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Raz umilają… Święto ruchome…

Prezydent RP w Siemianowicach Śl. Walne podzielone

Pogodnych i spokojnych 
Świąt Wielkanocnych

Bogatych w duchowe przeżycia 
oraz spędzonych 

w rodzinnym gronie,
a także wiele radości, 

smacznego jajka 
i nie tylko wiosennego entuzjazmu

życzą

Rada Nadzorcza, Zarząd
i Rady Osiedli SSM

oraz Redakcja „MS”
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Prezydent RP odwiedził siemianowiczan
9 marca 2017 roku przeszedł do historii Siemianowic Śląskich jako dzień, w którym po raz pierwszy miasto od-

wiedził urzędujący Prezydent RP. Andrzej Duda zrobił to w roku obchodów 85-lecia uzyskania przez nasze 
miasto praw miejskich i podkreślił ten fakt w swoim wystąpieniu.

W ostatniej dekadzie, z politycznego 
„świecznika” w Siemianowicach Śląskich 
zjawiali się między innymi urzędujący 
lub byli premierzy RP. Wizytowali Cen-
trum Leczenia Oparzeń – Do-
nald Tusk, Wojskowe Zakłady 
Mechaniczne – Ewa Kopacz. 
Brali udział w uroczystościach 
pogrzebowych Barbary Blidy 
– Józef Oleksy, Leszek Miller, 
Waldemar Pawlak lub w innych 
wydarzeniach: kulturalnych lub 
biznesowych – Jerzy Buzek. 

Wizyta urzędującego Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy, 
a tym bardziej otwarte spotka-
nie z mieszkańcami, zapewne 
wpisze się w historię miasta.
O przeszłości i przyszłości
Swoją kilkugodzinną wizytę Prezy-

dent RP rozpoczął od złożenia wień-
ca pod pomnikiem upamiętniającym 
powrót Siemianowic Śląskich do Pol-
ski. Dalej, zwiedził i wysłuchał postula-
tów załogi Centrum Leczenia Oparzeń 

i spotkał się z władzami miasta w Ra-
tuszu. Punktem kulminacyjnym było 
otwarte spotkanie z mieszkańcami na 
Rynku Miejskim. 

Na początek odegrano Hymn Pol-
ski oraz zaprezentował się Zespół Pie-
śni i Tańca „Siemianowice”. – Ten ze-
spół to 107 lat tradycji. Jest w tym nie-
zwykle głęboka treść. Śpiewa i tańczy 
tańce śląskie, ale tańce, które są tań-

cami polskimi, tak jak polski jest Śląsk. 
A dlaczego jest polski? Dlatego, że 
dla Polski został przez Polaków, przez 
Ślązaków wywalczony. Dziś moją wi-

zytę rozpocząłem od zło-
żenia wieńca prezydenckie-
go pod pomnikiem ufundo-
wanym w 1925 roku przez 
siemianowickich policjan-
tów. Przez tych, którzy tu-
taj o Polskę walczyli i tych, 
którzy tutaj dbali o to, by 
była Polska – mówił An-
drzej Duda. Później Prezy-
dent przypomniał najważ-
niejsze momenty z dziejów 
miasta – postacie, wyda-
rzenia – w tym chwile bole-
sne i tragiczne. Wspominał 

urodzonego w Siemianowicach Ślą-
skich Wojciecha Korfantego, obroń-
ców – bohaterów z Kopalni „Michał” 
z Września’39, czy początek XXI wie-
ku – likwidację „Huty Jedność” i gigan-

Andrzej Duda po złożeniu wieńca pod pomnikiem. 
W tle zasoby SSM – ul. Śląska (Świerczewskiego) 46

ciąg dalszy na str. 4
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

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

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

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

DYŻURUJE: poniedziałek 17.00-22.00; 

wtorek, środa, czwartek 15.00-22.00;

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

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
JAn DuDEK i AnDRZEJ JAgiEłłO*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
 8. maja 2017 r. od 16.30 do 17.30

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

tel. 32 609-14-00
Z kolei 5. czerwca 2017 r. dyżurować będą  

Andrzej Chyliński, Barbara Henel.
*skład osobowy może ulec zmianie 

Osiedle „Węzłowiec”
- każdy trzeci wtorek miesiąca przed 

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

Osiedle „Młodych”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Bańgów”

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

Osiedle „Chemik”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Centrum”

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

Osiedle „Michałkowice”
- każdy drugi poniedziałek miesiąca 

od 1600 (siedziba administracji)
Osiedle im J. Tuwima

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

Dyżury członków Rad Osiedli

Mamy kalendarzową wiosnę, a oto-
czenie domów powoli – śmiało, 

nieśmiało – nabiera kolorów. na drze-
wach i krzewach pokazały sie pierw-
sze listki. Pojawiły się krokusy, wkrót-
ce nadejdzie czas żonkili, narcyzów, 
później… My już przymierzamy się do 
rozpoczęcia kolejnej edycji Zielonego 
Konkursu i już zacieramy ręce.

Mamy nadzieję, więcej – jesteśmy 
przekonani, iż znów będzie co fotogra-
fować i pokazywać na łamach „MS”. 
Już dzisiaj dostrzegamy tu i ówdzie 

wysiłek włożony przez mieszkańców 
w przygotowanie obejścia budynków.

Wysiłek, który zaprocentuje za kilka 
tygodni, miesięcy ładnymi balkonami 
i otoczeniem domów. Jak co roku po-
staramy się wyłapać w obiektywie te 
osiedlowe „perełki”, również, mamy 
nadzieję, z Państwa pomocą.

Zachęcamy do nadsyłania na naszą 
redakcyjną skrzynkę mailową adresy 
budynków, gdzie jest/będzie ładnie, 
a my – za tą wskazówką – pójdziemy 
tam z aparatem... rg
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tyczne bezrobocie w mieście. Stwier-
dził również: - A przetrwaliście wła-
śnie dlatego, że jest w Was siła, ten 
niezwykle charakterystyczny dla Ślą-
zaków upór, wiara głęboko w to, że 
nie ma rzeczy, których nie da się zre-
alizować. I to jest właśnie to, cze-
go całe nasze społeczeń-
stwo, czego cała Polska od 
Was, od mieszkańców Ślą-
ska, od Polaków tu miesz-
kających może się uczyć. 
Dziękuję wam, że odbudo-
waliście Wasze miasto, że 
je rewitalizujecie. Dzięku-
ję wam za tę niezwykłą po-
stawę, także przedstawicie-
li siemianowickiego samo-
rządu – Pana Prezyden-
ta i jego poprzedników na 
urzędzie Prezydenta Mia-
sta, którzy stają dzisiaj ra-
zem, którzy się wspierają 
– mówił do mieszkańców i obecnych 
na spotkaniu aktualnych i byłych sa-
morządowców. Mówił też, że ogrom-
nie mu zależy, aby Śląsk rozwijał się 
gospodarczo, żeby był – tak jak przez 
dziesięciolecia – skarbem dla Rzecz-
pospolitej.

W spotkaniu na rynku wzięli udział – 
co dało się zobaczyć i usłyszeć – za-
równo zwolennicy czy też przeciwni-
cy urzędującego Prezydenta RP, jak 
i osoby z transparentami i hasłami żą-
dającymi uznania śląskiej mniejszości 
etnicznej. Najwięcej jednak przybyło 
zwykłych mieszkańców, ciekawych po 
prostu na własne oczy zobaczyć Pre-
zydenta RP. Harcerze rozdawali przed 
i w trakcie biało-czerwone chorągiew-
ki. – Przyszedłem, bo byłem zainte-
resowany tym, co powie Andrzej Du-
da do nas, przeciętnych siemianowi-

czan i co powie na temat kopalnictwa 
i rozwoju przedsiębiorczości na Ślą-
sku – wyjaśnił Adam Lasota, miesz-
kaniec z „Centrum”. – Telewizja robi 
jednak taką barierę. Inaczej ogląda się 
kogoś „na żywo”. Są to jakieś emocje, 
gdy pojawia się głowa państwa. Sa-
ma ta otoczka związana z bezpieczeń-

stwem, przejazd kolumny prezydenc-
kiej... Takie rzeczy się pamięta i wspo-
mina – dodawał.

Jeden z mieszkańców miasta, któ-
ry doszedł do mikrofonu pytał: - Co 
Pan proponuje ludziom, którzy wyje-
chali z kraju? Mówi Pan, by przyjecha-
li z powrotem. Mi jest wstyd za to, że 
zapowiadał Pan to przed wyborami, 
a Pan tego nie realizuje. Ja muszę wy-
jeżdżać ze swojego kraju za granicę, 
by tam budować przyszłość dla swo-
jej kobiety i dzieci. Chcę zostać w Sie-
mianowicach, ale nie jest mi to dane – 
stwierdził.

Na co Andrzej Duda od razu mu od-
powiedział: - Ja sobie zdaję sprawę 
z tego, że sytuacja w kraju, na Ślą-
sku nie jest jeszcze taka, jaką byśmy 
sobie wymarzyli. Ja też bym bardzo 
chciał, żeby Polska była krajem znacz-

nie lepiej rozwiniętym. Ale chciałbym, 
by Pan również pamiętał o tym, że 
niestety, właśnie w tych latach 2001-
2004 ktoś zniszczył i rozkradł „Hu-
tę Jedność” – jeden z największych 
tutaj zakładów pracy, który do tam-
tego momentu miał 150 lat historii. 
Ktoś tę hutę bezrefleksyjnie zlikwido-

wał, niszcząc przy okazji no-
wą, wtedy powstającą insta-
lację (Walcownię –  dop.), za 
którą państwo polskie wcze-
śniej zapłaciło grube miliony 
złotych – mówił Prezydent RP. 
–  Ja mogę z całą odpowie-
dzialnością powiedzieć: na-
prawiamy Rzeczypospolitą. Ja 
zobowiązywałem się, że jako 
Prezydent będę czynił wszyst-
ko, aby podnieść poziom życia 
moich rodaków. Między inny-
mi elementem tego, aby przy-
najmniej rozpocząć ten pro-
ces był właśnie Program 500+, 

z którego korzysta dzisiaj setki tysię-
cy osób. Dla wielu rodzin była to ka-
skadowa zmiana poziomu życia, prak-
tycznie z dnia na dzień. Oczywiście, 
że jest tak, że na przestrzeni ostatnich 
20 lat i wcześniej, wielu młodych roda-
ków wyjechało za granicę (...). Stara-
my się kraj zmieniać, by gospodarka 
stała się bardziej innowacyjna i wydaj-
na a w związku z tym, by Polacy stop-
niowo zaczęli zarabiać coraz lepiej, 
tak, byśmy dogonili przynajmniej śred-
nią Unii Europejskiej po tym względem 
– odpowiadał.

Później, już poza mównicą, był czas 
na uściski dłoni, wspólne zdjęcia 
z mieszkańcami, pozdrowienia.

