarządu SSM – Marian Odczyk 
oraz pełnomocnik Zarządu SSM – Ma-
rek Grzyb.

pes

lp. TeRMiN ZeBRANiA OSieDle MieJSCe ZeBRANiA

1.
23. 04.

(poniedziałek)
godz. 1700

„CHEMIK”
Dom Kultury „Chemik”
ul. Niepodległości 51

2.
23. 04.

(poniedziałek)
godz. 1700

„BAŃGÓW”
Zespół Szkół nr 1

w Bańgowie

3.
24. 04.
(wtorek)

godz. 1700

im. Juliana TUWIMA
Dom Kultury „ Chemik”

ul. Niepodległości 51

4.
24. 04.
(wtorek)

godz. 1700

„CENTRUM”
Klub „Centrum”

ul. Powstańców 54

5.
25. 04.
(środa)

godz. 1700

„MŁODYCH”
Dom Kultury „ Chemik”

ul. Niepodległości 51

6.
25. 04.
(środa)

godz. 1700

„MICHAŁKOWICE”
SCK – Zameczek 

Michałkowice
ul. Oświęcimska

7.
26. 04.

(czwartek)
godz. 1700

„WĘZŁOWIEC”
Dom Kultury „ Chemik”

ul. Niepodległości 51
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Rozwiązania zagadek logicznych: 
Smok w jaskini
Bierzesz jedną kartkę i szybko połykasz, a następ-
nie proponujesz smokowi, aby zobaczył, co jest 

napisane na jego kartce. Jest tam napis: ŚMIERĆ, 
a więc smok sam musi przyznać, że na Twojej był 
napis: WOLNOŚĆ. W ten sposób nie umrzesz.
Stara zagadka 

Równego sobie. Ta i tylko ta odpowiedź jest 
dobra!
Co ma...?
Mapa.

Święta Wielkanocne – zwyczajowe perełki
Czymże byłyby Święta Wielkanocne i okres je poprzedzający bez związanych z nimi zwyczajów? Najpopular-

niejszymi są barwienie jajek, święcenie pokarmów i śmigus-dyngus. Oprócz głębokich przeżyć religijnych, to 
właśnie one budują (ten) klimat świąt. ludowych obyczajów było znacznie więcej, dziś niestety coraz rzadziej pie-
lęgnowanych, często też już zapomnianych – a szkoda. Warto przynajmniej wiedzieć, że są jeszcze miejscowości 
w województwie śląskim, gdzie unikatowe, zwyczaje zachowały się w lokalnej społeczności do dzisiaj.

Żmudnej, czasochłonnej pracy od-
szukania, udokumentowania na foto-
grafiach oraz w opisie i zebrania w ca-
łość unikalnych zwyczajów, obrzędów 
świątecznych (i nie tylko tych) podjął 
się w swojej publikacji „Świat obok nas” 
Robert Garstka. W województwie ślą-
skim, jak się okazuje, mimo szybko za-
chodzących wokół nas prze-
mian cywilizacyjnych, zacho-
wały się gdzieniegdzie zwy-
czaje niczym „żywcem” wycią-
gnięte z dawnych wsi i miaste-
czek, „zapisanych” w filmach 
czy książkach osadzonych 
swą tematyką w XIX i począt-
kach XX wieku. 

To lokalne wydarzenia religij-
ne, rytualne. Są, ale… prakty-
kowanie ich w ostatnich latach 
– na co zwraca uwagę Robert 
Garstka – coraz bardziej zani-
ka. Wiąże się to między inny-
mi z wpływem kultury maso-
wej, i co za tym idzie – brakiem 
chęci i potrzeby podtrzymywa-
nia dawnych nieodłącznych 
świątecznych, Wielkotygodniowych lu-
dowych praktyk. Świat wirtualny – ten 
w laptopie i smartfonie zaspokaja dziś 
potrzeby poznawcze, rozrywko-
we i jest wygodny. Zanik ten wy-
nika również z tego, że już w XX 
wieku wraz z coraz szerszymi 
możliwościami komunikacyjny-
mi i potrzebą migracji głównie 
za pracą, nowo przybyli często 
nie znali lokalnych zwyczajów 
i niejednokrotnie nie mieli po-
trzeby ich poznawać, a tym bar-
dziej pielęgnować – przekazy-
wać kolejnym pokoleniom.

Całe szczęście są jeszcze dzisiaj lu-
dzie, często pasjonaci lub blisko zwią-
zani z Kościołem, którzy wkładają dużo 
wysiłku w podtrzymanie tych lokalnych 
zwyczajów. Nie tylko zresztą świątecz-
nych. Skupmy się zatem na nich.

Kolorowo, uroczyście, zabawnie
Zdecydowanie najwięcej barwnych 

obyczajów zachowało się we wsiach 

i w małych miasteczkach. Jeśli już 
napotykamy na coś nadzwyczajne-
go w miastach, to zwykle w dzielni-
cach poza centrum lub w klasztorach 
i sanktuariach.

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wiel-
ki Tydzień. Idąc do kościoła bierzemy 
ze sobą palmę. W zależności od regio-

nu układa się ją z różnego rodzaju ro-
ślin i nie tylko. W Radlinie zwyczajowo 
(powiat wodzisławski) jest to np. ga-

łązka krzewu – kłokoczki południowej.
Z konkursem wielkich i kolorowych 

palm w ostatnią niedzielę przed Wiel-
kanocą kojarzy się nam małopolska 
Lipnica Murowana, podczas gdy bliżej 
– w Gilowicach (powiat żywiecki) rów-
nież możemy zobaczyć liczne, kilku-
metrowe okazy, których podstawą jest 
wierzba, przyozdobiona między inny-
mi wstążkami i kwiatami wykonanymi 

z bibuły, barwinek. Nad ich przygoto-
waniem pracują przez kilka dni całe ro-
dziny. To tradycja przekazywana tam 
z dziada pradziada. 

Do dziś w Roszkowie (powiat raci-
borski) palmy przygotowywane są mię-
dzy innymi na bazie wikliny. Ich trzon 
wykonany jest z kilku gałązek wikli-

ny, związanych w paru miej-
scach cienkimi witkami two-
rzących pierścień. Jej szczyt 
układany jest w formę głow-
ni, wewnątrz której umiesz-
cza się niewielki krzyżyk. Ca-
łość przyozdabia się gałązka-
mi bukszpanu, kwiatami.

Poświęcone w kościele pal-
my przechowujemy w domu, 
by chroniły przed złymi mo-
cami. Na terenach wiejskich – 
bo w miastach raczej tego się 
nie spotyka – istnieje wspo-
mniany już zwyczaj „dokłada-
nia” do palmy małego krzy-
żyka, który zatyka się póź-
niej do ziemi w polu lub ogro-
dzie, by zapewniał urodzaj, 

ale i chronił uprawy przed skutkami 
anomalii pogodowych.

Kiedyś popularny był zwyczaj poły-
kania pączków gałązki wierz-
bowej (bazi) – elementu pal-
my, co miało uchronić przez 
bólem gardła przez cały rok. 
Dzisiaj gdzieniegdzie jeszcze 
w Zagłębiu Dąbrowskim jest 
to praktykowane i w pojedyn-
czych domach w całym woje-
wództwie śląskim, nierzadko 
z przymrużeniem oka.

Nieczęsto zdarza się, by 
w Niedzielę Palmową w procesjach 
wokół kościoła tego dnia uczestniczy-
ły zwierzęta (m.in. osiołki, konie), a taki 
właśnie zwyczaj zachował się w woje-
wództwie śląskim w Ustroniu-Polanie, 
Tychach-Cielmicach i Siewierzu.

W okresie Wielkiego Postu odpra-
wiane są nabożeństwa Drogi Krzyżo-
wej, które w wielu miejscach odbywają 
się poza murami kościoła. Wierni prze-

Kolorowy koszyczek
Wielkanoc bez kolorowych i ozdobionych jajek jest 

nie do pomyślenia. Farbek nie brakuje. My od lat pole-
camy naturalne barwniki, co teraz jest trendy, jako że 
wszystko, co eko jest cool. Dobrze jest do wywarów do-
dać nieco octu – kolory będą trwalsze, a przed barwie-
niem przetrzeć jajko również octem, co likwiduje delikat-
ny „woskowy” nalot, jakim jest pokryte.

Straż grobowa - Koziegłówki - www.slaskie.travel
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mierzają ulice miast, osiedli, modlą się 
na kalwarii, jak ma to miejsce w są-
siednich Piekarach Śląskich czy w Pa-
newnikach u ojców Franciszkanów. 

Wielki Czwartek rozpoczyna Tridu-
um Paschalne. W kościołach na znak 
żałoby, zdrady Judasza milkną dzwo-
ny, następuje symboliczne 
„zawiązanie dzwonów”. Za-
stępują je drewniane kołat-
ki. Od Wielkiego Czwartku do 
Wielkiej Soboty w kilku miej-
scowościach ziemi racibor-
skiej, o wyznaczonych godzi-
nach chodzą grupy chłopców 
w wieku szkolnym i klekocą 
ręcznymi kołatkami młotko-
wymi (klepaczkami). Kiedyś 
owo grzechotanie było jed-
nym z najpopularniejszych 
zwyczajów wiejskich, dziś 
spotykane jest sporadycznie.

W Leśniakach (powiat będziński) 
wieczorem, przez cały okres Triduum 
aż do mszy rezurekcyjnej odprawia-
nej o 6 rano, słychać głośne wystrza-
ły symbolizujące „pękanie skał” groty, 
w której pochowany był Jezus Chry-
stus i rychłe jego zmartwychwstanie. 
Zwyczaj ten dawniej praktykowany był 
również gdzie indziej, ale stopniowo 
od niego odstępowano ze względu na 
problemy ze zdobyciem karbidu, jak 
i hałasu, który zaczął przeszkadzać 
mieszkańcom.

W Wielki Piątek, najczęściej o półno-
cy lub o świcie istniał zwyczaj obrzę-
dowego obmywania się w rze-
ce lub w studni. Związane jest 
to z przesądem, że w nocy 
z Wielkiego Czwartku na Wiel-
ki Piątek dzieją się w przy-
rodzie cuda – na pamiątkę 
krwawej ofiary Jezusa Chry-
stusa woda zamienia się w wi-
no. Wierzono, że takie umycie 
się zapewni zdrowie i urodę 
przez cały rok. Zwyczaj obmy-
wania się w strumyku zacho-
wał się między innymi w Sław-
kowie i Skoczowie.

Wodzenie Judosza
We wspomnianym Skoczo-

wie pielęgnowany jest jeszcze 
inny zwyczaj. W Wielki Piątek 
i Wielką Sobotę odbywa się 
pochód mieszkańców starów-
ką, na czele, którego idą hala-
bardnicy prowadzący słomianą kukłę 
a za nimi dzieci z klekocącymi drew-
nianymi kołatkami. To tak zwane „Wo-
dzenie Judosza”. W Wielką Sobotę ku-
kła symbolizująca Judasza, który zdra-

dził Jezusa Chrystusa zostaje spalo-
na, a wraz z nią – według wierzenia – 
ginie całe zło, jakie mogłoby dotknąć 
miasto w ciągu roku.

Wielka Sobota zdecydowanie ko-
jarzy nam się z pójściem do kościo-
ła i poświęceniem wielkanocnego ko-

szyczka pokarmów. W Sączowie (po-
wiat będziński) święci się je przy przy-
drożnych kapliczkach, zaś w nieodle-
głej Siemoni – w wyznaczonym do te-
go celu domu i remizie strażackiej.

W Polsce można jeszcze spotkać 
zwyczaj wielkanocnych straży gro-
bowych zwanych „turkami”. W woje-
wództwie śląskim jest to praktykowane 
w Koziegłówkach (gmina Koziegłowy). 
W tamtejszym sanktuarium w okresie 
wielkanocnym zamaskowane „Turki” 
– młodzi mężczyźni przebrani w ko-
lorowe stroje i z maskami na twarzy 
trzymają wartę przy grobie Chrystu-

sa od Wielkiego Piątku, aż do rezurek-
cji, kiedy to na słowa kapłana: Chry-
stus zmartwychwstał, padają na zie-
mię. Później jeszcze idą w uroczystej 
procesji wokół kościoła.

W barwnych maskach w wielkanoc-
ny wieczór odwiedzają swoje rodzi-
ny, sąsiadów, panny... śmiergustnicy. 
Już w śmigus-dyngus od rana chłopcy 
i młodzi mężczyźni poprzebierani w ko-
lorowe stroje chodzą po ulicach i przy 
dźwiękach gwizdków i trąbek polewają 

kogo należy. Taki zwyczaj po-
pularny jest nadal w Wilamo-
wicach na Podbeskidziu.

Poniedziałek Wielkanoc-
ny kojarzy się z laniem wodą. 
Tymczasem mieszkańcy Gli-
wic-Ostropy i okolic pielęgnu-
ją zwyczaj uroczystej konnej 
procesji, która wiedzie przez 
całą miejscowość i to ona jest 
na ustach wszystkich. Jeźdź-
ców zdobią wieńce wykonane 
z bukszpanów i kwiatów. Ja-
dąc, odmawiają modlitwy bła-
galne o dobre zbiory. Procesję 

kończy nabożeństwo, a po nim jeźdźcy 
rzucają wieńce na krzyż misyjny. Kawa-
ler, którego wieniec zawiśnie na krzyżu, 
jeszcze w tym samym roku, wedle tra-
dycji, zapozna wybrankę swego serca.