Pobyt w Siemianowicach Śląskich 
Andrzej Duda zakończył wizytą w spół-
ce Rosomak S.A. –  dawniej Wojskowe 
Zakłady Mechaniczne. rg

Prezydent RP odwiedził siemianowiczan
ciąg dalszy ze str. 2

To z myślą o nich fundacja Wolne 
Miejsce organizuje świąteczne śnia-
danie w Siemianowicach Śląskich 
i w Świętochłowicach pod honorowym 
patronatem Prezydentów Miast: Da-
wida Kostempskiego (Świętochłowi-
ce) i Rafała Piecha (Siemianowice Śl.) 
z pomocą licznej rzeszy partnerów, 
darczyńców oraz wolontariuszy. Sa-
motni siemianowiczanie mogą wspól-

nie spotkać się przy świątecznym sto-
le 16 kwietnia w Hali Michał, ul. Eli-
zy Orzeszkowej 1.

Będą wielkanocne dania i zapewnio-
na miła, rodzinna atmosfera.

Śniadanie, a zapewne szynecz-
ki, jajek i wielkanocnej baby nie 
braknie, serwowane będzie o 1030 
a wejść na salę będzie można od 930. 
Wstęp wolny – zapraszamy. pes

Dla osób samotnych święta to zawsze czas niełatwy, gdyż w chwili, gdy 
inni spotykają się i wspólnie świętują to im pozostają...

16 kwietnia – śniadanie Wielkanocne dla samotnych

W
ESOŁYCH ŚWIĄ

T
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UCHWAŁA NR 12/2017
z dnia 28 marca 2017 r.

Rady Nadzorczej 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w sprawie: podziału Walnego Zgromadzenia Człon-
ków Siemianowickiej  Spółdzielni Mieszkaniowej na czę-
ści w 2017 r.

Działając w oparciu o Art. 83 ust. 1 ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych oraz § 16 ust.1 Statutu SSM Ra-
da Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

uchwala
§ 1

Podział Walnego Zgromadzenia Członków Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2017 r. na części 
w następujący sposób:

część i w dniu 05. 06. 2017 r. obejmująca Członków za-
mieszkałych w rejonie Osiedli

 „Centrum”, „Michałkowice”, „Bańgów” 
oraz

 Członków oczekujących,
część ii w dniu 06. 06. 2017 r. obejmująca Członków za-

mieszkałych w rejonie Osiedli 
 „Młodych”  i „Węzłowiec”,

część iii w dniu 07. 06. 2017 r. obejmująca Członków 
zamieszkałych w rejonie Osiedli

„Chemik”  i „Tuwima”.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 Rada nadzorcza

Porządek obrad przeprowadzonego 28 marca br. po-
siedzenia Rady nadzorczej Siemianowickiej Spół-

dzielni Mieszkaniowej zawierał 12 punktów w tym dwa 
proceduralne.

Rada ustaliła i przyjęła podział Walnego Zgromadzenia SSM 
na trzy części – patrz uchwała w tekście – i przyjęła szcze-
gółowy harmonogram przygotowań do Walnego. Na stronie 
11 prezentujemy garść informacji o Walnym Zgromadzeniu.

Rada wysłuchała także opinii biegłego księgowego, Miro-
sława Hora, z przebiegu bada-
nia sprawozdania finansowe-
go Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej za rok obro-
towy 2016 i zapoznała się ze 
sprawozdaniem z przeprowa-
dzonych półkolonii zimowych 
zorganizowanych przez Dom 
Kultury „Chemik” w lutym br. 
– referował Zbigniew Krup-
ski – kierownik DK.

Ponadto, Rada omówiła 
i zatwierdziła:
- plan Inwestycyjny SSM na 

rok 2017,
- aktualizację Planu gospo-

darczo-finansowego SSM 
na br.,

- nowelizację Planu robót fi-
nansowanych z funduszu 
centralnego wraz z usta-
leniem okresu amortyzacji 
środków trwałych,

- zmiany w Regulaminie fun-
duszu remontowego Sie-
mianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.
Rada przyjęła także kilku-

nastostronicową informację 
o przebiegu i wynikach „Kon-
kursu ofert” na roboty remon-
towo-budowlane, który prze-
prowadzono w dniach. 27, 28 
lutego oraz 1 marca 2017 
r. Wszystkie objęte porząd-
kiem obrad zagadnienia zre-
alizowano a przy każdym pre-
zentowano pozytywne opinie 
trzech komisji Rewizyjnej, Gospodarki Zasobami Mieszka-
niowymi i Organizacyjno-Samorządowej.

Jako pierwszy punkt rozpatrzono informację z badania 
sprawozdania finansowego Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej za rok obrotowy 2016 r.

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

Dążąc do wydania opinii biegły rewident w szczególności 
kontroluje, czy badane sprawozdanie finansowe zostało spo-
rządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg ra-
chunkowych i czy przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istot-
ne dla oceny jednostki informacje, a w odniesieniu do sprawoz-
dania z działalności, czy informacje zawarte w tym sprawoz-

daniu uwzględniają zapisy zawarte w ustawie o rachunkowo-
ści i zgodne są z informacjami podanymi w rocznym sprawoz-
daniu finansowym. Zadaniem biegłego rewidenta jest również 
wskazanie w opinii czy stwierdzono podczas badania poważne 
zagrożenia dla kontynuacji działalności przez jednostkę.

Zabierając głos biegła rewident Mirosława Hora mówiła, 
że na podstawie badania może stwierdzić jednoznacznie, iż 
sytuacja ekonomiczna i kondycja finansowa Spółdzielni jest 
bardzo dobra i nie stwierdza zagrożeń dla kontynuacji dzia-

łalności. Zarząd działa prężnie 
a jego aktywność w prowadze-
niu Spółdzielni może ocenić 
bardzo dobrze. Biegła zauwa-

żyła, że badanie przeprowa-
dziła według nowych wprowa-
dzonych standardów rachun-
kowości, co od służb ekono-
micznych Spółdzielni wyma-
gało włożenia ogromnej pracy 
i z czego wywiązały się one 
bardzo dobrze.

Jan Dudek – przewodniczą-
cy Rady Nadzorczej SSM, po-
dziękował biegłej za wykonanie 
badania i tak pozytywną ocenę.

Z kolei w informacji o prze-
biegu zimowego wypoczynku 
dzieci w DK „Chemik” kierow-
nik DK Zbigniew Krupski za-
znaczył m.in.:

Głównym zadaniem by-
ło zagospodarowanie cza-
su wolnego dzieciom i mło-
dzieży pozostającym w mie-
ście, szczególnie w okresie 
ferii zimowych, (zorganizowa-
no 2 turnusy tygodniowe).

W półkoloniach uczestni-
czyło ogółem 53 dzieci, co 
wynikało z tygodniowych list 
obecności, jak i deklaracji 
zgłoszeniowych potwierdzo-
nych przez rodziców. Więk-
szość, tj. 36 uczestników to 
dzieci mieszkańców Naszej 
Spółdzielni.

Opiekę nad dziećmi sprawo-
wało 3 wychowawców i 3 pracowników obsługi. Organizacja 
półkolonii została zgłoszona oraz zarejestrowana w Minister-
stwie Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty i Wychowania. 
O organizacji półkolonii poinformowani zostali: Powiatowa Sta-
cja Sanitarno Epidemiologiczna, Straż Pożarna i Policja. 

W trakcie półkolonii zorganizowano 2 wycieczki autokarowe, 
a ponadto uczestniczy wzięli udział w 4 wyjściach na basen 
w Zespole Szkół Sportowych, 1 wyjściu do Kompleksu Spor-
towego „Michał”, 3 porankach filmowych w Parku Tradycji, tre-
ningu piłki nożnej, 2 wyjściach na sanki i zabawach na śniegu.

Na organizację półkolonii pozyskano dotację z Urzędu Mia-
sta w kwocie 5.350 złotych. Z przyznanej dotacji opłacono 
płace wychowawców oraz opłatę za autokar na zorganizowa-
ne wycieczki. Młodzież spotkała się także z władzami SSM

Obrady prowadził Jan Dudek - przewodniczący Rady 
Nadzorczej SSM. pes

Obradowała Rada nadzorcza SSM

Walne podzielone



6 MOJA SPÓŁDZIELNIA 4/2017

Rada Nadzorcza, Zarząd i Rady Osiedli
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

zapraszają na Zebrania Osiedlowe Członków SSM

Zwracam się do Państwa z apelem o szeroki i aktywny udział w Zebraniach. SSM to nasza samorządowa  
 organizacja mieszkaniowa obchodząca w bieżącym roku sześćdziesięciolecie swego istnienia. Mamy prawie 12.500 

mieszkań. Mieszka w nich znacząca część obywateli Siemianowic Śląskich. 
Osiedla SSM są coraz ładniejsze. Widać mnóstwo ocieplonych budynków o pięknych elewacjach. Kolejnych przybywa na os. 

„Węzłowiec” i „Bańgów”. Prowadzimy estetyzację klatek schodowych i budujemy nowe śmietniki. Remontujemy dachy, dro-
gi i chodniki. Modernizujemy windy, wymieniamy drzwi wejściowe i instalacje wodno-kanalizacyjne. Przybywa zieleni i par-
kingów.

Pamiętamy o najmłodszych. Z myślą o nich tworzymy nowe miejsca do gry i zabaw i to dla nich organizujemy wypoczynek 
w mieście podczas wakacji letnich i zimowych ferii. Nie zapominamy i o dojrzałej części mieszkańców oraz o seniorach, dla któ-
rych wykonujemy siłownie na wolnym powietrzu.

To wszystko kosztuje i to niemałe pieniądze, a nas nikt nie dotuje. Stąd z troską musimy podchodzić do wspólnego mienia. Ogół 
zamieszkałych tak czyni, za co im dziękujemy. Niestety, we znaki dają się wandale niszczący to, co nasze, to co winno służyć dłu-
go bez zbędnych napraw.

Nasze osiągnięcia są zauważane, czego dowodem liczne wyróżnienia, jakie Spółdzielnia otrzymuje. Są one zasługą wszyst-
kich zamieszkałych i wszyscy winniśmy być z nich dumni.

Podczas Zebrań Rady Osiedli i osiedlowe Administracje przedłożą sprawozdania za miniony rok i z wykonania wniosków 
przyjętych podczas ZOCz przeprowadzonych w 2016 roku.

Jesteśmy przekonani, że w trakcie Zebrań Osiedlowych Członków Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej podzielą się 
Państwo wnioskami, uwagami nie tylko o bieżących sprawach. Liczymy na dużą frekwencję.

Mieszkamy pod wspólnym dachem – dbajmy razem o wspólne mienie, umacniajmy wzajemny szacunek
i dobrosąsiedzkie relacje

 (-) Jan Dudek
Siemianowice Śląskie, kwiecień 2017 rok. Przewodniczący RN SSM

Lp. Termin Osiedle Miejsce zebrania

1.
24. 04.

(poniedziałek)
godz. 1700

„CENTRUM” Klub „Centrum”
ul. Powstańców 54

2.
24. 04.

(poniedziałek)
godz. 1700

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

3.
25. 04.
(wtorek)

godz. 1700
„MICHAŁKOWICE”

„Zameczek”
w Michałkowicach
ul. Oświęcimska

4.
25. 04.
(wtorek)

godz. 1700
im. Juliana TUWIMA Dom Kultury „Chemik”

ul. niepodległości 51

5.
26. 04.
(środa)

godz. 1700
„BAŃGÓW” Zespół Szkół nr 1

w Bańgowie

6.
26. 04.
(środa)

godz. 1700
„MŁODYCH” Dom Kultury „Chemik”

ul. niepodległości 51

7.
27. 04.

(czwartek)
godz. 1700

„WĘZŁOWIEC” Dom Kultury „Chemik”
ul. niepodległości 51
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Często oglądając zbędne zniszcze- 
 nia dokonane w zasobach SSM 

lub czytając zdarzenia odnotowane 
w osiedlowych administracjach zasta-

nawiamy się gdzie ci, co się ich do-
puścili mają mózgi, a jeżeli je mają, to 
dlaczego wyłączają funkcję myślenia.

Tym razem prym wiodą zniszczenia 
na placach zabaw. Komu one prze-
szkadzają? Czyżby osiedlowi osiłko-
wie zapomnieli, że kiedyś sami bawi-
li się... kolejną kwestią jest rozjeżdża-

nie trawników i to w miejscach gdzie 
samochody nie powinny w ogóle się 
znaleźć.

Prezentowane zdjęcia i wykaz znisz-
czeń dowodzą, że efekty ich działań 
są delikatnie mówiąc smutne. Czas na 
naszą refleksję i przeciwdziałanie.

Szkoda, że mówienie o wiosennym 
zmęczeniu nie odnosi się do bezmó-
zgowców niszczących to, co nakła-
dem ogromnych pieniędzy jest przez 
nas zamieszkałych utrzymywane i na 
co łożymy swoje comiesięczne opłaty.

Z uporem godnym maniaka przypomi-
nać będziemy, a co każdy z mieszkań-
ców winien wiedzieć, że każda celowa 
dewastacja czegoś, co mogłoby służyć 
miesiącami, latami to zbędne wydatki 
nawet, jeżeli koszt wynosi parę złotych. 
To koszt, który pokrywamy z naszych 
wpłat. Te zbędne wydatki to po prostu 
wyrzucanie pieniędzy w błoto, naszych 

pieniędzy, bo nikt inny na utrzymanie 
budynków, ich otoczenia nie płaci jak 
My, tylko My sami. Te parę złotych prze-
mnożone przez ilość bezmyślnie i nie-

potrzebnie niszczonych przedmiotów 
przekłada się na znaczące już kwoty, 
które nie jeden chciałby mieć.

Przypominamy, że non stop aktualna 
jest oferta Zarządu nagradzania kwo-
tą 2000 złotych za skuteczne wskaza-
nie sprawców dewastacji. Skuteczne, to 
znaczy zakończone albo wyrokiem są-

du, albo ugodą ze sprawcą, który zobo-
wiąże się do naprawy zniszczeń i pokry-
cia wszelkich kosztów swego wybryku.

Zarząd SSM czeka na Państwa 

zgłoszenia, bo nie zamierza odpuścić 
niszczącym wspólne mienie. Warto za-
stanowić się nad ofertą, 2 tysiące pie-
chotą nie chodzi. Jeżeli ktoś zamierza 
przekazać takie informacje, to należy 
składać je pisemnie, bądź telefonicz-
ne w Dziale gZM, tel. 32 6091-405. 
Dyskrecja zapewniona.

W osiedlach zanotowano:
„Centrum”

- Michałkowicka 23A – wybito szybę 
w oknie piwnicznym,

- plac zabaw/Powstańców – skradzio-
no kilka sztachet z ogrodzenia.

„Węzłowiec”
- grunwaldzka 3A – rozjeżdżony 

trawnik.
im. Juliana Tuwima

- Okrężna 1 – wybito szybę w drzwiach 
wejściowych,

- Hermana Wróbla 6A – skradziono 
metalową klapę skrzyni na piasek.

„Michałkowice”
- Kościelna 34 – wybito szybę 

w drzwiach wejściowych,
- plac zabaw/Przyjaźni 18-22 – uszko-

dzono wagonik z ciuchci,
- plac zabaw przy boisku wielofunkcyj-

nym (ul. Przyjaźni) – skradziono kil-
ka sztachet z ogrodzenia. pes

2000 złotych czeka  2000 złotych czeka

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

O czym debatują w RO?
głos Rad Osiedli to głos doradczy, opiniujący. na każdym z posiedzeń tego gremium omawiane są najważniej-

sze zagadnienia dotyczące danego osiedla. O czym dyskutowano podczas pierwszych tegorocznych zebrań 
i jakie kierunki działania obrano na ii kwartał roku – o tym przewodniczący RO, kolejno z „Chemika”, „Bańgowa” 
i „Węzłowca”.

Osiedle „Chemik”
Jan Dudek – przewodniczący RO: - Jako Rada Osie-

dla staramy się być na bieżąco z wszystkimi sprawami, ja-
kie dotyczą naszego osiedla – jego budynków, terenów wo-
kół nich. Podczas już odbytych tegorocznych zebrań podsu-
mowywaliśmy między innymi wykonanie planu rzeczowego 
i finansowego za 2016 rok. „Na tapecie” była „Akcja Zima”. 
Systematycznie, za pośrednictwem administracji, jesteśmy 
informowani o wszystkich robotach, jakie realizowane są na 
bazie przyjętego planu remontów. A gdy trzeba – konsul-

tujemy problemy, tematy do rozwiązania, jakie po drodze 
gdzieś tam zawsze się pojawią.

Przykładowo teraz – również z udziałem wydelegowane-
go przedstawiciela Rady Osiedla, akurat w tym przypadku 
przewodniczącego – prowadzone były uzgodnienia z wła-
ścicielem kiosku wolnostojącego w pobliżu „RENOMY” od-
nośnie ewentualnego przesunięcia lokalu, jego moderniza-
cji. Ma to związek z planowaną na rok 2017 realizacją in-
westycji – skweru wypoczynkowego w tej części osiedla 
„Chemik” – między budynkiem Walerego Wróblewskiego 
39-41 a Strefą Rozrywki „RENOMA”. Docelowo kiosk bę-
dzie funkcjonował dalej, ale ma wpisać się w rewitalizację 
całego terenu. 

W drugim kwartale przewidziano rozpoczęcie II etapu tej 
rewitalizacji, czyli wykonanie wspomnianego skweru wypo-
czynkowego z roślinami ozdobnymi, ławkami. Co do pierw-
szego etapu prac, czyli reorganizacji ruchu wraz z wyko-
naniem ciągu pieszo-jezdnego i miejsc 
parkingowych w zeszłym roku, to do-
chodzą do nas pozytywne sygnały od 
mieszkańców. Miejmy nadzieję, że cie-
szyć się też będziemy podobnie z wy-
konanego miejsca do wypoczynku na 
wolnym powietrzu.

Inną ważną tegoroczną inwestycją 
będzie wykonanie remontu tzw. Alei 
Szkolnej, czyli szerokiego chodnika 
prowadzącego od Rynku Bytkowskiego 
do Szkoły Podstawowej nr 1. Z biegiem 
lat chodnik niszczał i już jest najwyższy 

czas, by się nim zająć. Do tego tematu wracaliśmy regular-
nie podczas naszych zebrań, zwłaszcza w okresie układa-
nia i opiniowania przez Radę Osiedla corocznych planów 
remontowych na następny rok. Zawsze jednak były większe 
potrzeby – nie tylko jeśli chodzi o chodniki, drogi osiedlowe 
i nigdy nie wystarczało środków finansowych na zaplano-
wanie gruntownego, poważnego remontu. Realizacja pro-
jektu w tym roku będzie najprawdopodobniej już zainicjo-
wana – częściowo ze środków finansowych Budżetu Oby-
watelskiego, częściowo Spółdzielni.

Na ostatnich posiedzeniach Rady Osiedla przewinęło się 
też kilka innych spraw. Poruszaliśmy problem zaniedbywa-
nia obowiązku sprzątania klatek przez niektórych miesz-
kańców osiedla, przez co łatwo powstają w budynku czy na 
piętrze spory międzysąsiedzkie. Administracja wysyła pi-
sma przypominające o obowiązku, są harmonogramy na 
piętrach – niekiedy to wystarczy, przynosi efekt. Czasem 
jednak naprawdę ciężko jest się dogadać i kogoś do cze-
gokolwiek przekonać...

Na Radzie pojawił się również temat sprzątania po psach. 
Przyglądamy się osiedlowym trawnikom i widzimy, że część ta-
bliczek informujących o zakazie wyprowadzania psów zniknę-
ła lub jak są, to częściowo zniszczone. Odtworzymy tabliczki, 
by przypomnieć mieszkańcom, że po psach trzeba sprzątać.

W tym miesiącu odbędzie się coroczne zebranie osie-
dlowe Członków Spółdzielni. Pewnie pojawi się na nim 
kilka nowych problemów do rozpatrzenia, ale warto przy-

pomnieć tu o wniosku, jaki przegło-
sowano w zeszłym roku do realizacji, 
a który dotyczył wystąpienia do Urzę-
du Miasta o opracowanie programu 
rewitalizacji Stawu Brysiowego w Byt-
kowie. Do Spółdzielni już w zeszłym 
roku wpłynęło pismo, w którym oznaj-
miono, że zrewitalizowany zostanie 
nie tylko wskazany staw, ale rów-
nież cały teren przyległy. To pozytyw-
na wiadomość. Na pewno szerzej ten 
wątek zostanie omówiony na najbliż-
szym zebraniu.

os. „Chemik”. W tym roku będzie remontowana  
Aleja Szkolna

os. „Węzłowiec”. W kilku miejscach osiedla jest/
będzie potrzeba rekultywacji terenu po pracach 

ziemnych

W

ESOŁYCH ŚWIĄ

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

Osiedle „Bańgów”
Mieczysław Hojda – przewodniczący RO: - W Nowym 

Roku, Rada Osiedla odbyła już trzy spotkania. W styczniu 
dokonała oceny wykonania planu rzeczowo-finanasowe-
go remontów osiedla „Bańgów” w 2016 roku. Z informacji 
przedstawionej przed Danutę Morawiec – kierownik ad-

ministracji wynika, że wszystkie założone w planie zada-
nia zostały wykonane. W tym te najważniejsze, pochłania-
jące największe środki finansowe, a więc termomoderni-
zacje kolejnych kilku budynków wraz z remontem ich bal-
konów. 

Rada Osiedla na tym posiedzeniu wysłuchała również in-
formacji o podejmowanych wówczas przez ADM działa-
niach w ramach „Akcji Zima”. Patrząc już teraz z perspek-
tywy zakończenia akcji doszliśmy do wniosku, iż działania 
zmierzające do zwalczania skutków zimy były prowadzo-
ne na bieżąco, ale problemem była niewydolność firmy ze-
wnętrznej odśnieżającej chodniki – przy gwałtownych, dłu-
gotrwałych opadach śniegu. Wynikało to z braku dostatecz-
nej ilości pracowników. Będziemy postulowali, by w sezonie 
zimowym 2017/18 w naszym osiedlu do odśnieżania zaan-
gażowanych zostało więcej rąk do pracy.