Wielkanocna procesja konna jest 
dość popularnym obyczajem na zie-
mi raciborskiej. Złożona nieraz z po-
nad setki jeźdźców przemierza obrzę-
dowo miejscowe pola. Na takie proce-
sje natrafimy w Poniedziałek Wielka-
nocny w Pietrowicach Wielkich, Sudo-
le, Bieńkowicach, Zawadzie Książęcej, 
czy Studziennej.

Poznać, wczuć się
Gdybyśmy cofnęli się w cza-

sie do przełomu XIX i XX wieku 
pewnie większość z nas miała-
by okazję uczestniczyć w opi-
sanych zwyczajach, co świę-
ta, jak i pewnie w innych, które 
już zaniknęły – nie tylko zresz-
tą tutaj. Mieszkańcy Górnego 
Śląska to dzisiaj, oprócz ro-
dowitych Ślązaków, przyjezd-
ni z różnych regionów Polski 
w tym zza obecnej wschodniej 
granicy. Tam też były/są ta-
kie unikatowe zwyczaje. Warto 
przynajmniej przeczytać i do-
wiedzieć się, jak barwne potra-
fią być towarzyszące, wpisane 
w okres wielkanocny regional-
ne obyczaje. Szerzej nieznane. 
Być może komuś zaświta, że 
wiele lat temu w czymś takim 

uczestniczył. Być może kto inny zechce 
wziąć udział w tym, co jest jeszcze.

Materiał oparto o publikację „Świat obok 

nas” Roberta Garstki.

Rafał Grzywocz

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

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

my wodą wyjdzie nam jasnoróżowy, jeśli długo pomo-
czymy w czystym soku, uzyskamy nawet kolor czerwo-
ny),

Zielony – trawa, pokrzywa, liście barwnika, młode ży-
to, kora brzozowa, wywar z jemioły,

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

Procesja konna w Pietrowicach Wielkich www.klubgaja.pl
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Trening jak szkoła
Dla wielu chłopaków (nie-

kiedy dziewcząt) z osiedli 
spółdzielczych darmowe tre-

ningi stały się murowaną po-
zycją w tygodniowym kalen-
darzu popołudniowych za-
jęć. Udział w nich stał się tak 
oczywisty, jak lekcje w szko-
le. Godzina biegania za piłką 
w sali gimnastycznej to jeden 
z przyjemniejszych – jak za-
pewniają – momentów w wol-
nym czasie po szkole…

W grupach prowadzo-
nych przez trenerów Dariu-
sza Rzeźniczka i Roberta 
Razakowskiego są dzieci 
uczęszczające na treningi 
regularnie – tydzień w ty-
dzień, są i takie, które poja-
wiają się od czasu do czasu. 
Niemniej grupy są w mia-
rę ustabilizowane. Na młod-
szych grupach (7-9 lat) fre-
kwencja zwykle jest więk-
sza – to średnio ponad 15-
16 uczestników, choć z jed-
nym wyjątkiem – mniej dzie-
ci uczęszcza na zajęcia do 
sali Szkoły Podstawowej nr 
20 (os. „Tuwima”).

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 procentuje w relacji 

z innymi na podwórku. Na na-
szych treningach każdy jest 
równy, wszyscy są jednako-
wi. Staramy się nie dopusz-

czać do sytuacji, że się ktoś 
z kogoś śmieje. Nie narzuca-
my też jakichś wielkich wy-

magań. Po prostu ćwiczymy, 
dopasowując te ćwiczenia do 
poziomu grupy. My spełnia-
my inną rolę niż klub piłkarski 
– podkreśla trener, zachęca-
jąc równocześnie do zapisy-
wania dzieci na treningi.

Turniej świąteczny  
– wyczekiwany

Swój turniej w tym sezo-
nie jesienno-zimowym mia-

ła już grupa młodsza (7-
9 lat). Natomiast 22 mar-
ca br. (czwartek) IV Wiel-
kanocny Turniej Piłki Noż-
nej w Kompleksie Sporto-
wym „Michał” dedykowany 
będzie dla starszych grup 
(10-12 lat). Marcowe zajęcia 
zapewne będą opierały się 
na przygotowaniach do nie-
go. Każdy będzie chciał za-
prezentować się jak najle-
piej zwłaszcza, że na trybu-
nach zasiądą ich najbliżsi. 

Ten turniej, podobnie jak 
grudniowy, zorganizowany 
zostanie przy współpracy 
Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, Urzędu Mia-
sta i MOSIR-u.

Zapisy na treningi? 
Otwarte

Wciąż można zapisywać 
swoje pociechy. Nie kosztu-
ją nawet złotówki. Wystarczy 
przyjść z dzieckiem na jed-
no z zajęć i wypisać odpo-
wiednią deklarację, jaką ma-
ją przy sobie trenerzy. Nale-
ży pamiętać jednak o sztyw-
no ustalonym przedziale wie-
kowym 7-12 lat (funkcjonu-
ją dwie grupy podstawowe 
– 7-9 i 10-12 lat) oraz do-
datkowe +12 dla tych, któ-
rzy wcześniej chodzili na te 
treningi, prowadzone jednak 
tylko w miesiącach letnich. rg

Być jak Messi, Ronaldo, lewandowski

Treningi i turniejowy przerywnik
Dzieciom uczestniczącym w darmowych treningach piłkarskich zapału do gry nie brakuje. 

 Ferie, nie ferie – zawsze znajdzie się grupa (głównie) chłopców, by przyjść i razem 
grać i trenować. W marcu starsze grupy czeka iV Wielkanocny Turniej Piłki Nożnej.

Terminarz zajęć w salach gimnastycznych
„Bytków” – Zespół Szkół Sportowych (ul. Mikołaja 3)

Poniedziałki:
- 1900-1945 - dzieci 7-9 lat

- 1945 - 2030 – dzieci 10-12 lat
„Tuwima” – Szkoła Podstawowa nr 20 (ul. lipowa 3)

Wtorki:
- 1630 - 1730 - dzieci 7-9 lat

- 1730 - 1830 - dzieci 10-12 lat
„Bańgów” – Szkoła Podstawowa nr 16  

(ul. Karola Szymanowskiego 11)
Środy:

- 1600 - 1700 - dzieci 7-9 lat
- 1700 - 1800 - dzieci 10-12 lat

„Michałkowice – Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych (ul. Witolda Budryka 2)

Czwartki:
- 1700 - 1800 - dzieci  7-9 lat

- 1800 - 1900 - dzieci 10-12 lat
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Klatki, windy i sporadycznie...
Zimne dni lutego na niewiele pozwoliły na zewnątrz budynków. Dwie zabudowy śmietników, przycinka, wycin-

ka drzew, realizacja pojedynczych postulatów mieszkańców o słupki przeszkodowe czy poręcz. Ten kwartał 
to zadania głównie realizowane w klatkach schodowych – ważne dla komfortu zamieszkania. Od początku roku 
w sumie odmalowanych oddano ich już kilkanaście. Drugie tyle jest w planach.

Osiedle „Centrum”
Końca prac w klatce schodowej do-

czekali się mieszkańcy budynku przy 
ulicy Brzozowej 12. Klatkę odmalowa-
no od góry do dołu, modernizując rów-
nież kompleksowo parter. W kolejnych 
klatkach osiedla lada moment mają 
pojawić się robotnicy. Tych spodzie-

wać się należy przy Tadeusza Ko-
ściuszki 3 oraz Komuny Paryskiej 6.

Cały czas trwają roboty w szybie 
windy budynku przy ulicy Powstań-
ców 46A. Wkrótce zostanie oddana 
do użytku nowa (druga) winda. Jesz-
cze trochę.

Jedynym, tak na dobrą sprawę, du-
żym zadaniem wykonanym w ub.m. 
na zewnątrz budynków była realizacja 
projektów postawienia dwóch nowych, 
zamykanych na klucz stanowisk kon-
tenerowych. Te, zgodnie z planem, po-
jawiły się przy:
- ulicy Kruczej 3 – dla mieszkańców 

z klatek ul. Krucza 2, 2A, 3 oraz 
użytkowników garaży,

- skrzyżowaniu ulic Jana Pawła ii i Ta-
deusza Kościuszki – dla mieszkań-
ców z klatek Jana Pawła ii 18A, B, 
20 oraz Tadeusza Kościuszki 17 
(budynek nienależący do SSM).
Osiedlowi konserwatorzy, tak jak 

każdego miesiąca, wymieniają odcin-
ki pionów i poziomów wodnych. W lu-
tym między innymi przy:
- Kolejowej 3B,
- Kruczej 3.

Stały odór w klatce schodowej był 
powodem zleconej na wniosek miesz-
kańców dezynfekcji zsypu przy ulicy 
Śląskiej 46A.

Osiedle „Młodych”
Dwa tematy rzucają się w oczy od 

początku roku:
- kompleksowe remonty klatek scho-

dowych,
- wymiana dźwigów osobowych.

Na przełomie lutego i marca robotników 
widać na kolejnych adresach. Remonty 

klatek przy ZHP 5 i 6 powoli zmierzają do 
końca i tym samym dołączą do odświe-
żonej już w tym roku klatki przy ZHP 4. 

Robotników wymieniających windy wi-
dać mniej – za to słychać, że pracują za 
zamkniętymi drzwiami w szybach win-
dowych. Praktycznie jednocześnie pro-
wadzone są roboty w trzech klatkach:
- Walerego Wróblewskiego 4,
- Niepodległości 22,
- Placu Józefa Skrzeka i Pawła Wój-

cika 7B.
Po zamontowaniu pionów nawod-

nionych (tzw. „mokrych pionów”) przy 
ulicy Jana Stęślickiego 3-4-5-6, czy-
li realizacji zaleceń straży pożarnej 
związanych z bezpieczeństwem po-
żarowym budynku administracja osie-
dla „Młodych” po tych wykonanych ro-
botach zleciła odświeżenie parterów.

Przed malowaniem są klatki schodowe 
w budynku położonym przy Alei Młodych 
1-2. Na razie montowane są w nich no-
we okna w korytarzach. Zanim wejdą ma-
larze, inna firma zajmie się modernizacją 
dotychczasowej instalacji domofonowej.

W osiedlu „Młodych” kontynuowana 
jest wymiana wodomierzy na kolejnych 
adresach, według harmonogramu.

Osiedle „Bańgów”
W „Bańgowie” już po odbiorze tech-

nicznym są malowane przez ostatnie 

tygodnie klatki schodowe w budyn-
kach przy ulicy Władysława Reymon-
ta 10, 12, 22, 24.

Krótka przerwa i po Świętach Wiel-
kanocnych ekipy malarskie wrócą w to 
osiedle, by zająć się kolejnymi, zgod-
nie z przyjętym planem remontów 
– przy Władysława Reymonta.

Kilka ważnych zadań wykonali lub 
wykonują osiedlowi konserwatorzy. 
Dotyczą one głównie robót instalacyj-
nych. Wymienili między innymi:
- poziomy ciepłej i zimnej wody oraz 

cyrkulacji przy ulicy Władysława 
Reymonta 48-50,

- piony – przy Władysława Reymonta 
10 oraz Marii Skłodowskiej-Curie 13. 
Teraz w osiedlu „Bańgów” trwa mię-

dzy innymi wymiana wodomierzy 
w budynku przy ulicy Marii Skłodow-
skiej-Curie 71 oraz przycinka drzew 
i krzewów.

Osiedle „Chemik”
Na raty prowadzone są roboty w bu-

dynkach przy ulicy Alfonsa Zgrzebnio-
ka 35-37 oraz 37-39. A to dlatego, że 
jeszcze nie wszyscy operatorzy multi-
medialni przepięli swoje instalacje do za-
montowanych białych korytek, biegną-
cych przez wszystkie piętra klatek. Wy-
konano modernizacje parterów, a ostat-
nio administracja zleciła odnowienie 
i naprawienie wszystkich drzwi do po-
mieszczeń wspólnego gospodarowania.

Niejako ostatnim zadaniem dotyczą-
cym wymiany dźwigu osobowego w wie-
żowcu przy ulicy Walerego Wróblew-
skiego 69, jakie pozostało, jest montaż 
na wszystkich piętrach nowych pane-

ciąg dalszy na str. 10

Wymiana wind odbywa się za 
zamkniętymi drzwiami os. „Młodych”. Dobre przygotowanie podłoża to podstawa
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li przycisków przywołujących windy. Ten 
wysoki budynek ma dwie windy, dotych-

czas z osobnymi panelami przycisków. 
Po modernizacji będzie jeden wspólny 
dla obu – w pośrodku. Takie rozwiązanie 
zlikwiduje przywoływanie obydwu wind 
na raz i czekanie, która pierwsza przyje-
dzie. Teraz zjeżdżać będzie ta najbliższa 
miejsca przywołania. Należy podkreślić, 
że takie rozwiązanie to szereg korzyści 

np. zmniejszenie zużycia energii elek-
trycznej czy też oszczędność w eksplo-
atacji wszystkich elementów dźwigów. 
Nie pracuje więc części się nie zużywają.

Trwa przycinka drzew w osiedlu. 
Z mniejszych spraw warto odnotować 
montaż na wnioski mieszkańców ba-
rierek – poręczy przed wejściami do 
klatek schodowych przy ulicach: Wale-
rego Wróblewskiego 51A, 61A, 53H, 
a także uzupełnienie w ramach robót 
alpinistycznych kratek wentylacyjnych 
oraz tynków na niektórych elewacjach 
budynków, tj. przy:
- Walerego Wróblewskiego 61-63,
- Niepodległości 59, 61,
- Alfonsa Zgrzebnioka 27-29.