RO przyjęła też główne kierunki działania na 2017 rok. 
Do najistotniejszych zadań należą m.in.: okresowa, raz na 
kwartał, ocena realizacji bieżącego planu rzeczowo-finan-
sowego osiedla, ocena wykonywanych dalszych robót do-
ciepleniowych budynków wraz z robotami towarzyszącymi, 
ocena „Akcji Zima” czy przygotowanie do kwietniowego ze-
brania osiedlowego Członków Spółdzielni i Walnego Zgro-
madzenia Członków SSM.

Zaplanowano również wspólne posiedzenie Rady Osiedla 
z Radą Seniorów, funkcjonującą przy Prezydencie Miasta. 
Chcemy omówić możliwości współpra-
cy na rzecz seniorów osiedla „Bańgów”. 
Liczymy, że uda się to jeszcze w pierw-
szej połowie roku.

Kolejnym zadaniem, w jakie zaangażu-
jemy się będzie współorganizowanie co-
rocznego Pikniku Osiedlowego. Tym ra-
zem jednak planujemy odejście od do-
tychczasowego wakacyjnego terminu. 
Impreza w naszym osiedlu pokrywała 
się z innymi wydarzeniami kulturalnymi 
w okolicy, co miało później odzwiercie-
dlenie we frekwencji. Imprezę zamierza-

my zorganizować we wrześniu prawdopodobnie pod hasłem 
„Przywitanie Jesieni w Bańgowie”.

Przewidujemy też dokonanie oceny ładu i porządku 
w osiedlu ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowa-
nia tzw. „ustawy śmieciowej” oraz bezpieczeństwa miesz-
kańców. 

Zakładamy w planie naszej działalności również wnikliwą 
analizę pisemnych wystąpień Rady Osiedla do Urzędu Mia-
sta i innych instytucji. Jak zostały one rozpatrzone i co z te-
go wyniknęło.

Na lutowym posiedzeniu omówiliśmy między innymi kon-
cepcję zmiany lokalizacji śmietnika przy ulicy M. Skłodow-
skiej-Curie 77 i równocześnie likwidację śmietnika za ga-
rażami przy tej ulicy, który stał się w zasadzie takim dzi-
kim wysypiskiem. Na fetor ze śmietnika przy M. Skłodow-
skiej-Curie 77 już od dłuższego czasu skarżą się do admi-
nistracji i Rady Osiedla okoliczni mieszkańcy. Administracja 
przeprowadza właśnie małe referendum wśród zaintereso-
wanych użytkowników, dając im możliwości wyboru lokali-
zacji – po drugiej stronie ulicy a od strony garaży i strzeżo-
nego parkingu. Odpady w nim mieliby składować również 
użytkownicy garaży.

Przedyskutowaliśmy również propozycję członka Rady 
Osiedla dotyczącą Budżetu Obywatelskiego 2018. Dokona-
liśmy też oceny pracy administracji osiedla „Bańgów”. Wy-
nika z niej, że działania te były właściwe.

Na ostatnim posiedzeniu zajęliśmy się między innymi oce-
ną realizacji wniosków z ubiegłorocznego zebrania Członków 
SSM z osiedla „Bangów”. Wówczas mieszkańcy przegłoso-
wali do realizacji cztery wnioski. Szczegółowo ich realizacja 
omówiona zostanie na zbliżającym się zebraniu osiedlowym.

Co istotne, o czym rozmawialiśmy: w tym roku definitywnie 
zakończy się program termomoderniza-
cji wszystkich budynków oraz remont 
balkonów naszego osiedla. Jest trochę 
spraw, które po zakończeniu tego eta-
pu będzie wreszcie można ruszyć, a co 
dotychczas było niemożliwe ze względu 
na ograniczone środki finansowe. Wy-
starczy przejść się naszymi osiedlowymi 
alejkami, by zobaczyć, że część z nich 
jest już mocno, mocno zniszczonych. Są 
i inne tematy do rozpatrzenia w tym do-
tyczące klatek schodowych.

os. „Węzłowiec”. Czy do przyszłorocznego  
Budżetu Obywatelskiego wejdzie projekt remontu 

ulicy Wł. Jagiełły 25-31?

os. „Bańgów”. Śmietnik za garażami przy ulicy  
M. Skłodowskiej-Curie zostanie zlikwidowany.  

Będzie w zamian nowy, zamykany i w innym miejscu

ciąg dalszy na str. 10

W

ESOŁYCH ŚWIĄ

T
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Osiedle „Węzłowiec”
Wiesław Jaźwiec – przewodniczący RO: - Za nami już 

trzy posiedzenia Rady Osiedla. Na styczniowym omawia-
liśmy przede wszystkim realizację planu remontów w 2016 
roku oraz roboty dodatkowe, jakie wyniknęły niespodziewa-
nie w trakcie roku. To zreferował dokładnie Piotr iwaniak – 
kierownik administracji.

Rozmawialiśmy też na temat ewentualnych imprez, jakie 
możemy współorganizować w ramach obchodów 60-lecia 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jest już ustalo-
ne, że z okazji Dnia Dziecka na naszym boisku wielofunk-
cyjnym odbędzie się międzyosiedlowy turniej piłkarski dla 
dzieci – uczestników darmowych treningów.

W lutym z kolei zajęliśmy się między innymi propozycja-
mi projektów obywatelskich do Budżetu Obywatelskiego 
na 2018 rok. Jest pomysł, aby skorzystać z tej możliwości 
i wyremontować gruntownie nawierzchnię ulicy między bu-
dynkami Władysława Jagiełły 25-31 na tzw. II etapie osie-
dla. Droga ta jest już mocno wyeksploatowana. Wielokrot-
nie administracja zlecała tutaj doraźne łatanie dziur. Wy-
miana nawierzchni tej drogi byłaby – patrząc całościowo – 
ostatnim etapem remontu tego fragmentu osiedla, jeśli cho-
dzi o nawierzchnie – po wykonaniu w zeszłym roku remon-
tu chodnika i przebudowie zatoczki parkingowej. Być mo-
że do tej inwestycji, jeśli w ogóle zyska aprobatę mieszkań-
ców w głosowaniu, trzeba będzie dołożyć jeszcze część 

pieniędzy z naszego osiedlowego funduszu remontowego.
Na marcowym posiedzeniu Rady Osiedla omawialiśmy stan 
bezpieczeństwa w osiedlu. Zajęliśmy się również, z udziałem 
zainteresowanych mieszkańców i dzielnicowego Komendy 
Miejskiej Policji, tematem braku przestrzegania Regulaminu 
porządku domowego przez jednego z lokatorów.

W marcu omówiliśmy też stan osiedla po sezonie zimo-
wym. Powołaliśmy taką komisję złożoną z członków Ra-
dy Osiedla, która dokona szczegółowego przeglądu dróg, 
chodników, terenów zielonych pod kątem tego, co jeszcze 
jest do wykonania, poprawienia. Od kilku lat w osiedlu „Wę-
złowiec” występują raz po raz awarie czy też niezbędne ro-
boty na sieciach ciepłowniczych czy gazowych, biegnących 
pod ziemią. Znowu dostrzegamy, że wiele trawników zosta-
ło przy tym w ostatnich miesiącach zniszczonych i jest po-
trzeba, by przywrócić im znów ładną zieleń. To się dzieje 
i nic na to nie poradzimy. Musimy jednak mieć na wzglę-
dzie to, że roboty te mają nam zapewnić bezpieczne i cie-
płe mieszkanie.

W dyskusji Rady Osiedla przewinęła się również tematyka 
realizacji wniosków z ubiegłorocznego zebrania osiedlowe-
go Członków SSM. Cieszy, że pozytywnie do nich ustosun-
kowały się Urzędy Miast zarówno Siemianowic Śląskich, jak 
i Chorzowa, co pozwoliło na załatwienie spraw, o które po-
stulowali mieszkańcy „Węzłowca” w zeszłym roku. Szerzej 
omówimy to zagadnienie na zebraniu osiedlowym. 

rg

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

O czym debatują w RO?
ciąg dalszy ze str. 9

Rozwiązania zagadek logicznych: 
Owoce

Masz trzy torby: A, B, C.
A - Pomarańcze  B – Pomarańcze & jabłka
C - Jabłka

Przeprawa
a, b, c to symbolicznie żony, A, B, C to ich mę-
żowie, | to symbolicznie rzeka 
0) ABCabc | - stan początkowy 
1) ABCc | ab 2) ABCac | b 

3) ABC | abc 4) ABCc | ab 
5) Cc | ABab 6) ACac | Bb 
7) ac | ABCb 8)abc | ABC 
9) c | ABCab 10) bc | ABCa 
11) - |ABCabc - stan końcowy

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Siemianowicach Śl. przy ul. Bohaterów Westerplatte  20

informuje, że
27 kwietnia 2017 r. o 1100 organizuje przetarg ograniczony,

dotyczący członków oczekujących zarejestrowanych w Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
a o 1130 przetarg nieograniczony 

którego przedmiotem jest ustanowienie prawa odrębnej własności  
do lokalu mieszkalnego:

1. ul. Niepodległości 66f/5 – o pow. 46,80 m2 cena wywoławcza 105.700,00 zł
2 piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój.

Lokal będący przedmiotem przetargu można będzie oglądać od 22. 03. 2017 r. do 26. 04. 2017 r. po uprzednim telefonicz-
nym porozumieniu się z Administracją osiedla Chemik pod numerem tel. 32-228-57-78.

Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przyjmowana jest w Agencji opłat mieszczącej się w siedzibie Za-
rządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Boh. Westerplatte 20 do 27. 04. 2017 r. do godz. 1030, bądź też 
dzień wcześniej na konto SSM nr 83 1020 2368 0000 2102 0022 5706.

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

Wiąże się to ze złożeniem stosownego oświadczenia.
Osoby reprezentujące na przetargu ewentualnego nabywcę lokalu mieszkalnego zobowiązane są do posiadania notarialnego 

pełnomocnictwa. 
W przypadku nie wygrania przetargu, zwrot wpłaconego wadium następuje na wskazany nr konta bankowego. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD  SSM
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POCZYTAJ      ZAPOZnAJ SiĘ       STOSuJ  POCZYTAJ      ZAPOZnAJ SiĘ      STOSuJ

Walne Zgromadzenie to najwyższa statutowa wła-
dza Spółdzielni. Ta forma oceny działalności na-

kłada na każdego Spółdzielcę ogromną osobistą od-
powiedzialność za podejmowane decyzje i wymaga za-
znajamiania się z wszelkimi materiałami dotyczącymi 
funkcjonowania Spółdzielni.