Osiedle „Michałkowice”
Kolejne postępy, jeśli chodzi o ma-

lowanie klatek schodowych. Ostatnie 
tygodnie ekipy malarskie okupowa-
ły klatki schodowe przy: Stawowej 
5, 6, 7, 11 i 11A. Roboty wykona-
no kompleksowo, bo oprócz malowa-
nia wszystkich pięter, zmodernizowa-
no również partery. 

Administracja osiedla „Michałkowi-
ce” zleciła dodatkowo montaż drugich 
drzwi wejściowych w klatkach przy: 
Stawowej 5, 6, 7.

Inny ważny temat to wymiana dźwigów 
osobowych. W tej chwili wymieniana jest 
winda przy ulicy Wyzwolenia 10A.

Pilnować również trzeba terminów 
przeglądów instalacji gazowej i wenty-
lacji, bo właśnie przełom lutego i mar-

ca to kontrole na kolejnych adresach 
osiedla, zarówno w osiedlu „Robotni-
czym”, jak i przy ulicy Przyjaźni.

Wykorzystując moment dobrej pogo-
dy wykonano częściowy remont dro-
gi i parkingu, znajdujących się wzdłuż 
budynku przy ulicy Kościelnej 36, 
obok banku.

Osiedle im. Juliana Tuwima
O tym, jak długo w czasie potrafi wy-

dłużyć się przekładanie instalacji mul-
timedialnych kilku różnych operatorów 
– i co za tym idzie początek właści-
wego remontu klatek – przekonali się, 
niestety, mieszkańcy budynku przy uli-
cy Hermana Wróbla 4A, B. To jednak 
nie wina ani Spółdzielni, ani firmy ma-
larskiej, czy nawet pojedynczych do-
stawców. Teraz, na szczęście, roboty 
ruszyły „pełną parą”.

W osiedlu „Tuwima” przybędzie 
wkrótce kolejna nowoczesna winda. 
Trwa bowiem wymiana drugiej windy 
przy ulicy Okrężnej 2.

Jak zwykle o tym czasie, trwają też 
coroczne przeglądy instalacji gazowej 
i wentylacji w mieszkaniach.

Przy sprzyjających warunkach at-
mosferycznych w najbliższym czasie 
powinna rozpocząć się między inny-
mi zabudowa kolejnego osiedlowe-
go śmietnika. Tym razem przy ulicy 
Okrężnej 8.

Osiedle „Węzłowiec”
Duże zadania jeszcze będą, a tym-

czasem administracja zleca mniejsze 
roboty, uwzględniając między innymi 
postulaty, sugestie mieszkańców lub 
użytkowników garaży, a z drugiej stro-
ny – realizując wcześniej już ustalone 
założenia.

W lutym zamontowano w dwóch 
miejscach słupki przeszkodowe – obok 
garaży przy ulicy Władysława Jagieł-
ły 41, gdzie droga dojazdowa do nich 
stała się równocześnie „dziką” dro-
gą przejazdu ciężkiego sprzętu na po-
bliską budowę, a to skutkowało nisz-
czeniem nawierzchni. Drugie miejsce, 
gdzie takowe słupki pojawiły się to pę-
tla autobusowa w tym rejonie osiedla. 
ich montaż wiąże się z apelami o nie 
rozjeżdżanie terenów zielonych.

Administracja osiedla „Węzłowiec” 
najpierw systematycznie wymieniła 

wszystkie słupy oświetlenia ulicznego, 
a teraz jest już na finiszu prac mają-
cych na celu wymianę wszystkich sta-
rych opraw lamp na nowe i poprawy 
jakości oświetlenia osiedla, co wiąże 
się również z niższym zużyciem ener-
gii elektrycznej. Ostatnio założone opra-
wy montowane są z wbudowanym mo-
dułem LED, posiadającym moc 43 Wat, 
podczas gdy dają światło porównywalne 
do oświetlenia żarówką o mocy dwustu 
Wat. Takie oprawy lamp założono w lu-
tym przy Władysława Jagiełły 33-35.

W najbliższych planach do zamonto-
wania są ostatnie nowe oprawy w ca-
łym osiedlu w ogóle to jest:

- na parkingu przy Grunwaldzkiej 
6A i Władysława Jagiełły 39e,

- przy budynku położonym przy ulicy 
Grunwaldzkiej 16.

W docieplanym jeszcze domu przy uli-
cy Walerego Wróblewskiego 26-32 
trwają aktualnie roboty zmierzające do 
wymiany wszystkich (ponad 30) drewnia-
nych okien piwnicznych na tzw. luksfery.

Poza wspomnianymi robotami kon-
serwatorzy z administracji osiedla 
„Węzłowiec” realizują wnioski miesz-
kańców dotyczące robót instalacyj-
nych. W ostatnich tygodniach wymieni-
li piony zimnej, ciepłej wody oraz cyr-
kulacji przy ulicy Władysława Jagiełły 
33, a kolejne są w planach. rg-pes

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

os. „Chemik”. Winda wymieniona, pojawiły się nowe panele przywołania 
– W. Wróblewskiego 69

os. „Tuwima”. Odpowietrzenie 
kanalizacji w międzystropiu 

budynku H. Wróbla 7

Klatki, windy i sporadycznie...

ciąg dalszy ze str. 9
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Bańgów”. Odmalowano klatki schodowe – Wł. Reymonta 10, 12, 22, 24

os. „Centrum”. Odświeżono klatkę, włącznie z parterem – Brzozowa 12

os. „Centrum”. Zamykania śmietników na klucz ciąg dalszy – Krucza 3 i Jana Pawła ii 18

os. „Chemik” Wniosek mieszkańców zrealizowany  
- barierka z poręczą – W. Wróblewskiego 53H

os. „Młodych”. Zanim wejdzie ekipa malarska, trzeba 
założyć nowe okna w klatkach – Aleja Młodych 1-2
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Młodych”. Najpierw tygodnie przygotowań, malowanie… potem efekt – ZHP 5-6

os. „Młodych”. Wymiana windy – prowadzone prace są praktycznie niewidoczne  
dla przyszłych użytkowników, W. Wróblewskiego 4

os. „Michałkowice”. W klatkach schodowych przy 
Stawowej 5, 6, 7 zamontowano drugie drzwi wejściowe

os. „Węzłowiec”. Na parkingu przy Wł. Jagiełły 33-35 
elektrycy ADM wymienili oprawy lamp parkowych na 

nowe typu leD

os. „Tuwima”. Czas na malowanie – H. Wróbla 4A, B

os. „Węzłowiec”. Przy ul. W. Wróblewskiego 26A-32 
w miejsce starych okien piwnicznych pojawiają się 

luksfery

Klatki, windy i sporadycznie...
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Wielki Konkurs 2017 – są zwycięzcy!
Ta edycja była wyjątkowa, bowiem „Wielki Konkurs” ogłoszono i rozstrzygnięto już po raz 25. i tradycyjnie – 

finalistów – osoby, które na koniec 2017 roku nie miały zaległości czynszowych, wyłoniono w drodze lo-
sowania w administracjach, zaś okolicznościowe spotkanie ze szczęśliwcami odbyło się krótko później, 19 lute-
go br., w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej…

Zasadność „Wielkiego Konkursu”, spotkanie
Ideą „Wielkiego Konkursu” jest mobilizowanie mieszkań-

ców do płacenia czynszu bez żadnych opóźnień i zamknię-
cia roku z indywidualnym kon-
tem na „0”. Zazwyczaj część 
zamieszkałych pod koniec ro-
ku ma niewielkie zadłużenie 
i macha na to ręką, a szko-
da, bo to wyklucza ich z kon-
kursu. „Wielkim Konkursem” 
Spółdzielnia od ćwierć wieku 
motywuje wszystkich do tego, 
aby wejść w nowy rok z czy-
stym kontem… Ci posiadają-
cy je, a więc sumiennie wy-
wiązujący się ze swoich pod-
stawowych obowiązków wo-
bec Spółdzielni, honorowani 
są dodatkowo nagrodami.

Przypomnijmy, że Wielki 
Konkurs SSM ma strukturę 
dwuczłonową. Pierwsza część 
przeprowadzana jest w osie-
dlach, gdzie w losowaniu pod 
bacznym okiem komisji, skła-
dającej się z członków administracji, osiedlowych Rad i przy-
padkowych mieszkańców załatwiających akurat swoje spra-
wy w administracji, wybiera 
się trzech osiedlowych laure-
atów spośród wszystkich loka-
torów nieposiadających w da-
nym osiedlu zaległości na 31. 
12. 2017 r. Z tej trójki pierw-
sza wylosowana osoba prze-
chodzi do Wielkiego Finału, 
a pozostali otrzymują trzymie-
sięczne zwolnienia z czynszu 
w pozycji eksploatacja.

Finał
W siedzibie SSM z laure-

atami „Wielkiego Konkursu” – 
przybyło ich pięcioro spośród 
siedmiu wyłonionych w osie-
dlach – spotkali się Wiesław 
Jaźwiec – przewodniczący 
Rady Nadzorczej oraz Jolan-
ta Sobek – zastępca prezesa 
SSM ds. członkowsko-miesz-
kaniowych i Marian Odczyk 
– zastępca prezesa SSM ds. 
technicznych, a także Aleksandra Pradelok-Chlebek – 
kierownik Działu GZM.

Na wstępie poza gratulacjami podkreślano, dlaczego istotne 
jest systematyczne płacenie czynszu: - Jesteśmy spółdzielnią 
o jednym z najniższych wskaźników zaległości czynszowych, 
stąd Zarządowi, Radzie Nadzorczej łatwiej i skuteczniej jest pro-

wadzić działalność, nie wpadając w jakieś pułapki kredytowe. 
Sumienne płacenie czynszu pozwala na systematyczne regulo-
wanie zobowiązań wobec dostawców ciepła, wody, prądu bez 

opóźnień, a tym samym bez od-
setek, które należałoby zapła-
cić. To zapewnia nam płynność 
finansową – powiedział Marian 
Odczyk.

Tą wypowiedź wsparł Wie-
sław Jaźwiec dodając, że jed-
nym z pomysłów Spółdzielni 
na to, jak mobilizować miesz-
kańców do systematycznego 
płacenia czynszu była swe-
go czasu właśnie inicjaty-
wa ogłoszenia corocznego 
„Wielkiego Konkursu”, który 
się przyjął i jak się okazuje – 
z dobrym skutkiem kontynu-
owany jest do dzisiaj.

Wylosowani losowali...
Zawsze jest to sympatycz-

na chwila, kiedy szczęśliw-
cy wylosowani spośród ty-
sięcy mieszkańców (według 

Działu Czynszów SSM do WK zakwalifikowano 9296 osób/
mieszkań) wybierają nagrody rzeczowe dla siebie. Żeby by-

ło sprawiedliwie wpierw odby-
wa się jednak (znowu) loso-
wanie karteczki z numerem, 
który wskazuje kolejność wy-
boru nagród np. kto wylosuje 
„jedynkę” wybiera jako pierw-
szy. „Dwójkę” – jako drugi 
i tak dalej. Wszyscy mają ta-
kie same szanse.

Losowanie przebiegło eks-
presowo, ale decyzja, co 
przyda się w domu najbar-
dziej, nie należała do najła-
twiejszych…

lekceważone obowiązki 
a monitoring

Okazją do przedyskuto-
wania osiedlowych proble-
mów bezpośrednio z Zarzą-
dem SSM, są na 100% ta-
kie spotkania jak właśnie to. 
W ich trakcie można w nie-
skrępowany sposób przed-

stawić swoje uwagi, poruszyć różnego rodzaju bolączki, 
złożyć odpowiednie wnioski jednocześnie też mając pew-
ność, że usłyszy się rzeczowe odpowiedzi z pierwszej ręki. 
Odpowiedzi te często naświetlają dane zagadnienie w szer-
szym kontekście, a wtedy okazuje się, że znalezienie sku-

Laureaci Wielkiego Konkursu 2017
Kolejność według wylosowanych numerów i wybrana 

nagroda:
Osiedle „Młodych”

leszek Skrzypek – telefon
Osiedle im. Juliana Tuwima
Gerard Wróbel – ekspres

Osiedle „Węzłowiec”
Paweł Pyka – tablet
Osiedle „Bańgów”

Jadwiga Czaja – parowar
Osiedle „Centrum”

łukasz Stępień – garnki
Osiedle „Chemik”

Maria Matlak - nieobecna
Osiedle „Michałkowice”

Jarosław Jabłoński - nieobecny
Nagrody nie wylosowane: telewizor i wieża Hi-Fi

ciąg dalszy na str. 14
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tecznej recepty nie jest takie proste. Poruszane tematy po-
winny zainteresować zwykle jak nie wszystkich, to znaczną 
część mieszkańców.

Omówiono i tym razem kilka spraw. Dotknięto między in-
nymi kwestii nie sprzątania po psach.

- Łatwo wskazać osoby, które sprzątają po psach, a któ-
re do tego obowiązku się nie przykładają. Kto jest „przygo-
towany”, by sprzątać, a kto nie. 2-3 osoby na 10 to robi – 
mówili mieszkańcy i dodawali, że wciąż jest to jeden z tych 
problemów osiedlowych, któ-
re trudno w całości efektyw-
nie rozwiązać. Wiesław Jaź-
wiec dodał, że i tak te 2-3 
osoby jest pewnym już po-
stępem. Wskazał też, że naj-
gorszą rzeczą z tym związa-
ną jest, kiedy właściciel psa 
przyzwala na to, by pies naro-
bił wprost na chodnik. Marian 
Odczyk odniósł się do proble-
mu w ten sposób: - Stosun-
kowo często ukazują się na 
łamach gazety spółdzielczej 
artykuły, wypowiedzi piętnu-
jące te naganne zachowania, 
na tablicach w klatkach scho-
dowych również o tym obo-
wiązku właściciela psa jest 
mowa. Niestety, jako Zarząd 
Spółdzielni nie mamy instru-
mentów do tego, by skutecz-
nie to od mieszkańców wyeg-
zekwować. Takie możliwości 
ma straż miejska. 