Chcąc w pełni merytorycznie oraz odpowiedzialnie i świa-
domie uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz podej-
mować decyzje, należy samodzielnie zapoznać się z mate-
riałami, jakie będą przedmiotem obrad. To 
świadome uczestnictwo nakazuje też obo-
wiązkowe podporządkowanie się zasadom 
zawartym w Statucie oraz Regulaminie ob-
rad. By ułatwić podejmowanie decyzji pod-
czas WZ, w kolejnym wydaniu „MS” za-
mieścimy pełne Sprawozdanie Rady Nadzorczej i obszerne 
fragmenty Sprawozdania Zarządu SSM z działalności. Za-
strzegamy, że publikacje te nie mogą być usprawiedliwie-
niem w sytuacji nie zapoznania się z wyłożonym do wglą-
du kompletem materiałów, jaki będzie przedmiotem obrad. 
„MS” nie jest w stanie zamieścić całości dokumentów – jest 
to opasłe tomisko.

Trzy części
Rada Nadzorcza SSM tegoroczne Walne Zgromadzenie 

podzieliła na trzy części – patrz str 6. 
Zapamiętajmy: Podczas części WZ nie ma możliwości zgła-

szania żadnych dodatkowych spraw, a na ich podstawie gło-
sowania wniosków do realizacji. Walne musi obradować i po-
dejmować uchwały wyłącznie objęte porządkiem obrad, gdyż 
o ich przyjęciu decyduje suma oddanych głosów na wszystkich 
częściach WZ. Podnoszenie na sali obrad wprowadzenia do-
datkowych punktów jest bezcelowe – nie można działać wbrew 
prawu. Ustawa wprowadzając instytucję Walnego, a szczegól-
nie podzielonego na części, uniemożliwia dyskusję i składanie 
wniosków niebędących przedmiotem obrad. Możliwość kiero-
wania wniosków Członkowie SSM będą mieli podczas Zebrań 
Osiedlowych Członków, jakie odbędą się od 24 do 27 04. br. 
Sądzimy, że wielu ze Spółdzielców skorzysta z tej możliwości.

Procedowanie WZ, uczestnictwo w obradach
– informacji kilka

Procedowanie WZ, czyli postępowanie zgodnie z określo-
ną procedurą, regułami rozpoczyna się od przygotowania 
zawiadomień o zwołaniu Walnego. Dostarczone do Człon-
ków SSM powiadomienia – na co najmniej 21 dni przed ter-
minem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadze-
nia – muszą zawierać:

- termin i miejsce obradowania Walnego lub jego części, - 
porządek obrad, - wskazywać miejsca i termin wyłożonych 
do wglądu wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, jakie 
będą przedmiotem obrad, - informację o prawie Członka do 
zapoznania się z tymi dokumentami.

W SSM zawiadomienia o WZ, zostaną dostarczone do 
Spółdzielców na początku maja. Wszystkie sprawozda-
nia i projekty uchwał będą też w statutowym terminie 
wyłożone do wglądu w siedzibie Zarządu w godzinach 
urzędowania Spółdzielni.

Ważne: Zgodnie z § 8 Regulaminu WZ oraz zapisami 
Statutu, Członkowie Spółdzielni mają prawo do składa-
nia projektów uchwał i zamieszczania ich w porządku ob-
rad najdalej na 15 dni przed terminem I części WZ. Projekty 
uchwał muszą być zgodne z obowiązującym prawem i mu-
szą być poparte (podpisane), przez co najmniej 10 Człon-

ków z podaniem ich: imienia i nazwiska, adresu oraz nume-
ru członkowskiego. Z kolei wszelkie uchwały, jakie mają być 
podejmowane, w tym składane na podstawie żądań Człon-
ków, powinny być wykładane, na co najmniej 14 dni przed 
terminem I części Walnego.

Pamiętajmy, że ewentualne zgłaszane projekty uchwał 
pod obrady WZ mogą dotyczyć wyłącznie kompetencji 
Walnego Zgromadzenia, które zapisane są w punktach 1 
do 15 w § 17 Statutu SSM.

Informujemy, że każdy Członek ma pra-
wo, § 16, pkt 9 Statutu, do zgłaszania po-
prawek do wyłożonych projektów uchwał 
nie później niż na 3 dni przed terminem 
I części WZ.

uwaga: Każdy Członek SSM spełniają-
cy warunki określone w ustawie i w Statucie SSM ma pra-
wo uczestniczyć, niezależnie od ilości posiadanych miesz-
kań, tylko i wyłącznie w jednej części Walnego, która obej-
muje jego faktyczne miejsce zamieszkania, gdyż każdy ma 
tylko jeden głos.

Wybory do Rady nadzorczej
W bieżącym roku mija trzyletnia kadencja obecnej Ra-

dy nadzorczej. Wybór nowych jej Członków będzie przepro-
wadzony na poszczególnych częściach WZ. Wybory są tajne 
i stąd w każdej części będzie uczestniczyć notariusz, który po 
zebraniu głosów przez nadzorującą ich przebieg komisję da-
nej części Walnego zamknie je w nieprzeźroczystym opakowa-
niu, opieczętuje i komisyjnie otworzy po zakończeniu wyborów 
na ostatniej części WZ. Wtedy do obliczania głosów przystąpią 
Członkowie komisji wyłonieni w poszczególnych częściach WZ.

Kandydować do Rady Nadzorczej może każdy Członek 
Spółdzielni. Ilość kandydatów jest nieograniczona. Zrozumia-
łym jest, że winny to być osoby niezadłużone i godne zaufa-
nia. Zgodnie z § 17 ust. 15 Statutu Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej kandydatów należy zgłaszać najpóźniej 
na 30 dni przed i częścią WZ do specjalnie powołanej ko-
misji przyjmującej zgłoszenia w siedzibie Zarządu. Osoby 
ubiegające się o mandat Członka RN SSM muszą obowiąz-
kowo, na piśmie, wyrazić zgodę na kandydowanie i podać 
adres, numer członkowski oraz spełnić wymagania zawarte 
w Prawie spółdzielczym, tj złożyć oświadczenie o nieprowa-
dzeniu bądź zawieszeniu działalności konkurencyjnej wobec 
Spółdzielni. Zgłoszenie kandydata musi być wsparte imienną 
listą z pisemnym poparciem, co najmniej 30 Członków SSM. 
Na liście muszą być podane: imię i nazwisko popierającego, 
adres zamieszkania, numer członkowski i podpis. Z zebra-
nych zgłoszeń, po sprawdzeniu ich prawidłowości, sporzą-
dzona zostanie alfabetyczna lista kandydatów, którą uczest-
nicy każdej części WZ otrzymają przed głosowaniem.

Odpowiedzialność Członków Rn
Zamierzający pracować w Radzie Nadzorczej winni wie-

dzieć, że za swą pracę otrzymują stosowne wynagrodzenie, 
które reguluje ustawa. Jego wysokość określiło WZ przyj-
mując Regulamin Rady Nadzorczej. Kandydaci winni też 
wiedzieć, że spoczywa na nich ustawowo wprowadzona 
osobista odpowiedzialność karna i majątkowa za podej-
mowane decyzje, której skutki przyniosą szkodę Spół-
dzielni. Bycie w Radzie to nie przywilej, a gotowość do wy-
rzeczeń oraz do pracy na rzecz dobra wspólnego, jakim jest 
Spółdzielnia, to poświęcenie własnego wolnego czasu na 
pracę w RN i jej Komisjach, to odpowiedzialność za ogrom-
ny majątek i sprawy życiowe Członków.       Piotr Sowisło

O Walnym 
słów kilka
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- Rafał grzywocz: Podobno obec-
nie wiele gatunków ptaków może-
my łatwiej spotkać w miastach, niż 
gdzie indziej. Dlaczego ptaki „prze-
prowadziły się” do osiedli mieszka-
niowych? Dajmy za przykład nasze 
miasto.

- Jacek udolf: Z chwilą kiedy ludzie  
zaczęli zagarniać pod budowę do-
mów coraz większe tereny naturalne, 
zamieszkujące je do tej pory gatun-
ki miały dwa wyjścia: albo „wycofać 
się” – co zrobiło większość z nich, al-
bo się przystosować – co paru gatun-
kom z dużym sukcesem się udało. Te, 
które zostały, unikają w ten sposób 
drapieżnictwa ze strony na przykład 
kun, ptaków drapieżnych bądź kruko-
watych, gdyż człowiek stanowi w tym 
przypadku swego rodzaju „parasol 
ochronny”. W miastach czują się na 
tyle dobrze, że z czasem u tych po-
pulacji zanika „tradycja”: takie kawki, 

na przykład, jeszcze w latach 60. i 70. 
bardzo licznie gniazdowały w miej-
skich parkach, w starych, dziuplastych 
drzewach oraz na terenach górskich, 
w skałach. Dziś kawka w dziupli to wi-
dok niezwykły, o wiele bardziej pospo-
lity obrazek to para ptaków siedząca 

na kapie komina albo przed otworem 
wentylacyjnym stropodachu.

- Jakie ptaki osiedliły się w siemia-
nowickich osiedlach? Czy są wśród 
nich gatunki rzadko spotykane w ta-
kim środowisku?

- W Siemianowicach Śląskich ma-
my bardzo typowy dla blokowisk prze-
krój gatunków ptaków. Spotkamy tu 
jerzyki, które przylatują w maju, a już 
w sierpniu odlatują. Są na tyle hałaśli-
we i zauważalne, że – mimo iż spę-
dzają u nas zaledwie 1/3 roku – wszy-

scy je rozpoznają. Mamy też wróble, 
choć dużo, dużo mniej niż było kie-
dyś, są kawki – gatunki dobrze ra-
dzące sobie wśród ludzi, kosy – prze-
pięknie śpiewające drozdy o czar-
nym upierzeniu, które coraz częściej 
spotkamy w miejskim parku, niż w le-
sie, zaś wiosną przylatują grzywa-
cze, szpaki, pokrzewki. Wśród pta-
ków zamieszkujących miasta, spotka-
my też ptaki drapieżne. Na przykład 
pustułki, występujące między inny-
mi w os. „Tuwima w os. „Węzłowiec” 
czy w „Bańgowie”, choć w tym ostat-
nim przypadku nie jest to typowe dla 
nich miejsce. W osiedlu „Bańgów” do-
minują bowiem niskie budynki, a pu-
stułka – ptak z rodziny sokołowatych, 
naturalnie gniazdująca na wysokich 
drzewach, skałach, po „przeprowadz-
ce” do miast zmieniła preferencje na 
rzecz kominów czy kościelnych wież. 
W „Bańgowie” pustułki zaś gniazdują 
na wysokości 2-go piętra, pod attyka-
mi, rzadziej na balkonach. Najprawdo-
podobniej obecność pól, łąk, terenów 
otwartych, żyznych i zapewniających 
obfitość pokarmu przez cały rok spra-
wia, że niektóre pary postanawiają 
się właśnie tu osiedlić. Najciekawszy-
mi jednak, według mnie, gatunkami, 
jakie możemy spotkać w „Bańgowie” 
są sowy: malutka pójdźka i znacznie 
od niej większa uszatka. Obie, wespół 
z pustułką, konkurują o tę samą zdo-
bycz: norniki. Na szczęście pracują na 
różne zmiany, a mozaika różnorod-
nych siedlisk wokół osiedla zapewnia 
dostatek pokarmu i umożliwia prze-
trwanie tym trzem drapieżnikom.