W dalszej części wypowie-
dzi przypomniał, że w każdej 
administracji SSM jest możliwość nabycia za grosze wo-
reczków na psie odchody. Na terenach spółdzielczych jest 
ponad 80 specjalnie do tego celu przeznaczonych koszy. 
Są i takie tabliczki z informacją, gdzie psów wyprowadzać 
nie należy. Mamy więc stworzone możliwości do tego, by 
sprzątać po czworonogach, ale wszystko zależy od pozio-
mu kultury osobistej każdego mieszkańca.

Inny problem, na jaki wskazano podczas spotkania to 
zapychanie osiedlowych (chodnikowych) koszy na śmie-
ci workami z odpadami komunalnymi pochodzącymi z do-
mu. - Są mieszkańcy, tak jak na przykład jedni moi sąsiedzi, 
którym się nie chce iść 20 metrów do właściwego pojemni-
ka na odpady by wyrzucić śmieci, tylko to co im się w domu 
nazbiera wyrzucają w workach do kosza po drodze. Tym 
samym od razu go zapełniają. Na zwróconą uwagę reagują 
pyskowaniem. Co robić? – pytał retorycznie.

Marian Odczyk ponownie wskazał na problem braku sku-
tecznych instrumentów do tego, by egzekwować właściwe 
zachowanie mieszkańców w tej sytuacji. - Takie zachowa-
nia świadczą tylko o braku szacunku dla współmieszkań-
ców. Inaczej jest w domu jednorodzinnym, inaczej w budyn-
ku, osiedlu, gdzie mieszka wiele rodzin i tym samym użyt-
kowników, w tym przypadku koszy, jest więcej – zaznaczył.

Jednym z wniosków, jaki można wysnuć z dyskusji jest 
fakt zaniedbywania przez nas obowiązków, czy to dotyczą-
cych sprzątania po psach, czy wyrzucania odpadów do od-
powiednich pojemników. Nie zdajemy sobie sprawy, że na-
szym sąsiadom, współmieszkańcom jest to znane. Sąsiad 
wie, że robimy źle, tylko trudno na dzisiaj o skuteczne in-

strumenty egzekwowania bez awantury. A tego ludzie nie 
chcą, dlatego często dają przyzwolenie milczeniem…

Rozwiązaniem na te i inne spory i problemy, w tym de-
wastacje mienia mógłby być montaż monitoringu w całych 

zasobach SSM. Czy Zarząd 
Spółdzielni rozważał tę moż-
liwość? – pytał inny miesz-
kaniec. Marian Odczyk opo-
wiedział, że trzeba mieć świa-
domość tego, jak duże by on 
nakłady finansowe pochłonął. 
Pytanie jest również takie, 
które miejsca miałby on swym 
zasięgiem objąć. Byłyby to 
zarówno trakty pieszo-jezd-
ne, parkingi, wyjazdy z osie-
dli, jak i zieleńce, place zabaw 
czy klatki schodowe. A trzeba 
uświadomić sobie jak duże są 
zasoby naszej spółdzielni. Na-
leży mieć też na uwadze usta-
wę o ochronie danych osobo-
wych, a także „syndrom inwi-
gilacji” – nie wszyscy miesz-
kańcy są zwolennikami za-
kładania kamer i bycia non 
stop obserwowanym przez 
oko „Wielkiego Brata”. Z ich 
zdaniem jako Zarząd również 
musimy się liczyć – wyjaśniał 
i kontynuował: - Jeszcze in-

ną kwestią jest koszt obsługi tego monitoringu. Problem jest 
o wiele bardziej złożony. Nie jesteśmy monitoringowi prze-
ciwni, o czym świadczą już funkcjonujące systemy w osie-
dlach „Węzłowiec” czy „Bańgów”. Jest to oczywiście materiał 
do przemyślenia i dalszych dyskusji, również pod kątem na-
szych finansowych i technicznych możliwości – powiedział 
zastępca prezesa ds. technicznych.

Wiesław Jaźwiec – przewodniczący Rady Nadzorczej do-
dał z kolei, że w osiedlu „Węzłowiec” działa system monito-
ringu, ale kilka kamer nie jest w stanie wyłapać wszystkich 
nagannych zachowań, czy popełnianych wykroczeń, prze-
stępstw.

Po dyskusji przyszedł czas na tradycyjne wspólne zdję-
cie wyróżnionych Laureatów Wielkiego Konkursu 2017. Po-
za nagrodami rzeczowymi, inna – wyłoniona w drodze lo-
sowania w osiedlach – grupa mieszkańców Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej została zwolniona z opła-
ty czynszowej w pozycji „eksploatacja” w trzech kolejnych 
miesiącach. 

Mieszkańców (mieszkań) – nieposiadających żadnych za-
ległości na koniec 2017 roku – według Działu Czynszów 
SSM było 9296 – ciut mniej niż w ostatnich latach.

Rafał Grzywocz, pes

Laureaci Wielkiego Konkursu 2017
Wylosowani w osiedlach

- trzymiesięczne zwolnienie z kosztów eksploatacji 
w opłacie czynszowej:

Osiedle „Bańgów”
- Gabriela Studzińska

- urszula Kozioł
Osiedle „Chemik”
- Wiesław Mania
- Danuta Dumin

Osiedle „Centrum”
- Gizela Jasinowska

- Jan Jabłoński
Osiedle im. Juliana Tuwima

- Anna Maj
- Jacek Poloczek

Osiedle „Michałkowice”
- Hildegarda Maciej
- Marek Sciskowiec

Osiedle „Młodych”
- Marta Jełowiecka-Gabor

- Krystyna Koruga
Osiedle „Węzłowiec”

- Antoni Kwaśny
- Gabriela lipa

Wielki Konkurs 2017 – są zwycięzcy!

ciąg dalszy ze str. 13

14 MOJA SPÓŁDZIELNIA 3/2018



losowanie w osiedlu „Tuwima”
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Wielki Konkurs 2017 – są zwycięzcy!
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Wywóz odpadów wielkogabarytowych

By nie było bałaganu...
To właśnie wyrzucone przy śmietnikach przedmioty wielkogabarytowe powodują, że mamy niekiedy wraże-

nie ciągłego bałaganu wokół stanowisk kontenerowych, przy wnękach zsypowych. Jeśli będziemy śle-
dzić terminy wywózek, możemy ten problem ograniczyć...

Przez cały rok
Starajmy się dopasować duże „gabarytowe” porządki i za-

kupy mebli do tzw. „wystawki” w oparciu o harmonogram 
ich wywozu. Z zabudowy wielorodzinnej odbywa się raz na 
dwa tygodnie. Odpady najlepiej wystawić w przeddzień, bo 
odbiór jest się od wczesnych godziny rannych.

Porządki okołoświąteczne
Nadchodząca Wielkanoc wiąże się z porządkami, tak 

przed, jak i po świętach. To jeden z dwóch okresów w ro-
ku - obok Świąt Bożego Narodzenia - kiedy praktycznie 
na wszystkich śmietnikach znacznie przybywa przeróż-
nych odpadów. To często chomikowane przez miesiące (la-
ta) w mieszkaniu, piwnicy, czy suszarni graty – stare me-

ble, deski, sprzęty elektryczne i elektroniczne, szyby, opo-
ny, donice. 

Wszyscy wiemy, jak wyglądają później osiedlowe sta-
nowiska kontenerowe i ich najbliższe otoczenie, gdy to 
wszystko tam wyląduje i zalega tydzień, półtorej - aż do „ofi-
cjalnej” wywózki lub dopóki, dopóty komuś innemu się one 
akurat nie przydadzą – co zdarza się jednak rzadko.  Weź-
my i ten aspekt czystości osiedla, otoczenia naszego domu 

pod uwagę i pilnujmy terminów wywozu materiałów wielko-
gabarytowych. W okresach świątecznych i w ogóle - przez 
cały rok.

Najbliższe terminy wywozu odpadów 
wielkogabarytowych:

14 i 28 marca (środy)
Rejon i:

Ulice z zasobami mieszkalnymi SSM: Hermana Wróbla, 
Wojciecha Korfantego, Szarych Szeregów, Jana Stę-
ślickiego, ZHP, Teatralna, Aleja Młodych, Boh. Wester-
platte, Śląska, Jana Pawła ii, Ryszarda Gansińca, Spo-
kojna, Michałkowicka 17-23A, Komuny Paryskiej, Kru-
cza, Powstańców, Brzozowa, Piaskowa.

15 i 29 marca (czwartki)
Rejon ii:

Ulice: ks. Jana Kapicy, Hutnicza, Jedności, Okrężna, 
leśna, Tadeusza Kościuszki, ks. Konstantego Damrota.

21 marca, 4 kwietnia (środy)
Rejon iii:

„Chemik” i „Węzłowiec” w całości. Ulice: Walerego Wró-
blewskiego, Niepodległości, Alfonsa Zgrzebnioka, Plac 
Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika, Władysława Jagieł-
ły, Władysława łokietka, Grunwaldzka, Jana Polaczka.

22 marca, 5 kwietnia (czwartki)
Rejon iV:

„Michałkowice” i „Bańgów” w całości. Ulice: Obrońców 
Warszawy, emilii Plater, Władysława Andersa, Marii Dą-
browskiej, Władysława Sikorskiego, Przyjaźni, Kościel-
na, Stawowa, Wyzwolenia.

Poza terminami wywózki, kiedy z jakichś względów nie 
możemy czekać na wyznaczone harmonogramy odbio-
ru tychże odpadów, mamy jeszcze inne rozwiązanie: do-
starczyć materiały wielkogabarytowe do Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych (ulica Wyzwolenia za 
przedsiębiorstwem Labor sp. z o.o.) we własnym zakresie, 
bezpłatnie. Jest on czynny od poniedziałku do piątku od 
6.00 do 18.00, a w soboty - 7.00 - 15.00. rg

Wystawiaj gabaryty w przeddzień wywożenia!!!

Przestrzegajmy terminów wywozu dużych gabarytów

Dbajmy o porządek, również przy śmietnikach
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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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41
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18

T +48 881 600 567
ul. Niepodległości 25, 41-106 Siemianowice Śl.

w ofercie także:

(z metra)(z metra)

TAPETY
OKLEINY
CERATY

TAPETY
OKLEINY
CERATY

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE

cena brutto:

cena brutto:

86,00zł

5,55zł

Żarówka LED 10W E27

Czujnik tlenku węgla

s-
51

2/
12

-1
7

s-
46

7/
7-

16

PO FERIACH  
RUSZAMY Z ZAJECIAMI  
NA BASENIE MIEJSKIM
W SIEMIANOWICACH

W PIĄTKI  
17.00 LUB 18.00.

INFORMACJA I ZAPISY: 
Tel. 602 487 305,

megaplywanie@megaplywanie.pl
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Szanowni P.T. Czytelnicy
informujemy, że anonimami, szczególnie z uwagami 

personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmować 
się nie będziemy. uważamy, że tak, jak przedstawiamy 
się nieznajomym podczas pierwszego spotkania, co na-
leży do dobrego tonu, tak należy przedstawić się, pi-
sząc czy też telefonując do nas.

Prosimy też o zwięzłe przedstawienie nur-
tującej sprawy i przemyślane zdania, więk-
szą odpowiedzialność za słowo, które nie bę-
dzie naruszało czyjegoś dobrego imienia i nie będzie odebra-
ne jako pomówienie. Maksyma, jaką należy się kierować, jest 
jedna: słowo wróblem wyleci, a wołem wraca, słowo... zabija.

Od czasu do czasu zdarza się, że ktoś pisze do redakcji 
i domaga się indywidualnej odpowiedzi oraz szczegółowych 
wyjaśnień, mimo że poruszona sprawa ma szerszy wymiar. 
Zastrzegamy, że nie udzielamy indywidualnych odpowie-
dzi tym bardziej, że często przedstawione życzenie, bardziej 
brzmiące jak żądanie, wymaga szperania w dziesiątkach do-
kumentów. Prosimy też o nienadsyłanie pytań z zastrzeże-
niem, że mają nie być publikowane, bo takich dopisków nie 
będziemy respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie więk-
szej liczby osób, które również nurtują podobne wątpliwości 
i które w sąsiedzkich pogaduszkach o takich problemach de-

batują. Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na które ocze-
kujecie Państwo rzeczowych odpowiedzi i dlatego też mo-
że się zdarzyć, że na jakiś problem nie odpowiemy w danym 
miesiącu, bo np. Wasza wiadomość dotarła do nas zbyt póź-
no, by ją dogłębnie, zgodnie ze stanem faktycznym, wyjaśnić.

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

swych danych i przekazanie ich odpowiednim komórkom 
organizacyjnym Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Szanowni Państwo,
coraz częściej przesyłacie nam zdjęcia z terenów osiedli. To 

cieszy. Informujemy, że zdjęcia te nie zawsze nadają się do 
publikacji ze względu na ich techniczną jakość. Wymagania 
druku są bezwzględne i zdjęcie musi być prawidłowo naświe-
tlone, nieporuszone i ostre. Dodatkowo musi być wykonane 
w odpowiedniej rozdzielczości. Większość fotografujących nie 
zwraca uwagi na rozdzielczość lub świadomie wybiera naj-
mniejszą, bo takie zdjęcie zajmuje najmniej miejsca na karcie 
pamięci. Tym samym taka fotografia, by była dobrej jakości 
w druku, często miałaby wymiar znaczka pocztowego. Pro-
simy mieć te uwagi na względzie lub nie liczyć na publikację.