- Wspomniał Pan, że wróbli jest du-
żo mniej. Rzeczywiście – jeszcze 10-
15 lat temu widziało się ich chyba 
więcej, aniżeli gołębi...

- Przyczyn spadku liczebności po-
pulacji wróbla jest wiele. Ludzie za-
zwyczaj winią srokę za ten stan rze-
czy: wielu widziało, jak sroki rabują 
ptasie gniazda, stąd proste skojarze-
nie i już mamy winowajcę! Ale to zbyt-
nie uproszczenie: w odwiecznym tań-
cu życia i śmierci obie strony trwają 
w układzie, zwanym przez biologów 
dynamiczną równowagą. W obecno-
ści drapieżnika populacja ofiar nigdy 
nie urasta nadmiernie, ale i drapież-
niki nie eksploatują za bardzo swych 
żywicieli. Gdyby było inaczej, życie 
na Ziemi prawdopodobnie ograniczo-
ne byłoby do organizmów samożyw-
nych i nie obserwowalibyśmy tylu zło-
żonych zachowań. A wracając do wró-
bla – wśród kilku głównych przyczyn 

Ptaki w naszych osiedlach

Raz umilają, raz denerwują
Dlaczego ptaki osiedlają się w osiedlach? Czy są użyteczne? Jak radzić 

sobie z „zadomowionymi” gołębiami na balkonie? Co dzieje się z po-
spolitym jeszcze nie tak dawno wróblem? 

O ptakach naszych osiedli rozmawiamy  
z Jackiem udolfem – ornitologiem

gołębie powinno dokarmiać się poza lub na obrzeżach osiedli

Pustułka

W

ESOŁYCH ŚWIĄ

T
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spadku jego liczebności wymienia się 
między innymi dostępność miejsc, 
w których te ptaki mogą zbudować 
gniazdo. Kiedyś domy – zarówno te 
kryte strzechą, jak i te z betonowych 
płyt – nie były tak szczelne, jak obec-
nie, dzięki czemu wróble miały więcej 
możliwości ukrycia gniazd. 

- i otoczenie budynków było inne.
- Osiedla budowano na nieużytkach, 

przez co „kolonizatorzy” w postaci ar-
mii chwastów i innych, nie zawsze po-
żądanych roślin, miało ułatwioną dro-
gę powrotu na zagrabione ziemie. 
Wraz z nimi przybywała kolejna ar-
mia – bezkręgowców: owadów, stawo-
nogów, pajęczaków. Wyśmienita ba-
za pokarmowa dla młodego pokole-
nia wróbli. Stosunkowo niewielka licz-
ba samochodów i znacznie mniejsze 
zanieczyszczenie spalinami również 
sprzyjało tej mikro-bazie pokarmowej. 
Ale w miarę postępu cywilizacyjnego, 
bogacenia się społeczeństw, wzrostu 
konsumpcjonizmu i zapotrzebowania 
na energię spadała bioróżnorodność. 
Świat zrobił się ubogi i jałowy, nud-
ny i jednorodny, a na tym także ucier-
piał nasz poczciwy wróbel. Bo do ży-
cia potrzebuje on i trawnika, i kałuży, 
piasku i kępy gęstych krzewów, w któ-
rych może się ukryć. Dzisiaj kult rów-
no i nisko przystrzyżonego trawnika, 
to kult zielonej pustyni, nie dziwmy się 
zatem, że coraz mniej zwierząt wokół 
nas. Negatywny wpływ człowieka na 
lokalną faunę jest znacznie większy 
niż nam się wydaje. Suma niewielkich, 
błahych z pozoru zmian w środowisku, 
jakich każdego dnia dokonują miliony 
ludzi, kumuluje się w zmianę globalną.

W ciągu ostatnich 30 lat populacja 
wróbla spadła o około 40% i dotyczy 
to nie tylko Śląska, ale całej Polski 
i Europy. Ten spadkowy trend nieste-
ty się utrzymuje i nie widać oznak po-
prawy. Dodam jeszcze, że ów spad-
kowy trend nie dotyczy tylko wróbla, 
ale na przykład popularnego niegdyś 
w hodowli na Śląsku szczygła, prze-
piórki, czajki czy jaskółki dymówki – 
kiedyś gniazdującej niemal w każdej 
oborze, chlewiku, dziś trzeba się dużo 
nachodzić, by ją spotkać.

- A podejmowane są próby ratun-
ku na większą skalę – może utwo-
rzenia dla nich jakiegoś sztucznego 
środowiska?

- Powiem tak: zniszczyć jest dużo ła-
twiej niż naprawić. Aby gatunek mógł 
sprawnie funkcjonować, potrzebu-
je sprawnego ekosystemu, odpowied-
niego środowiska. Gdy tego zabraknie 

to gdzie umieścić przedmiot ochrony? 
Przecież nie da się nauczyć jerzyka 
gniazdowania i życia na ziemi. Kosz-
ty odtworzenia środowiska są gigan-
tyczne, a efekty nie zawsze osiągal-
ne. Wiele mówiący przykład Niemiec: 

od XIX wieku na regulacje rzek wyda-
no tam tryliardy marek. Kiedy okaza-
ło się, że bezpieczeństwo powodzio-
we zamiast maleć – wzrosło (m.in. na 
skutek większych wezbrań i szybsze-
go spływu) – trend powoli się odwrócił 
i zaczęto na nowo „zakrzywiać” koryta 
rzek. Jednak przywrócenie środowiska 
do stanu sprzed dewastacji, nie jest 
ani łatwe, ani tanie a na efekty – o ile 
w ogóle je osiągniemy – trzeba długo 
czekać. Ponadto renaturyzacja kilome-
tra rzeki kosztuje mniej więcej tyle, co 
położenie kilometra autostrady...

- Wróćmy do ptaków. Które, Pana 
zdaniem, spośród bytujących na na-
szych osiedlach, są pożyteczne?

- Proponowałbym zamienić słowo 
„pożyteczne” na „użyteczne”. Każdy 
z gatunku ptaków jest na swój sposób 
użyteczny, zajmuje ściśle określone 
miejsce w ekosystemie, spełnia okre-
śloną rolę. Patrząc przez okno widzi-

my kilka różnych gatunków. Krukowa-
te, takie jak kawka czy sroka, są jak 
mini-śmieciarki: pochłoną wszystko, co 
jadalne znajdą na trawnikach. Wróble, 
sikory, kopciuszki, szpaki czy kosy nie 
muszą być „pożyteczne”, wystarczy, 
że umilają nam życie swym śpiewem, 
upierzeniem, łatwością w oglądaniu 
ich, karmieniu. Sporo pożytku mamy 
z jerzyków, które zasłynęły tysiącami 
pochłanianych komarów, jednak na-
wet one ustępują nietoperzom, o któ-
rych obecności zapominamy a czę-
sto nawet o niej nie wiemy. Bezgłośnie 
przeczesując nocne powietrze konsu-
mują dziesiątki tysięcy owadów, w tym 
komarów, każdej nocy! W „Bańgowie” 
w ubiegłym roku zamontowaliśmy dla 
nich trzy duże, zawieszone na ścia-
nie budynku, schrony. Miejmy nadzie-
ję, że wiosną zaakceptują je ciężarne 
samice i kolejne pokolenia tych bez-
głośnych lotników będą nocami śmiga-
ły pomiędzy blokami.

- Przejdźmy teraz do problemów, 
z jakimi mieszkańcy i administracje 
spotykają się na co dzień a dotyczą 
bezpośrednio ptaków. Od czasu do 
czasu ADM-y notują przypadki nisz-
czenia warstwy izolacyjnej budyn-
ków, albo części kratek wentylacyj-
nych. Jak widzi Pan ten problem?

- Jest to rzeczywiście spory pro-
blem, który urasta w miarę przybywa-
nia ocieplonych budynków. Niszcze-
nia kratek wentylacyjnych dokonują 

ciąg dalszy na str. 14

Jacek udolf podczas prelekcji z uczniami ZS nr 1 w „Bańgowie”  
3 lata temu

Sowa pójdźka na ścianie budynku 
w Bańgowie
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głównie kawki. A robią to nie ze złośli-
wości, tylko dlatego, że prawdopodob-
nie zatkano im otwór, którym od lat 
przedostawały się do swojego gniaz-
da. Kawki cechuje duże przywiązanie 

do miejsc lęgowych i często już w lu-
tym odwiedzają wybrane miejsce. Po-

za tym nie mają gdzie się gnieździć: 
dziuplastych drzew jak na lekarstwo 
a kolejne stropodachy znikają pod 
warstwą izolacji. Najlepszym sposo-
bem uniknięcia „kawkowego wandali-
zmu”, jest zawieszenie budki lęgowej 
jak najbliżej miejsca, w którym do tej 
pory gniazdowały. Taka łatwo dostęp-
na budka z dużym otworem 
wlotowym skutecznie odcią-
gnie ich uwagę od kratek 
wentylacyjnych. 

- Jeszcze częściej spoty-
kanym problemem są „za-
domowione” na balkonach 
i parapetach okiennych 
mieszkań gołębie miejskie. 
Mieszkańcy skarżą się na 
dokarmianie ptaków pod 
balkonami, wysypywanie je-
dzenia na włazy studzienek 
kanalizacyjnych itp...

- Problem gołębi jest zło-
żony: ich liczebność powinna maleć 
wraz z systematycznym zamykaniem 
otworów w stropodachach, tymcza-
sem nic takiego nie ma miejsca. Para-
doks tkwi właśnie w dokarmianiu, któ-
re umożliwia przeżycie nawet najwięk-
szym życiowym fajtłapom. Dodajmy 
do tego niemal zupełny brak drapież-
ników i znacznie łagodniejszy klimat 
panujący w miastach i mamy prze-
pis na sukces. Gołębie mogą mieć kil-
ka lęgów w ciągu roku, także w zi-
mie. Brak naturalnych wrogów sprzy-
ja przyrostowi naturalnemu i więk-

szej przeżywalności pozostałych. Ale 
już obecność pary pustułek na osie-
dlu wystarczy, by nieco osłabić płod-
ność gołębi. Stres (lekki, bo lekki, ale 
jednak) na widok sokolej sylwetki cza-
sowo wstrzymuje owulację. I choć do-

rosły gołąb nie musi obawiać się ata-
ku pustułki, o tyle młode, siedzące 
bezradnie w odsłoniętym gnieździe są 
dla nich łatwym celem. Osobiście je-
stem za rozwiązaniem, aby w osie-
dlach, a właściwie na ich obrzeżach, 
w miejscach spokojnych i niekonflikto-
wych, tworzyć „gołębie strefy”. W ta-
kich miejscach miłośnicy gołębi bę-
dą mogli do woli przebywać ze swo-
imi ulubieńcami, bo pamiętajmy: na-
wet jeśli nie przepadamy za tymi pta-
kami, to należy uszanować potrze-
by innych. Bo często dla wielu osób, 
zwłaszcza starszych, gołębie są jedy-
nym kontaktem z naturą, jaki im pozo-
stał. Gdyby w takich strefach dodatko-
wo postawić nieduże gołębniki, wte-
dy byłoby to rozwiązanie: i skuteczne, 
i kompromisowe.

- Jaki jest, Pana zdaniem, najsku-
teczniejszy sposób na pozbycie się 
oswojonych już gołębi z balkonów, 
parapetów okien? 

- Dobrze sprawdzają się żyłki węd-
karskie – jedna, dwie, trzy, w zależno-
ści od szerokości parapetu lub balu-
strady lodżii czy balkonu. Żyłkę należy 
mocno rozpiąć, najlepiej na całej dłu-
gości balkonu lub parapetu, na wyso-
kości ok. 10 cm nad miejscem, gdzie 
siadają gołębie. Wygląda to bardzo 
estetycznie, bo ich praktycznie nie wi-
dać, a gołębie dostrzegają żyłkę tuż 
przed lądowaniem i, nieco zbite z tro-
pu... odlatują.

- Mamy wiosnę i sezon zasiedla-
nia przez ptaki zawieszonych wyso-

ko na budynkach budek lęgowych. 
A gdyby to zaniedbano i „domków” 
nie montowano?

- Gdy w Polsce na początkach XXI 
wieku nastąpił boom na termomoder-
nizację budynków, okazało się, głów-
nie po nagłośnieniu problemu w me-
diach, że w toku prac giną setki ptaków: 
głównie młodych jerzyków, które by-
wały żywcem zamurowywane w swych 
gniazdach. Wtedy larum – i słusz-
nie – podniosły organizacje działają-
ce na rzecz zwierząt. Jednak inne ga-

tunki, jak wspomniany już wróbel do-
mowy, szpak czy kawka, nawet jeśli nie 
ucierpiały bezpośrednio, to odczuły za-
nik miejsc lęgowych. Kolejne lata mija-
ły i z roku na rok było coraz gorzej. Do-
piero udział specjalistów – ornitologów, 
którzy zaangażowali się w realizację 
przepisów ustawy o ochronie przyro-

dy oraz skuteczne wdrażanie 
tychże przez nowo powstałe 
instytucje: Regionalne Dyrek-
cje Ochrony Środowiska po-
woli odwróciły ten niekorzyst-
ny trend. Obecnie wojewódz-
two śląskie jest ogólnopolskim 
liderem w zakresie liczby wy-
dawanych decyzji umożliwia-
jących prowadzenie prac do-
ciepleniowych z poszanowa-
niem elementów przyrody. Bo-
wiem nie każdy zarządca zda-
je sobie sprawę z faktu, że 
przed rozpoczęciem termomo-

dernizacji niezbędna jest kontrola orni-
tologiczna, na podstawie której dokład-
nie poznamy jakie ptaki gniazdują na 
naszym budynku. Ich liczebność będzie 
decydowała o liczbie budek zawieszo-
nych później na elewacji, bowiem budki 
okazały się najlepszą rekompensatą za 
utracone siedliska. A w mieście mamy 
tak niewiele „umilaczy”, że każdą parę 
wróbla, szpaka, bogatki, kosa czy dzię-
cioła powinniśmy cenić szczególnie – 
dzięki nim żyje nam się po prostu lepiej! 

- Dziękuję za rozmowę.
Zdjęcia z archiwum „MS”

Ptaki w naszych osiedlach

Raz umilają, raz denerwują

ciąg dalszy ze str. 13

Młoda kawkaDzięcioł

dy oraz skuteczne wdrażanie 
tychże przez nowo powstałe 
instytucje: Regionalne Dyrek-
cje Ochrony Środowiska po-
woli odwróciły ten niekorzyst-
ny trend. Obecnie wojewódz-
two śląskie jest ogólnopolskim 
liderem w zakresie liczby wy-
dawanych decyzji umożliwia-
jących prowadzenie prac do-
ciepleniowych z poszanowa-
niem elementów przyrody. Bo-
wiem nie każdy zarządca zda-
je sobie sprawę z faktu, że 
przed rozpoczęciem termomo-

Czy wiesz, że:
- Kos słyszy poruszającą się w ziemi dżdżownicę i potra-

fi ją upolować. Kosy polują na ziemi, dreptając i nasłu-
chując: trochę podbiegnie, przystanie, przekrzywi łepek, 
znów truchta, znowu staje i… DZIAB! w ziemię. 

- Pustułka widzi w ultrafiolecie. Potrafi wytropić gryzonia 
po śladach moczu, pod 20 cm warstwą śniegu.

- Kawki wydają się być szkodnikami, bo potrafią „dziura-
wić”, ale gdy są kawki w budynku, nie mamy problemu 
z gołębiami. One zjadają im jajka. 

- Krukowate konsumują bardzo dużo odpadów wyrzuca-
nych przez człowieka nie tam gdzie trzeba. „Sprzątając” 

niejako, są niczym osiedlowi dozorcy
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Święto ruchome i pełne zwyczajów

Wielkimi krokami zbliżamy się do Świąt Wielkanocnych. Dlaczego przypadają one tym razem w kwietniu? Chy-
ba nie ustala się daty „z księżyca”?! W Wielką Sobotę większość z nas pójdzie do kościoła poświęcić koszy-

czek z pokarmami. Jakie ma to znaczenie i co symbolizuje siedem podstawowych produktów? 

Wielkanoc – pierwotnie nazywana Paschą – to chrześci-
jańskie święto upamiętniające Zmartwychwstanie Chrystu-
sa. Z teologicznego punktu widzenia jest najważniejszym 
świętem w roku. Co ciekawe, to również najwcześniej 
ustanowione święto w Kościele katolickim. Papież grze-
gorz i Wielki – reformator Kościoła, nazwał je Uroczysto-
ścią Uroczystości.

Raz w marcu, raz w kwietniu, bo...
Wielu zapewne zastanawia się, dlaczego Wielkanoc jest 

świętem ruchomym, nie ma stałej, dziennej daty – jak 
choćby Święta Boże-
go Narodzenia. Za-
zwyczaj już od począt-
ku roku zachodzimy 
w głowę, kiedy właści-
wie będą Święta Wiel-
kiej Nocy... Od cza-
su pierwszego sobo-
ru biskupów (I Sobo-
ru Nicejskiego) – jakże 
istotnego dla przyszło-
ści Kościoła, czyli roku 
325 n.e., obchodzi się 
je w pierwszą niedzie-
lę po pierwszej wio-
sennej pełni Księżyca, 
co mieści się w prze-
dziale czasowym mię-
dzy 22 marca a 25 
kwietnia. Wprowadzo-
no wówczas pojęcie 
„kościelnej pełni Księ-
życa”, która oznacza przybliżone daty astronomicznej peł-
ni Księżyca, wyznaczone przez ówczesnych astronomów. 

Skąd taka zasada? Źródła biblijne nie podały niestety do-
kładnej dziennej daty Zmartwychwstania Chrystusa. Wiado-
mo, że ukrzyżowanie Jezusa miało miejsce w piątek. Zaś 
Zmartwychwstanie w niedzielę po żydowskim święcie Pas-
chy. Pascha przypada zawsze na 15. dnia miesiąca nisan 
– pierwszego miesiąca żydowskiego kalendarza religijnego. 

 Do czasu I Soboru Nicejskiego sprawa obliczania daty 
była sporna i dzieliła Kościół. Dopiero zwołany przez cesa-
rza rzymskiego Konstantyna sobór rozwiązał problem da-
towania Świąt Wielkanocnych. Sposób bazuje na znajomo-
ści daty równonocy wiosennej, więc była potrzeba dopre-
cyzowania tego momentu. Wówczas za 
początek wiosny kalendarzowej uzna-
no datę 21 marca. W tym dniu akurat 
– w roku 325 – roku I Soboru Nicejskie-
go, przypadał początek wiosny astro-
nomicznej. Ustalono zasadę, że Wiel-
kanoc będzie obchodzona w pierwszą 
niedzielę po pierwszej wiosennej peł-
ni Księżyca.

Podsumowując, sposób obliczania da-
ty Świąt Wielkanocnych nawiązuje bez-
pośrednio do wydarzeń biblijnych i jest 

ściśle związany ze zjawiskami astronomicznymi – z datą 
równonocy wiosennej oraz cyklicznym przebieg faz Księ-
życa.

Przewrotnie więc, wielkanocne daty ustala się – w dużym 
uproszczeniu, jednak (!) - „z księżyca”...

Co w koszyku i dlaczego...
To, że Święta Wielkanocne są „ruchome” to jedna spra-

wa. Z samymi świętami zaś wiąże się kilka barwnych, wyjąt-
kowych zwyczajów – jak malowanie jajek, szukanie „zającz-
ka”, czy... święcenie pokarmów. I właśnie nad tym ostatnim 

chcemy się tym razem 
pochylić.

Wielka Sobota 
– przypadająca w tym 
roku na 15 kwietnia 
– jest dniem oczeki-
wania, nadziei chrze-
ścijan na Zmartwych-
wstanie Jezusa Chry-
stusa. Wierzący idą 
w ten dzień do kościo-
ła, aby nawiedzić Grób 
Pański. Zwyczaj urzą-
dzania ich w naszym 
kraju pojawił się w XII 
wieku za sprawą zako-
nu bożogrobców – Ka-
noników Regularnych 
Stróżów Bożego Gro-
bu Jerozolimskiego.

Liturgia Wigilii Pas-
chalnej, jaka odpra-

wiana jest tego dnia wieczorem, odnosi się już do Niedzieli 
Wielkanocnej. W jej trakcie dokonuje się odnowienia chrztu. 
Przychodzi się wówczas do kościoła ze świecami, aby za-
palić płomień „nowego życia” – symbol zmartwychwstałego 
Chrystusa. W Wielką Sobotę święci się ogień, paschał, wo-
dę chrzcielną czy w końcu pokarmy... 

Jajko, mięso, wędlina, chleb, ser, sól, pieprz, chrzan, cia-
sto – każdy z tych pokarmów świątecznego koszyka i sto-
łu wielkanocnego ma swoją symbolikę. Zgodnie z tradycją, 
w koszyczku powinno znaleźć się siedem błogosławionych 
darów Bożych, które symbolizują treść chrześcijaństwa, 
a także baranek symbolizujący Chrystusa razem z czerwo-
ną chorągwią – sztandarem zwycięstwa oraz kurczątko, od-

noszące się do nowego życia, odrodze-
nia i wieczności. 