Wołem  
wróci…

Potrzebne pojemniki
Witam!

Piszę do Państwa z prośbą o postawie-
nie odpowiednich pojemników na psie od-
chody przy ulicy Pocztowej. Sama mam 
pieska, po którym sprzątam. Wiele osób 
na naszym osiedlu ma psy, więc przydał-
by się, chociaż jeden taki pojemnik.

Z góry dziękuję. Z poważaniem
Właścicielka czworonoga.

ZARZĄD SSM: Cieszy nas, że 
kwestia sprzątania po czworonoż-
nych pupilach staje się coraz bar-
dziej czymś normalnym i natural-
nym, o co przez długie lata zabie-
galiśmy w bezpośrednich apelach 
do mieszkańców w trakcie rozlicz-
nych spotkań, jak i za pośrednic-
twem „MS”. Wychodząc na przeciw 
Pani oczekiwaniu, jak i innym wła-
ścicielom piesków, w celu ustale-
nia dokładnego miejsca lub miejsc 
do postawienia pojemników na 
psie odchody prosimy o bezpo-
średni kontakt z administracją osie-
dla „Michałkowice”.

Różowe płytki ścienne 
pilnie poszukiwane

Witam,
Przesyłam tekst i zdjęcia do redak-

cji SM - z prośbą o pomoc w wyjściu 

z impasu i sfinalizowaniu awarii wod.-
-kan., która wydarzyła się w moim 

bloku tuż przed Bożym Narodzeniem 
2017 r., a której skutki spadły na mnie. 
Choć kierownik administracji Osiedla 
Centrum obiecał mi pomoc w zała-
twieniu tej sprawy, zostałam z nią sa-
ma, choć do pewnego stopnia to ro-
zumiem. Mam świadomość, że proś-
ba jest nietypowa, ale jest to jedyny 
sposób, aby znaleźć to, czego szu-
kam. Zapewniam, że przez dwa mie-
siące zrobiłam wszystko, co mogłam, 
bez efektu. Może pomoc redakcji, czy-
li opublikowanie tekstu i zdjęć, okaże 
się skuteczne.

Wyrażam zgodę na opublikowanie 
danych osobowych, które są pod tek-
stem, ale wszystkie szczegóły mojego 
adresu - tylko do wiadomości redakcji.

Czy będzie szczęśliwe 
zakończenie?

Od dwóch miesięcy mieszkam z wiel-
ką wyrąbaną dziurą w łazience i choć 
codziennie nerwowo szukam odpo-
wiednich płytek ściennych, aby ją zli-
kwidować, to jednak bez efektu. Za-
krojone na szeroką skalę poszukiwa-

nia i wyprawy do sklepów oraz specja-
listycznych składów budowlanych nic 
nie dały. Ten tekst i prośba skierowana 
zarówno do redakcji „Mojej Spółdziel-
ni” jak i do mieszkańców Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jest ak-
tem absolutnej desperacji i bezradno-
ści, ale też cichej nadziei – że być mo-
że poratują mnie ludzie, którzy gdzieś 
w czeluściach schowków, piwnic, ga-
raży itp. mają to, co tak usilnie próbu-
ję zdobyć.

Mój wielki problem zaczął się tuż 
przed Bożym Narodzeniem, w czwar-
tek, 21 grudnia 2017 roku. Po połu-
dniu, już po zakończeniu najważniej-
szych przedświątecznych porządków, 
nagle rozległ się dziwny dźwięk w ła-
zience – jakby z automatu do prania 
piętro wyżej wylewała się woda, tyl-
ko głośniej i silniej. Niestety, nie by-
ło to żadne pranie, tylko pękła rura, 
która rozprowadza wodę w pionie do 
poszczególnych mieszkań. Zadzwo-
niłam po pogotowie wod.-kan. Wkrót-
ce przyjechał fachowiec i jedno, co 
mógł o tej porze zrobić, to zamknąć 
zawór, choć piwnice w bloku i tak zo-
stały zalane. 

Na drugi dzień okazało się, że jestem 
główną ofiarą tej awarii: stara, zardze-

ciąg dalszy na str. 23

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

tel. 606 596 765 

A.A.AuTOKARY, 53, 55, 57 miejsc, 
przewozy nad Bałtyk, wycieczki 
krajowe, wesela, kina, teatry. 
#DarTransTur zaprasza, 

tel. 512 385 600

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

tel. 513 689 048

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

tel. 604 243 950

CZĘŚCi do AGD, piece gazowe i 1001 
innych drobiazgów. Sklep „PAULA”, ul. 
Oświęcimska 4B,  tel. 533 336 454

KOMPleKSOWe remonty mieszkań, 
łazienek. Długoletnia praktyka, 
doradztwo transport, tel. 693 518 984

KOMPleKSOWe remonty mieszkań, 
domów. Inst. hydrauliczne, elektryczne, 
gładź, glazura,  tel. 502 513 840

KOMPleKSOWe remonty łazienek 
i mieszkań, kosztorysy, projekty, prace do-
finansowywane z PFRON-u, faktury, do-
radztwo, 20 lat praktyki,  tel. 506 601 278

eleKTRYK – usługi, wymiana tablic licz-
nikowych - bezpiecznikowych, usuwanie 
awarii elektrycznych, instalacje elektryczne, 
wymiana – modernizacja, tel. 662 653 111

eleKTRYCZNe usługi, 
tel. 502 362 393 

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

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

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

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

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

KORePeTYCJe j. niemiecki, 
dzwonić po 1600,      tel. 32 703-78-59  

CHeMiA, korepetycje, 
tel. 609 755 668 

CZYSZCZeNie dywanów, tapicerek, 
wykładzin, solidnie, tel. 606 274 056

DeZYNFeKCJA, dezynsekcja, 
deratyzacja, ozonowanie, 
  tel. 735 192 559

eKSPReSOWe usuwanie awarii 
wodno-kanalizacyjnych,  
 tel. 506 601 278

eKSPReSOWe usuwanie awarii 
wodno-kanalizacyjnych, 
  tel. 693 518 984

KOMPleKSOWe przeprowadzki, 
utylizacja, 

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

ZłOTA RĄCZKA - wszystkiego rodzaju 
naprawy hydrauliczne, elektryka, 
gazowe, ślusarstwo. Regulacja 
i naprawa okien, kompleksowe remonty. 
Tanio – solidnie. Najlepszy fachowiec 
w mieście, 

tel. 503 427 475  

uSłuGi remontowe - kafelkowanie, 
  tel. 517 356 893 

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

 602 449 907, 32 735-64-57 

FiRMA remontowo-budowlana 
Rem-Bud i Dekor świadczy usługi: 
kafelkowanie, zabudowy g/k, sufity 
podwieszane, gładzie, malowanie, 
instalacje wod-kan, elektryczne, 
gazowe, szafy pod zabudowę,

 tel. 510 896 202, 606 470 309 

ReGulACJA i naprawa okien PCV, 
malowanie mieszkań, 

tel. 602 314 720

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

tel. 510 724 303

Segregacja odpadów komunalnych

To musi wejść w nawyk
Będziemy powtarzać do znudzenia: oddzielenie zwykłych śmieci od od-

padów - tych najpopularniejszych, jakie nadają się do ponownego prze-
tworzenia: papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali nie jest wielką filozo-
fią i nie wiadomo jak wielkim wyzwaniem. Mimo to, zerkając do kubłów, są 
jednak z tym problemy…

Umiem, ale nie chce mi się
Zdanie – odpowiedź ze śródtytułu pa-

da najczęściej, kiedy zahaczymy ko-
goś o to, dlaczego nie segreguje odpa-
dów. Kryjemy się brakiem czasu, pod-
czas gdy w odpowiednio zagospoda-
rowanej kuchni jesteśmy w stanie spo-
kojnie wyrzucić odpady, albo do kubła 
z wszystkimi śmieciami, albo do więk-
szej reklamówki wybranej na odpady 
wtórne. I tak śmieci wyrzucić musimy, 
jest to jeden z naszych podstawowych 

i nieuniknionych domowych obowiąz-
ków, trudno więc o usprawiedliwienie, 
mając obok siebie i „pod nosem” (do-
mem) zarówno wiatę śmietnikową na 
zmieszane, jak i kolorowe pojemniki na 
wtórne. Tylko chęci potrzeba...
ignorując segregację, lekceważymy 

sąsiadów
Kiedy jedni segregację odpadów ma-

ją za nic, inni starannie do tego obo-
wiązku się przykładają. Ci drudzy pra-
cują na to, by stawka odpadów za 

śmieci nie wywindowała w pewnym 
momencie mocno w górę, a w szer-
szej perspektywie - przyczyniają się do 
odciążenia wysypisk śmieci i co za tym 
idzie – utrzymania/poprawy jakości na-
szego środowiska naturalnego. Nie-
stety, by ca ła „odpadowa akcja” przy-
niosła ewidentnie pozytywny skutek, 
mieszkańców selektywnie wyrzucają-
cych odpady domowe musi być więcej. 
Znacznie więcej.

Warto przypomnieć…
Do 2020 roku, zgodnie z unijny-

mi regulacjami, Polska musi uzyskać 
50-proc. poziom recyklingu i przygo-
towania do ponownego użycia: papie-
ru, szkła, tworzyw sztucznych i me-
tali. Obecny poziom recyklingu od-
padów komunalnych w Polsce, głów-
nie pochodzących z naszych domów, 
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Z okazji
MIĘDZYNARODOWEGO  

DNIA DLA UCHA I SŁUCHU
zapraszamy w dniach

1 - 31 MARCA 2018 r.
do Gabinetu Badań Słuchu  

AMPLIFON

Oferujemy KOMPLEKSOWE  
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU:

  badanie tonalne
  badanie kostne
  badanie rozumienia mowy
  badanie otoskopowe ucha
  badanie ucha środkowego
  opiekę audioprotetyczną specjaliści ds. słyszenia

NIESPODZIANKA  
dla każdego Pacjenta – 

aromatyczna kawa  
oraz słodki  

poczęstunek

NIE ZWLEKAJ. ZAPISZ SIĘ JUŻ DZISIAJ.  
Rejestracji na badanie należy wykonać pod numerem  
telefonu 720 880 812 lub bezpłatną Infolinią 800 88 88 99.

Gabinet Badań Słuchu 
Siemianowice Śląskie 
ul. Śląska 1
(znajdujemy się w szklanym  
budynku banku ING, wejście  
od ul 1 Maja – naprzeciwko  
kościoła Św. Krzyża)

s-
52

7/
3-

18

znacznie odbiega od średniej europej-
skiej. W naszym mieście nie przekra-
cza jeszcze 25% – według przeprowa-
dzonej „Analizy stanu gospodarki od-
padami komunalnymi na terenie Sie-
mianowic Śląskich za rok 2016”. Nie-
bawem ukaże się następna taka ana-
liza i pokaże, w którym miejscu jeste-
śmy po kolejnym roku.

Tak nie segregujmy
W każdym wydaniu „MS” już okrągły 

rok publikujemy materiał fotograficzny 
dokumentujący uchybienia w prawidło-
wej segregacji odpadów. Tym razem zaj-
rzeliśmy pod wiaty śmietnikowe, do ku-
błów, osiedla „Węzłowiec”. Oprócz zwy-
kłych śmieci, surowców wtórnych, jakie 
powinny znaleźć się w kolorowych po-

jemnikach, w kontenerach natrafiamy na 
odpady (np. gruz), jakie spokojnie moż-
na było dostarczyć bezpłatnie do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych (PSZOK-u), położonego w Michał-
kowicach przy ulicy Wyzwolenia…

Adresy pod zdjęciami przypisane są do 
budynków zamieszkałych przez korzy-
stających z danego śmietnika. rg

Grunwaldzka 7

Władysława Jagiełły 41

Grunwaldzka 3-5

Walerego Wróblewskiego 26-32
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S A l O N  ł A Z i e N e K
P ł Y T K i ,  A R M A T u R A ,   K l e J e

Wizualizacje 3D

s-524/2-18

Siemianowice Śląskie
ul. Michałkowicka 103

(budynek byłej stołówki Haldexu)

Czynne: pn ÷ pt 9 ÷ 17;  sb 9 ÷ 14
tel. 506 839 932, 32 730-82-22

Dekor expert

s-
52

8/
03

-1
8

„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. 

C
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Y
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e

K
l

A
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R

u
T

T
O

W każdy poniedziałek,  
w godzinach od 15.30 do 16.30 
w siedzibie Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, 
ul. Boh. Westerplatte 20,  

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

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

ssm@poczta.fm

s-
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PROTeZY ZĘBOWe
   leCZeNie ZĘBÓW w ramach

BARDZO KRÓTKie TeRMiNY  
www.dentomed.com.pl

ul. e. Orzeszkowej 20,
Siemianowice Śląskie-Michałkowice,

tel. 32 228-80-97  od 8:00 do 20:30

Wszystkim Pacjentom życzymy Zdrowych, Radosnych Świąt Wielkanocnych!
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wiała, 40-letnia rura pękła na wysoko-
ści mojej łazienki. Tak orzekli fachow-
cy, którzy pojawili się w moim miesz-
kaniu. Przyjechał nawet kierownik ad-
ministracji Osiedla Centrum, który za-
pewnił mnie, że po usunięciu awa-
rii, ściana w łazience zostanie napra-
wiona i wykafelkowana – oczywiście 
po znalezieniu odpowiednich płytek 
ściennych. 

Rano w przedświąteczny piątek sta-
nęłam więc przed dramatycz-
ną alternatywą: nie zgodzić 
się na wykucie dziury w mojej 
wykafelkowanej łazience i zo-
stawić mieszkańców 10-pię-
trowego bloku przy ul. Ślą-
skiej 48 (d. Świerczewskie-
go) w tym pionie bez wody na 
Boże Narodzenie, albo zgo-
dzić się na wyrąbanie dwa dni 
przed świętami dziury i napra-
wienie awarii, tak, aby ludzie 
mieli jednak wodę. Ja miałam 
zostać na święta z „rozprutą” 
łazienką i mglistą perspekty-
wą, że wszystko jednak zosta-
nie uporządkowane.

Zgodziłam się na to drugie 
rozwiązanie – choć nie ukry-
wam – z płaczem, bo przeczuwałam, 
że łazienka nie tylko zostanie znisz-
czona, ale będę bezskutecznie szuka-
ła odpowiednich kafelków do załatania 
dziury. I tak się, niestety, stało. Wkrót-
ce minie kwartał od tej nieszczęsnej 
awarii – której ani nie spowodowałam, 
ani rura nie była moja, ale moja łazien-
ka wciąż jest zdemolowana, a mnie się 
śnią po nocach koszmary.

Teraz jeżdżę po świecie i szukam 
choćby tylko podobnych kafelków. 
Nie udało się ich znaleźć w interne-
cie (m.in. na OLX Allegro), w skle-
pach z płytkami ściennymi (m.in. Brico-
marche, OBI, Castorama, Leroy Mer-
lin, a nawet w specjalistycznym skle-
pie TGS Salony łazienek w Bytomiu 
Bobrku i Piekarach Śląskich, w których 
bywają stare wzory kafelków). Dzwo-
niłam nawet do producentów (m.in. 
Opoczno, Cersanit). Też bez efektu. 
Doszłam do wniosku, że powinnam 
szukać nie w sklepach, ale w piwni-
cach i garażach, bo po pierwsze są to 
płytki dość starej serii, a na dodatek 
nie polskie tylko włoskie.

Kupiłam je kiedyś w sklepie z arma-
turą i właśnie płytkami ściennymi nie-

daleko mojego bloku – w Siemianowi-
cach Śląskich przy ul. Świerczewskie-
go 9 (w rejonie obecnego sklepu Ros-
smann). Kupiłam ich na tyle dużo, że 
fachowcy, którzy je kładli, zapropono-

wali mi wyłożenie nimi sufitu. Zrobili to 
świetnie, żaden się nie poluzował, ża-
den nie odpadł. Ale z tego powodu zo-

stała mi tylko jedna zapasowa płytka, 
a gdy poszłam do sklepu, aby jednak 
dokupić jakąś rezerwę, już ich nie by-
ło. Takie miały wzięcie!

Dlatego dziś szukam gorączkowo, co 
najmniej 4-5 jasnoróżowych włoskich 
płytek o wymiarach 20x25 cm (na od-
wrocie mają napis „Supporto per bicot-
tura” i numer 234). Oczywiście, chętnie 
kupię na zapas więcej, ale tych kilka 
płytek uratowałoby sytuację. Jeżeli ktoś 
ma takie płytki jak na dołączonym zdję-
ciu, proszę o kontakt pod numerem te-
lefonu: 667 908 981. Mimo wszystko 
mam nadzieję, że gdzieś w naszym 
mieście ktoś ma podobną łazienkę i re-
zerwowe, niepotrzebne płytki. 

Jadwiga Jenczelewska
Osiedle Centrum, ul. Śląska

ZARZĄD SSM: Ze względu na 
specyficzny problem, jaki wystąpił 
w Pani mieszkaniu mamy nadzie-
ję, że Pani apel i prośba spotka 
się ze zrozumieniem i życzliwym 
potraktowaniem przez mieszkań-
ców. Przypominamy jedynie w tym 
miejscu, że kwestia udostępnie-
nia mieszkania do usunięcia awa-
rii i wykonania prac nie jest zależ-

na od dobrej woli mieszkańca, lecz 
należy do jego regulaminowych 
obowiązków. Delikatnie też zauwa-
żamy, że chwila wystąpienia awa-
rii nie jest możliwa do określenia 
z góry i z reguły występuje ona sa-
moistnie, a na dodatek, taka złośli-
wość rzeczy martwych, w najmniej 
oczekiwanym momencie.

Sadzić bzy
Na dyżur zadzwonił jeden z miesz-

kańców osiedla „Tuwima”. 
Zasugerował on, by Zarząd 
SSM, dokonując wyboru ro-
ślin w ramach przewidzianych 
nowych nasadzeń, rozważył 
możliwość sadzenia większej 
ilości drzew, które mają pach-
nące kwiaty – na przykład 
bzów. 

Mieszkaniec Tuwima ii
ZARZĄD SSM: Kwestia 

utrzymania terenów zielo-
nych i nasadzanie drzew 
i krzewów jest przysło-
wiowym oczkiem w gło-
wie wszystkich administra-
cji i Rady Nadzorczej oraz 
Zarządu SSM. Temu celowi 
od dłuższego już też cza-

su służy prowadzona sukcesyw-
nie w osiedlach przebudowa zieleni 
i zastępowanie drzew wysokich na 
krzewy i gatunki niskopienne, jak 
i tworzenie skwerów czy klombów. 
W najbliższym czasie w ramach 
przygotowania do sezonu wiosen-
nego rozpoczniemy nasadzenia 
m.in. magnolii, krzewów migdałka, 
jaśminowca, forsycji czy też wy-
mienionego przez Pana bzu.

Nie wylać dziecka 
z kąpielą
Dzień dobry,

proszę odpowiedzieć na pytanie czy 
regulamin SSM zezwala na grodzenie 
wspólnych terenów zielonych różnego 
rodzaju płotkami, furtkami, żywopłota-
mi itp. w ten sposób, że utrudnia to czy 
wręcz uniemożliwia korzystanie z tych 
WSPÓLNYCH miejsc innym lokato-
rom? Proszę przytoczyć – o ile jest ten 
zapis regulaminu.

Mieszkanka zasobów SSM
Dane do wiadomości Redakcji:

ZARZĄD SSM: Z ogromnym zro-
zumieniem i życzliwością od wielu 

ciąg dalszy ze str. 19

ciąg dalszy na str. 24

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW
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lat przyjmujemy wszelkie indywidu-
alne inicjatywy, których celem jest 
poprawa estetyki miejsc zamieszka-
nia, w tym tworzenie przydomowych 
ogródków. Prace te osoby mające 
zamiłowanie do „dłubania” w ziemi 
wykonują własnym sumptem i czę-
sto ponoszą przy tym znaczne na-
kłady finansowe. efektem ich pracy 
są cieszące oczy wszystkich miesz-
kańców, przechodniów zagospoda-
rowane i ukwiecone tereny przy bu-
dynkach – w wielu przypadkach są 
to swoiste ogrodnicze perełki. 

Temu celowi służy także organizo-
wany już od ponad dwudziestu lat 
„Zielony konkurs” w ramach, które-
go nie tylko zachęcamy do samo-
dzielnej dbałości o okolice swego 
miejsca zamieszkania, ale i doce-
niamy zaangażowanie i nielicznych 
– po jednym z osiedla – honoruje-
my symbolicznymi wręcz nagroda-
mi. Sądzimy tym samym, że miesz-
kańcom tym należą się słowa uzna-
nia. Mając na względzie Pani uwa-
gę oraz by nie wylać dziecka z ką-
pielą prosimy o bezpośredni kon-
takt z administracją osiedla w celu 
wskazania i wyjaśnienia sprawy.

Wprowadzić zakaz
Witam

Chciałbym poruszyć temat parkowa-
nia. Otóż na niedawno wyremontowa-
nym parkingu za blokiem przy Niepod-
ległości 57-59 od jakiegoś czasu parku-
ją duże auta popularnych sklepów me-
blowych. Niestety, znacznie pogarsza 
to sytuację parkingową i nie raz tarasu-
je przejście chodnikiem. Czy nie można 
by jakoś prawnie wymusić zakaz wjaz-
du takich samochodów? Boli mnie, że 
kierowcy tych firm zrobili sobie darmo-
wy parking naszym kosztem. W załącz-
niku wysyłam dzisiejsze zdjęcie.

Pozdrawiam
lokator bloku 59

ZARZĄD SSM: Dziękujemy za po-
ruszenie problemu i zgadzamy się 

ze spostrzeżeniem, że samochody 
dostawcze nie powinny parkować 
na parkingach przeznaczonych dla 

mieszkańców. Przychylamy się do 
złożonego wniosku i w najbliższym 

czasie po konsultacjach ze specja-
listami ruchu drogowego i po ich 
akceptacji założymy stosowne zna-
ki drogowe zakazujące parkowania 
pojazdów o określonej masie bądź 
ładowności.

Sprzątanie klatek 
schodowych

Na dyżur zadzwoniła mieszkanka 
z prośbą o to, by o obowiązku sprzą-
tania klatek schodowych przez miesz-
kańców było pisane „dużym drukiem”. 
Argumentowała tym, że bardzo często 
jest tak, że zarówno lokatorzy na sta-
łe mieszkający, jak i ci czasowo wynaj-
mujący mieszkanie nie poczuwają się 
w ogóle do obowiązku sprzątania klat-
ki, co rodzi niepotrzebne konflikty mię-
dzysąsiedzkie.

Mieszkanka
ZARZĄD SSM: Z przykrością przyj-

mujemy informacje o uchylaniu się 
niektórych mieszkańców od sprzą-

tania klatek schodowych w miejscu 
swojego zamieszkania, chociaż na-
leży zaznaczyć, że większość wy-
konuje tę czynność solidnie i tą ich 
solidność polecamy innym.

Spełniając Pani prośbę admini-
stracje na tablicach ogłoszeń bę-
dą zawieszać stosowne ogłoszenia, 
tak jak Pani sugeruje, czyli „dużym 

drukiem”, z powołaniem stosowne-
go paragrafu i punktu Regulaminu.

Pani Dorota K.
W opisanym przez Panią przypad-

ku nagannego w danym sklepie zawy-
żonego wystawiania paragonów lub 
nie uwzględniania w nich kwot wynika-
jących z promocji najrozsądniejszym 
rozwiązaniem, by nie wpaść w koli-
zję o naruszeniu dobrego imienia fir-
my, jest natychmiastowe i samodziel-
ne składanie interwencji w miejscu za-
kupu. W takiej sytuacji żądać winniśmy 
pisemnego wyjaśnienia, co w przy-
padku częstego powtarzania się ta-
kich zdarzeń umożliwi dalsze postę-
powanie. Oczywiście w pełni podziela-
my uwagę, o sprawdzaniu sklepowe-
go rachunku bezpośrednio po zakupie 
i przed wyjściem ze sklepu, sami za-
wsze tak czynimy, bo mamy świado-
mość, że kasjer też może się pomylić.

Redakcja

ciąg dalszy ze str. 23

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

O s z c z ę d z a j ą c  c i e p ł o  p a m i ę t a j  
o  p r a w i d ł o w e j  w e n t y l a c j i ! ! !
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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

PROTEZY ZĘBOWE
NAPRAWY – EXPRESS
PRACOWNIA PROTETYCZNA

Renata Szczęsny
ul. Wróbla 6a – Siemianowice Śl. 

tel: 668 819 237

poniedziałek, środa, czwartek
900  - 1300

wtorek 1300 - 1600
s-519/01-18

Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa sprzeda

3 używane stoły  
bilardowe 7 ft 

 z automatem wrzutowym  
(zarobkowe).

Stoły można oglądać w siedzibie 
SSM Siemianowice Śląskie,  

ul. Boh. Westerplatte  
w godzinach 10:00 – 14:00

Tel. kontaktowy 32 6091-405

Wszelkiej pomyślności i sukcesów  
w Nowym Roku

Wraca kobieta od kosmetyczki i mó-
wi do męża: 

- Słuchaj, byłam w salonie piękności. 
- I co? Zamknięte? 

J K L
Zdenerwowana blondynka krzyczy 

do boya hotelowego:

- Co ty sobie myślisz, że jak jestem 
blondynką, to możesz mnie wsadzić 
do tak małego pokoju?!

Boy na to:
- Ależ proszę Pani, przecież dopiero 

jedziemy windą!
J K L

Blondynka skarży się koleżance:
- Wyobraź sobie, moja siostra 

urodziła dziecko i nie napisała mi czy 
dziewczynkę, czy chłopca. Teraz nie 
wiem, czy jestem ciocią czy wujkiem…

J K L
Blondynka jedzie samochodem 

autostradą A2. Udało jej się włączyć 
radio i tam słyszy: „Podajemy ważny 
komunikat dla kierowców jadących 
autostradą A2. Według wiarygod-
nych, przed chwilą otrzymanych in-
formacji, autostradą ową jedzie samo-
chód w przeciwnym kierunku”. Blon-
dyna spogląda przez okno swojego 
samochodu i mruczy do siebie: 

- I to niejeden!
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CAłODOBOWA,ul. Jana Pawła ii 13 
   tel. 32 761-11-00

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

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

ul. Jaworowa 2 Poniedziałek-piątek 
7.30-18.30, (dojście od ulicy Grabo-
wej) sobota 8.00-13.00 
 tel. 32 228-21-46 

ul. ks. J. Kapicy 8, Poniedziałek. 
- piątek 8.00-20.00, sobota 8.00 - 
18.00, niedziela 10.00 - 18.00 
 tel. 695 988 988

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

ul. 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 
8.00-20.00, sobota 8.00-14.00 
  tel. 733 015 804

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,  
Poniedziałek-piątek 8.00-18.00,  
sobota 8.00-12.00 
 tel. 32 765-92-05

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

ul. Śląska 6, Poniedziałek-piątek  
7.00-19.00, sobota 8.00-13.00 
 tel. 32 228-20-07 

ul. Śląska 17, poniedziałek - piątek 
7.00-21.00, sobota 8.00-15.00,  
 tel. 32 209-02-35

CAłODOBOWA ul. K. Śląska 13 
  tel. 32 204-66-22

ul. W. Wróblewskiego 28,  
Poniedziałek-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

MieSZKANiOWe

KuPiĘ mieszkanie 1 lub 2 pokoje, pry-
watne, bez pośredników, za gotówkę,  
 tel. 791 301 302  

KuPiĘ mieszkanie 2-pokojowe, 
  tel. 505 254 647

KuPiĘ mieszkanie w Siemianowicach, 
  tel. 508 215 355

OGłOSZeNiA mieszkaniowe, 
  www.mpgkim.com.pl

PilNie sprzedam słoneczną kawa-
lerkę, 30 m2, po kapitalnym remoncie, 
piętro 3/3, c.o., niski czynsz, Siemia-
nowice, Al. Sportowców, cena 89.500, 
  tel. 600 112 076

SPRZeDAM mieszkanie, 67 m2, 
w pełni wyposażone, w Bytkowie, 
  tel. 535 199 530

POSZuKuJĘ mieszkania, 
  tel. 508 215 355

SPRZeDAM 100 m2 mieszkanie, 4 po-
koje, 3 piwnice, garaż, centrum Sław-
na, 25 km od morza,  tel. 602 455 691

SPRZeDAM mieszkanie na osiedlu 
„Bańgów”, 2 pokoje, 1 piętro, po re-
moncie, częściowo umeblowane,  
 tel. 515 094 666

SPRZeDAM mieszkanie 2 pokoje na 
osiedlu „Bańgów”,  tel. 696 004 621

WYNAJMĘ umeblowaną kawalerkę 
na Rynku Bytkowskim,  
 tel. 513 899 844

ZAMieNiĘ 3-pokojowe mieszkanie na 
mniejsze,  tel. 507 694 400

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

RÓŻNe

KuPiĘ antyki, starocie, 
  tel. 502 670 037

MAlWA, sala 120 osób - komunie, 
wesela, przyjęcia, stypy, 
  tel. 693 176 123

PODNAJMĘ lokal użytkowy na dzia-
łalność kosmetyczną przy ulicy Nie-
podległości 58E,  tel. 797 117 975

SPRZeDAM ogródek działkowy  
R.O.D. Pszczelnik, pow. 390 m2, zago-
spodarowany,  tel. 507 380 035

SAMOCHODOWe

KuPiĘ każdy samochód, 
  tel. 660 476 276

AuTA kupię, wszystkie marki,  
 tel. 509 954 191

GARAŻ do wynajęcia,  tel. 508 107 408

KuPiĘ lub wynajmę garaż, 
  tel. 509 954 191

SPRZeDAM garaż, ul. Potockiego,  
 tel. 515 191 411

WYNAJMĘ garaż na ul. Sikorskiego 
- nowy,  tel. 696 479 246

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

Terminy zajęć zespołów i kółek zainteresowań
DlA KAŻDeGO: 

dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów...
PONieDZiAłeK

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

WTOReK
Chór Seniorów DK „Chemik” .........................13.00 – 15.00
Stowarzyszenie Amazonek „RAZEM” ...........16.00 – 20.00
Spotkania sekcji krótkofalarskiej ....................16.00 – 21.00
Spotkania sekcji strzeleckiej ..........................16.30 – 19.00
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
Klub Seniora DK „Chemik” ............................16.00 – 20.00 
Zespoły instrumentalno-wokalne ...................17.00 – 20.00

PiĄTeK
Spotkania sekcji krótkofalarskiej ....................16.00 – 21.00
Zajęcia tenisa stołowego ...............................16.30 – 20.30
(jeżeli nie odbywają się w tym terminie inne imprezy – kontakt telefoniczny)

Spotkania TKKF „Rytm” i MTKKF ...............................17.00
NieDZielA

Zebrania członków PZHGP ...........................10.00 – 13.00 
(trzecia niedziela miesiąca)

P o ł a m  g ł o w ę
Rozwiązanie SuDOKu 2/18

5 6 1 9 4 3 2 8 7

2 7 4 1 8 6 5 9 3

9 3 8 2 5 7 4 1 6

4 1 5 6 3 9 7 2 8

6 9 3 8 7 2 1 4 5

7 8 2 5 1 4 6 3 9

3 2 7 4 6 8 9 5 1

8 5 9 7 2 1 3 6 4

1 4 6 3 9 5 8 7 2

SuDOKu 3/18  

9 1 5 2 4

4 9 3 2

3 6 1 9

3 8 9 2

1 8 5 4

2 3 5 1

9 7 4 3

8 2 1 7

5 3 9 6 1

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

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

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

Życzymy miłej zabawy i udanego trenowania umysłu.
Smok w jaskini

Smok porywa Cię do 
swojej pieczary. Prosisz 
go, aby darował Ci ży-
cie. On proponuje Ci cią-
gnięcie losów. Na jed-
ne kartce ma być napisa-

ne: WOLNOŚĆ, a na dru-
giej: ŚMIERĆ. Jednak Ty 
wiesz, że smok chce Cię 
oszukać. Na obydwu kart-
kach napisał ŚMIERĆ. Co 
w tej sytuacji powinieneś 
zrobić, aby przeżyć?

Stara zagadka, 
zadawana w dworkach 

szlacheckich 
w Średniowieczu

Co to jest?:
Zwykły człowiek ma go, 

na co dzień,

Papież rzadko kiedy,
a Pan Bóg w ogóle?

Co ma…?
Co ma jeziora, ale nie za-

wiera wody,
co ma lasy, ale nie za-

wiera drzew,
co ma drogi, ale nie po-

siada samochodów?
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Znaczenie wyrazów:
POZiOMO: 3. Święcona w Niedzie-

lę Palmową; 8. Onegdaj; 9. Elegant; 
10. Była nim pisanka; 11. Wgłębienie 
w ścianie; 12. Grządka kwiatowa; 13. 
Potrawa nie dla jarosza; 16. Skandal; 
19. Ratunek; 22. Matka matki; 23. Zbo-
cze nasypu; 24. Bajkowy skarbiec; 25. 
Smar; 26. Cięte w wazonie; 28. Lśnią-
ca tkanina; 31. Rupieć na kołach; 32. 
Wypiek wielkanocny; 33. Gasi ból; 36. 
Kant; 39. Śmigus; 42. Rodzaj Wermu-
tu; 43. Przyczyna; 44. Pieczona z jabł-
kami; 47. Lantanowiec; 50. Kurtka dżo-
keja; 52. Jajka na wielkanocnym stole; 
53. Mebel sądowy; 54. Brynica w kory-
cie; 55. W aparaturze; 59. Termin ka-
lendarzowy; 62. Chlorowiec sztuczny; 
65. Określona metoda; 66. Nie katoda; 
67. Twórca dzieła; 68. Prztyczek; 69. 
Dychawica; 70. Wyżej na stanowisko.

PiONOWO: 1. Unos; 2. Wielkanoc; 
3. Wehikuł; 4. Luźna sukienka; 5. Mi-
łostki; 6. Łodyga zboża; 7. Nad par-
terem; 14. Wyłogi przy mundurze; 15. 
Gra; 17. Długi przy koszuli; 18. Fo-
ka bałtycka; 19. Wyciskana z tubki; 
20. Księga liturgiczna; 21. Specjał; 26. 
Meczy i skacze; 27. Obraz z cerkwi; 
29. Ogół pojazdów; 30. Ukochany Kla-
ry ze „Ślubów panieńskich”; 34. Blat 
żeliwny; 35. Skrzydlaty koń Zeusa; 
37. Gra na scenie; 38. Obieżyświat; 
40. Ośrodek odnowy biologicznej; 41. 
Przysmak wilka; 42. Myśl przewod-
nia; 44. Dzida; 45. Milczenie; 46. Ptak 
lub grzyb; 48. Schemat; 49. Odegra-
nie się; 50. Część zbroi rycerskiej; 51. 
Deski teatralne; 56. Publiczne poka-
zy umiejętności; 57. Łagodzą wstrzą-
sy pojazdu; 58. Sproszkowany tytoń; 
60. Zaliczka na poczet należności; 61. 
Ziółko; 63. Rurka z papieru; 64. Sze-
roki balkon. 

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 22 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do 22 marca br. na adres: SSM 
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z do-
piskiem: Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – Krzyżówka nr 3/2018 r. (de-
cyduje data stempla pocztowego) lub 
adres poczty elektronicznej redakcji 
„MS”: ssm@poczta.fm z obowiązko-
wą informacją w temacie wiadomości: 
Krzyżówka nr 3/2018 – decyduje data 
wysłania e-maila.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę nr 
02/2018 z hasłem: Dziwna zima otrzy-
mują: Bogusław Dzielski, Śląska 48 
(I miejsce); Barbara Dąbecka, ul. Wł. 
Jagiełły 35A (II miejsce); Anita Nowa-

czyk, ul. Powstańców 46A (III miejsce).
Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-

my (z dowodem osobistym) do dzia-
łu GZM po odbiór nagród. Fundatorem 
pierwszej nagrody jest „SPOŁEM” Sie-
mianowicka Spółdzielnia Spożywców. 
Pozostałych nagród – Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa. 

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

„Społem” Siemianowicka Spół-
dzielnia Spożywców w Siemiano-
wicach Śl. zaprasza na „Uśmiech-
nięte Zakupy” do naszych placó-
wek handlowych na terenie miasta.

Krzyżówka Wielkanocna nr 3/18
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Wielkanocne śniadanie

A na Święta proponujemy trzy  
 potrawy i przypominamy o wysia-

niu rzeżuchy, chrzanie ułatwiającym 
trawienie, a szczególnie o umiarze w je-
dzeniu. Wesołych i smacznych Świąt.

Jaja marmurkowe

10 jajek, 3 łyżki listków czarnej herba-
ty chińskiej Ulung, 1 łyżka soli, 20 zia-
ren pieprzu, 5 goździków, 10 ziaren 
angielskiego ziela, 20 ziaren kolen-
dry, kawałek cynamonu, 1/2 gwiazdki 
anyżku, 1/2 ostrej papryczki chili, 2 łyż-
ki sherry, 1/2 szklanki sosu sojowego.

Jajka umyć, włożyć do garnka, zalać 
zimną wodą i gotować 15 minut. Ostu-
dzić, po czym delikatnie potłuc skorup-
ki, nie zdejmując ich z jajek. Przypra-
wy utłuc w moździerzu. Jaja przełożyć 
do rondelka, dodać herbaty, utłuczo-
ne przyprawy, sól, sos sojowy i sher-
ry. Zalać litrem wody. Doprowadzić do 
wrzenia i gotować na wolnym ogniu pod 
przykryciem przez 30 minut. Ostudzić. 
Po zdjęciu skorupki na powierzchni każ-
dego jajka pojawi się brunatny marmur-
kowy wzór. Podawać z ostrymi sosami. 

Półmisek jaj po królewsku
20 jajek, 25 dag cielęciny na pieczeń, 

3 łyżki maki, 4 łyżki oleju 15 dag szynki, 
0,25 l gęstego majonezu, główka zielo-
nej sałaty, sól, pieprz do smaku. Jaj-
ka ugotować na twardo, obrać ze sko-
rupek. Cielęcinę podzielić na 10 pla-
sterków, rozbić, oprószyć solą i pie-
przem. Dziesięć jajek owinąć plaster-
kami cielęciny, podsmażyć na rumia-
no ze wszystkich stron. Dodać kilka ły-
żek wody, dusić pod przykryciem przez 
20 minut, wyjąć z sosu, ostudzić. Na-
stępnych dziesięć jajek zanurzyć w gę-
stym sosie majonezowym, obficie ob-
sypać pokrojoną szynką. Obydwa ro-
dzaje jajek (w szynce i cielęcinie) prze-
kroić i ułożyć parami na liściach sałaty.

Mazurek orzechowy
Po 25 dag łuskanych orzechów 

włoskich, cukru i masła, 4 jajka, sok 
z jednej cytryny, 1 łyżka śmietany, mąka 
ile zabierze ciasto. Migdały zemleć 
i utrzeć z cukrem. Masło ukręcić na 
puch, zmieszać z migdałami, wbić jajka, 
wlać śmietanę i dodać mąki, ile zabierze, 
aby ciasto było prawie gęste. Wygnieść 
dobrze, rozprowadzić cienką warstwą 
na blasze, piec w piekarniku w temper-
aturze 150-200°C przez około pół godz-
iny godziny. Po ostudzeniu polukrować.

Czy masz charakter 
społecznika?

O 
CZ

YM
 MÓWIĄ GWIAZ

D
Y

Owszem, ale pod 
warunkiem, że bę-
dzie to jakieś inte-
resujące, błyskotliwe 

działanie. Chętnie np. zostałbyś rad-
nym czy posłem. Jeśli podejmiesz się 
jakiejś działalności, sumiennie wywią-
zujesz się ze swoich obowiązków, czę-
sto nawet kosztem rodziny.

Ludzie urodzeni 
pod znakiem Byka 
nie są zaintereso-
wani działalnością 

społeczną w takim stopniu, jak Baran. 
Jeśli już decydują się na nią, to stano-
wi ona margines ich życia. Są zado-
woleni, jeśli ich poczynania przynoszą 
chociaż trochę korzyści materialnych. 

Co najbardziej 
charakterystyczne 
dla ludzi spod zna-
ku Bliźniąt to tzw. 

słomiany zapał. Łatwo przyjmują na 
swe barki zadania społeczne, gorzej 
z realizacją. Szybko się zniechęcają, 
szczególnie, jeśli od razu nie widać re-
zultatów ich poczynań.

Jeśli już Raki po-
dejmują działalność 
społeczną, to będą 
to poczynania cha-

rytatywne. Mają na ogół dobre ser-
ca i są skorzy do pomocy innym lu-
dziom. Bywa nawet, że w działalność 
tę angażują własne środki finansowe, 
ale lubią być dostrzegani i chwaleni. 

Prawie każdy Lew 
jest urodzonym spo-
łecznikiem! Można 
nawet zaryzykować 

stwierdzenie, że taki człowiek byłby nie-
szczęśliwy, gdyby ograniczał się tyko 
do pracy zawodowej. Działalność spo-
łeczna daje mu dużo zadowolenia i po-
zwala piąć się w górę.

Na pewno masz 
poza pracą zawodo-
wą wiele obowiązków 
społecznych, nie po-

trafisz bowiem odmówić, gdy Ci ktoś 
takie działanie proponuje. Wywiązujesz 
się z niego rzetelnie, ale narzekasz, że 
jesteś przeciążona obowiązkami.

Wagi, które z natury 
są urodzonymi dyplo-
matami, najchętniej 
angażują się w tam, 

gdzie ta ich wrodzona cecha może się 
przydać. Potrafią wiele załatwić dla or-
ganizacji, z którą się utożsamiają, np. 
pieniądze czy dary.

Skorpion tak wyżywa 
się w pracy zawodowej, 
że na działalność spo-
łeczną zazwyczaj braku-

je mu sił. Gdy się jednak zmobilizuje, ma 
i na tym polu duże osiągnięcia. Wybiera 
przeważnie działalność wiążącą się z je-
go zawodem.

Ludzie mają-
cy słońce w znaku 
Strzelca, najchętniej 
angażują się w po-
czynania związane 

z turystyką, przyrodą, różnymi wypra-
wami. Wśród przewodników wycie-
czek, wielu jest ludzi urodzonych wła-
śnie pod tym znakiem.

Jeśli komuś uda się 
zachęcić Koziorożca 
do działalności spo-
łecznej, może sobie 

gratulować. Koziorożec będzie upar-
cie dążył do wytkniętego celu. Wobec 
swojej partii czy organizacji, jest lojal-
ny i nie zmienia poglądów.

Pod znakiem Ryb 
nie rodzą się wielcy 
społecznicy, co nie 
znaczy, że taki czło-

wiek jest obojętny na problemy innych 
i odmawia pomocy, tam gdzie jest ona 
potrzebna. Wybiera zazwyczaj organi-
zacje charytatywne, możemy go spo-
tkać w hospicjum.

Wodnik najbardziej 
zajęty karierą zawo-
dową, często na od-
cinku naukowym, nie 

ma na działalność społeczną zbyt wie-
le czasu. Nie unika jej jednak, najczę-
ściej angażuje się w poczynania na 
rzecz zwierząt, które bardzo lubi.

29MOJA SPÓŁDZIELNIA 3/2018



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

zawsze zgadza się z opiniami, poglądami czytelników, zamieszczonymi na łamach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega prawo do 
dokonywania skrótów w listach i nadsyłanych tekstach. Ogłoszenia drobne przyjmowane są we wszystkich administracjach SSM do 20. każdego miesiąca. 
Wydawca - „PiR” s.c. Prezes - Piotr Sowisło, tel. 605 256 775. Numer zamknięto 5 marca 2018 r.

frajdę miały w sali plenarnej, w któ-
rej mogły poczuć się na moment jak 
włodarze Siemianowic Śl, dumnie 
zasiadając za stołem prezydialnym 
czy miejscach dla radnych. - Bar-
dzo fajna ta dzisiejsza wycieczka. 
Byliśmy w Urzędzie Miasta, pozna-
waliśmy różne miejsca i ludzi. Przy 
urzędzie była ustawiona taka górka, 

gdzie mogliśmy zjeżdżać na takich 
pomponach – opowiadał 9-letni Bra-
jan Kukła. W Muzeum Miejskim Ar-
tur Garbas i Krystian Hadasz z ko-
lei przybliżali historię miasta, jego 
tradycje, ale nie tylko…

- czwartek – wycieczka do Bielska-
-Białej, a tam zwiedzanie Muzeum 
Minerałów „Skarby Ziemi” oraz jed-
nego z symboli tego miasta – Stu-
dia Filmów Rysunkowych. Był to „tłu-
sty czwartek”” a więc musiał być tra-
dycyjny pączek i cała masa słodkich 
nowości, o których uczestnicy za-
pewne nie mieli pojęcia.

- Co sprawia, że kamienie mienią 
się tysiącami barw? Jak zbiera się 
i obrabia minerały? Czym różni się 
minerał od skały? – coś w głowie 
z przekazanych informacji zostanie. 
Tym bardziej, że oprócz słuchania 
i oglądania minerałów gołym okiem 
w gablotach, była okazja do obejrze-
nia ich na przykład głębiej – pod mi-
kroskopem. Kolejnym punktem było 
Studio Filmów Rysunkowych. Każ-
dy z uczestników obejrzał w swo-
im życiu tysiące bajek, ale zapewne 
nikt nie wiedział i nie spodziewał się 
jednocześnie tego, w jaki sposób są 
one tworzone, jak wiele czasu po-
trzeba do ich przygotowania i ilu lu-
dzi nad tym siedzi...

- piątek – gry, zabawy, spacer, Bal 
Przebierańców. Ostatni dzień, czy 
to zimowych ferii, czy letnich półko-
lonii zawsze budzi emocje. Jest ra-
dość, ale wewnątrz jednak żal, iż to 
finisz, koniec.
Od wielu lat pielęgnowaną tradycją 

jest organizowany w DK „Chemik” Bal 
Przebierańców. Uczestnicy i tym ra-
zem przebrali się w najróżniejsze ko-

lorowe i wymyślne nieraz stroje, dum-
nie je przed koleżankami, kolega-
mi eksponując. Zakończenie ferii jest 
tym bardziej uroczyste, gdy pojawia-
ją się – co jest już tradycją – przed-
stawiciele Rady Nadzorczej i Zarzą-
du SSM. W tym roku byli to: Wiesław 
Jaźwiec – przewodniczący RN, Bar-
bara Henel – przewodnicząca Ko-
misji Społeczno-Samorządowej RN, 

Marian Odczyk – zastępca prezesa 
Zarządu SSM ds. technicznych, Ma-
rek Grzyb – pełnomocnik Zarządu 
SSM. Były indywidualne podziękowa-
nia włącznie z wręczeniem dyplomów 
uczestnictwa i drobnych upominków. 
A na koniec pizza…

Działo się każdego dnia sporo. - Od 
strojów kąpielowych na basenie, przez 
zwykłe codzienne, luźne ubrania, po 
grube kurtki w góry i barwne stroje na 
Bal Przebierańców – zobrazował dość 
ciekawie program ferii jeden z opieku-
nów dzieci, doceniając jego różnorod-
ność. Wychowawcy Karolina Sien-
kiewicz, Paulina Krzysztofik i Daria 
Sztuber oraz kierownictwo DK „Che-
mik” i ferii zimowych Zbigniew Krup-
ski, Dariusz Rzeźniczek dwoili się 
i troili, by zaspokoić potrzeby uczest-
ników. I chyba się to udało, wsłuchując 
się w komentarze zarówno dzieci, jak 
i ich opiekunów.

Co mówili? Czy wszystko było ok? 
Czy czemuś należało poświęcić więcej 
uwagi? Coś dopracować?
- Mi się wszystko tu podobało. Warto 

było tu przyjść. Wielka zabawa. Naj-
lepsze było, jak jechaliśmy zaprzę-
giem konnym w Wiśle, ale podobały 
mi się też wyjścia na basen, do mu-
zeum i prezydentów. Lubiłem bawić 
się w ośrodku, szczególnie jak były 
konkursy tańca. Zawsze lubiłem tań-
czyć, ale najbardziej stylem Micha-
ela Jacksona, który kiedyś odkry-
łem na youtube. Właściwie to bab-
cia mi go pokazała i się nim zainte-
resowałem – mówił 9-letni Bartosz 
Myśliwiec.

- Na ferie zimowe do Domu Kultury 
„Chemik” uczęszczała piątka dzieci 
z placówki opiekuńczo-wychowaw-

czej. Zawsze kiedy tu przychodziły 
miały rozrywkę, zabawę, podobało 
się – oceniała Sylwia Szukała – wy-
chowawczyni z Placówki Opiekuń-
czo-Wychowawczej w Siemianowi-
cach Śl.

- Cieszę się, że syn tu chodził, bo miał 
okazję poznać nowych kolegów i do-
brze się zabawić, było wesoło. Naj-
bardziej wyczekiwał Balu Przebie-
rańców. Niedawno się przeprowadzi-
liśmy, a o organizowanych tu feriach 
dowiedzieliśmy się z gazety spół-
dzielczej i od bratowej. Było warto – 
powiedziała Katarzyna Kukła, ma-
ma Brajana.

-Takie zorganizowane ferie zimowe 
to na pewno fajna alternatywa, gdy 
dzieciaki nigdzie nie wyjeżdżają. To 
dobra inicjatywa ze strony Spółdziel-
ni i Urzędu Miasta. Warto zapisy-
wać dzieci na takie zajęcia, bo nie 
obciążają one budżetu domowego, 
a dziecko codziennie robi coś inne-
go, nie nudzi się. Mój syn jest zmę-
czony, ale zadowolony, bo cały czas 
coś się dzieje. Fajnie byłoby, gdyby 
organizowano jeszcze więcej wycie-
czek. Do ciekawych miejsc – stwier-
dził łukasz Konieczny, ojciec Fran-
ciszka.
Ferie z Domem Kultury „Chemik” 

w tym roku spędziło łącznie 62 dzie-
ci – z całego miasta, nie tylko miesz-
kających w zasobach Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, w różnym 
wieku – najwięcej 8-10-letnich. 1/3 
z nich po raz pierwszy w ogóle brała 
udział w zorganizowanych feriach zi-
mowych.

Warto nadmienić, że organizatora-
mi ferii w 2018 roku, jak w ubiegłych 
latach byli: Siemianowicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa oraz Stowarzysze-
nie „Nasz Dom” przy dofinansowaniu 
Urzędu Miasta.

Po feriach pozostaje bagaż wspo-
mnień, nowe znajomości, pamiątki 
z wycieczek, dyplom uczestnictwa na 
dowód…

Niby „ferie w mieście” a jakie potra-
fią być ciekawe? Wybiegając krok do 
przodu: za cztery miesiące, będą wa-
kacje i kolejna okazja do przeżycia 
czegoś wyjątkowego.

Rafał Grzywocz

Ferie przez duże F

ciąg dalszy ze str. 32
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Wesołe zakończenie ferii z władzami SSM

Wspólne zdjęcie – będzie co wspominać

Wycieczka do królestwa Bolka i lolka  
była jedną z najlepszych

Ostatni dzień - Bal Przebierańców
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Ferie przez duże F
Czy da się lepiej spędzić dwa tygodnie wolnego? Być może tak, ale akurat podczas ferii zimowych zorga-

nizowanych w Domu Kultury „Chemik” poprzeczka została zawieszona wysoko. Poprzez zapełniony 
po brzegi program dla dzieci, nie było godzin straconych, nudnych. Była okazja do wybawienia się do woli i wy-
niesienia czegoś mądrego, nowego dla siebie - całkiem możliwe, że na długie miesiące, lata…

i kiedy się tu nudzić?
Układając program ferii zawsze bra-

ne są pod uwagę dwa główne, na-
zwijmy to, składniki: (aktywny) wy-
poczynek i element poznawczy. Stąd 

w gąszczu różnych zabaw w ośrodku 
i w terenie, są takie punkty, jak – spo-
glądając w tegoroczne atrakcje – wy-
cieczki w Beskidy, czy bliżej: do Urzę-

du Miasta, Muzeum Miejskiego, albo 
na Stadion Śląski.

W pierwszym tygodniu (relacja 
w „MS” 02/2018) uczestnicy ferii mie-
li okazję między innymi zwiedzić Wi-

słę i obejrzeć zmodernizowany Sta-
dion Śląski od podszewki. Zaliczyli 
też basen i Park Tradycji. - Było super 
– zgodnie mówili.

Drugi tydzień również wypełniony był 
atrakcjami. Patrząc chronologicznie: 
- poniedziałek – gry i zabawy w ośrod-

ku oraz zajęcia komputerowe przy-
gotowane przez doradców zawo-

dowych z Mobilnego Centrum In-
formacji Zawodowej OHP w Dąbro-
wie Górniczej. Miały one charakter 
zabawy, wprowadzały uczestników 
w świat zawodów – były gry i zada-
nia logiczno-pamięciowe, wzrokowo-
-słuchowe i ruchowe;

- wtorek – projekcja filmu oraz wyj-
ście na basen – te punkty zawsze są 
uwielbiane i oczekiwane;

- środa – wizyty w Urzędzie Mia-
sta i Muzeum Miejskim. W Ratu-
szu w przewodnika wcielił się Adam 
Skowronek – sekretarz miasta. 
Dzieci mogły zobaczyć z bliska jak 
funkcjonuje ta instytucja. Największą 

ciąg dalszy na str. 30

Snowtubing zamiast zjazdów na sankach z górek…

 W Muzeum Miejskim – trochę historii

Basen i wszystko wiadomo

W Muzeum Minerałów świecące, kolorowe kamienie 
przyciągały uwagę