Święconka, którą w Wielką Sobotę za-
nosimy do poświęcenia do kościoła, jest 
u nas najważniejszym elementem wiel-
kanocnego stołu. Koszyk, w którym znaj-
dują się produkty, winien być wykonany 
z wikliny lub słomy. Jego środek wyściela 
się koronkową serwetą i zielonymi ozdo-
bami. Nie należy też zapomnieć o przy-
ozdobieniu go z zewnątrz, najlepiej ga-

W

ESOŁYCH ŚWIĄ

T

ciąg dalszy na str. 16

gloswielkopolski.pl
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łązką wiecznie zielonego bukszpanu albo borówki.  Podobno 
dawniej święcenie pokarmu odbywało w swoim miejscu za-
mieszkania, a poświęcone musiały być wszystkie potrawy, 
które miały się później znaleźć na wielkanocnym stole. I to 

nie wszystko, bo jeszcze woda, ziemniaki, kasza oraz garść 
zboża używanego później przy siewach.

Wielkanocny koszyk z jedzeniem zaczęto święcić już 
w VIII wieku. Do Polski tradycja ta przywędrowała jednak 
dopiero kilkaset lat później – w XIV wieku. Na początku 
święcono jedynie baranka, wypiekanego z masy chlebowej. 
Później do koszyczka dokładano kolejne produkty, takie jak: 
ciasta, mięsa, ser, masło czy wino. 
Stosunkowo późno zaczęto wkła-
dać jajka. Zawartość koszyka wiel-
kanocnego, oczywiście z czasem 
zmieniała się. Od romantyzmu jest 
tradycja, że święconkę tworzy sie-
dem produktów, z których każdy ma 
swoją określoną symbolikę nadaną 
mu na przestrzeni setek lat:

Jajko – symbolizuje odrodzenie, 
nowe życie. Do koszyczka wielka-
nocnego wkładamy je w postaci pi-
sanek i co najmniej jednego świe-
żo ugotowanego na twardo, którym 
wielu domach dzielić się będą przy 
składaniu życzeń podczas śniada-
nia wielkanocnego. Tradycja mó-
wi, że poświęcone w Wielką Sobotę 
jajka mają zapewnić dobre zdrowie, 
szczęście w miłości i obfitość dóbr.

Mięso, wędlina – jest pamiąt-
ką ofiary z baranka paschalnego. 
W XIX wieku przyjęło się, że do 
koszyka dajemy kiełbasę, jeszcze 
wcześniej dawano na przykład ka-
wałek szynki. Wędlina ma sprzyjać 
dobremu zdrowiu, płodności i jest 
symbolem dostatku. 

Chleb – jeden z najważniejszych 
symboli chrześcijaństwa. To nawią-
zanie do chleba, którym Jezus nakarmił głodnych na pust-
kowiu, po dokonaniu cudu rozmnażania chleba. Może też 
być traktowany jako symbol Chrystusa, czyli „chleba żywe-
go, który zstąpi z nieba”. Kiedyś do koszyka wkładano tyle 
rodzajów kromek, ile odmian chleba pieczono w domu. Po-
karm ten gwarantuje dobrobyt i pomyślność.

Sól – dawniej traktowano ją jako to, co ma odstraszać 
wszelkie zło. Bez soli nie ma życia. 
To także oczyszczenie, sedno istnienia 
i prawdy. Ma chronić przed zepsuciem 
– grzechem i zachować wszystko to, co 
w człowieku dobre. 

Ser – symbolizuje przyjaźń między 
człowiekiem i przyrodą. Jest gwarantem 
rozwoju stada zwierząt domowych, bo 
ser przecież, jest produktem mlecznym 
pochodzącym od krów, kóz i owiec. 

Chrzan – od wieków kojarzony był 
z siłą. Chronił przed chorobą, a w połą-

czeniu z innymi produktami z wielkanocnego koszyka, za-
pewniał ich skuteczne działanie. Chrzan symbolizuje Mę-
kę Pańską i gorycz, jaką Jezus Chrystus doznał podczas 
ukrzyżowania. Podobnie jak sól, ma ochronić duszę ludz-
ką przed zepsuciem.

Ciasto – jest „najmłodszym” produktem wkładanym do 
koszyczka. Nie zawsze je święcono. Dobrze byłoby, gdy-
by był to wypiek własny, domowy, a nie kupiony w ciast-
karni i koniecznie zrobiony na drożdżach, gdyż w chrześci-
jaństwie oznacza wzrastanie wiary, nadziei i miłości. Ciasto 
jest też symbolem umiejętności i doskonałości.

Ta podstawowa zawartość najczęściej obecnie spotyka-
nego wiklinowego, wyściełanego 
białą serwetką i przyozdobionego 
bukszpanem koszyka wielkanoc-
nego funkcjonuje do dziś, chociaż 
współcześnie wzbogacana jest 
jeszcze o inne produkty. Widuje się 
owoce, słodycze – np. czekolado-
we jajka, zajączki. Niekiedy masło, 
a nawet ocet.

Wielkanoc 
bez kolorowych i ozdobionych ja-
jek jest nie do pomyślenia. Far-
bek nie brakuje. My polecamy na-
turalne barwniki i tradycyjnie przy-
pominamy jak barwić jajka. Do-
brze jest do wywarów dodać nie-
co octu – kolory będą trwalsze, 
a przed barwieniem przetrzeć jaj-
ko również octem, co likwiduje de-
likatny „woskowy” nalot, jakim jest 
pokryte.

Kolory na jajkach uzyskamy:
Brązowy – łupiny orzecha, igły 

jodłowe,
Czarny – wygotowane olchowe 

szyszki,
Czerwony – kora dębu, szyszki 

olchowe, owoce czarnego bzu, su-
szone jagody, suche łupinki cebuli,

Fioletowy - płatki ciemnej malwy,
niebieski – owoce tarniny,
Pomarańczowy – marchew, dynia,
Różowy – sok z buraka (jeśli sok mocno rozcieńczymy 

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

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

Żółty – liście brzozy, olchy i młodej ja-
błoni, suszone kwiaty jaskrów polnych, 
rumianek, suche łupinki cebuli oraz igły 
modrzewiowe (jaśniejsze odcienie naj-
lepiej udają się na białych jajkach).

Więcej o określaniu daty Świąt Wielkanoc-

nych znajdziesz w: „Jak wyznaczyć datę Wiel-

kanocy” na: www.przystaneknauka.us.edu.pl. 

Materiał oparto o publikacje prasowe i książ-

kowe Biblioteki Miejskiej w Siemianowicach 

Śląskich.

Rafał Grzywocz, pes

W

ESOŁYCH ŚWIĄ

T

Święto ruchome i pełne zwyczajów

ciąg dalszy ze str. 15

Sękacz ozdobi niejeden stół
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Remonty, przeglądy...
na przełomie i i ii kwartału można było już rozpocząć pierwsze w tym roku poważniejsze prace na zewnątrz 

budynków. i tak, ruszyły między innymi zabudowy niektórych śmietników, czy remont balkonów. Zakoń-
czono też wycinkę i przycinkę drzew. najwyższa pora na przygotowanie placów zabaw i boisk do sezonu letniego.

Osiedle „Michałkowice”
Ciągle na tapecie przede wszystkim 

roboty wewnątrz klatek schodowych. 
Z miesiąca na miesiąc ubywa pozycji 
„do wykonania”. Niebawem można bę-
dzie odhaczyć kolejne, bo dosyć za-
awansowane są już roboty w budynku, 
położonym vis a vis Gimnazjum nr 2 – 
przy ulicy Przyjaźni 36A, B, C.

A gdy tu wykonawcy zakończą, wej-
dą dalej – do klatek scho-
dowych przy ulicy Poczto-
wej 14. Wszystko tam jest już 
przygotowane na przyjście ro-
botników, w tym najważniej-
sze: koryta z instalacjami te-
letechnicznymi i domofony...

A nowe domofony cyfro-
we, w ostatnim czasie, poja-
wiły się w kilkunastu klatkach 
schodowych. Zamontowano 
je w miejsce starych instala-
cji przy: Pocztowej 12, 13, 
14, 15, Przyjaźni 34, 36 oraz 
Władysława Sikorskiego 1. 
Trzeba dopowiedzieć w tym 
miejscu, że szpary, ubytki po starych 
tablicach domofonowych pozostawio-
ne „na razie” – znikają wraz z kom-
pleksowym remontem poszczególnych 
klatek schodowych.

Jak to po zimie, czas zająć się usu-
waniem skutków mrozów i przygoto-
waniem placów zabaw i boiska wielo-
funkcyjnego dla dzieci i młodzieży na 
ciepłe miesiące. Już od drugiej połowy 
marca administracja zleca wykonaw-
com roboty pod tym właśnie kątem. 
Przykładem, pierwszym z brzegu, jest 
remont zniszczonych schodów do klat-
ki schodowej przy Stawowej 6.

W kwietniu szykuje się kapitalny re-
mont kolejnego w Michałkowicach 
śmietnika. Tym razem pora na zrobie-
nie porządku na jednym z najgorszych 
– położonym w rejonie budynku przy 
Pocztowej 10, tuż przy skrzyżowaniu 
ulicy Przyjaźni z główną drogą. Tam 
ląduje niemal wszystko i jak leci. W do-
datku ewidentnie od tych również – ja-
dących przejazdem...

Osiedle „Bańgów”
Po wyremontowaniu od początku ro-

ku kilku klatek schodowych z rzędu, 
przyszła pora na mniejsze, lecz ważne 
i niezbędne prace – instalacyjne, pie-

lęgnacyjne, ale nie tylko. I tak w marcu 
przycinano drzewa, przede wszystkim 
te uprzednio wskazane administracji 
przez mieszkańców.

Dużo robot instalacyjnych. Wymie-
niono odcinek poziomu ciepłej wody 
oraz cyrkulacji przy Władysława Rey-
monta 16-18, pion cyrkulacji ciepłej 
wody przy Marii Skłodowskiej-Curie 
35. Trwa wymiana zaworów podpiono-

wych przy Władysława Reymonta 14-
36. Prowadzona jest także systema-
tyczna wymiana wodomierzy w miesz-
kaniach przy Marii Skłodowskiej-Cu-
rie 61-67. 

Aby dzieciaki niebawem mogły 
w pełni korzystać z wszystkich urzą-
dzeń zabawowych, jakie mają blisko 
domu, wykonano szczegółowe prze-
glądy placów zabaw. Usterki i niedo-
ciągnięcia odnotowano w protokołach, 
a w najbliższych tygodniach zajmie się 
nimi firma zewnętrzna. Administracja 
w międzyczasie zleciła dezynfekcję 
piaskownic i wymianę piasku na świe-
ży. A to już coś.

Wiosna to też pora, by zająć się usu-
waniem skutków minionej zimy. Dla-
tego jeszcze w drugiej połowie mar-
ca, gdy tylko warunki były ku temu od-
powiednie, wykonano remont stop-
nic schodów do klatki schodowej przy 
Władysława Reymonta 4.

Jednym z wiodących tematów, jaki-
mi zajęła się w ostatnim czasie admi-
nistracja wespół z Radą Osiedla było 
rozstrzygnięcie kwestii nowej lokaliza-
cji śmietnika, dotychczas położonego 
w rejonie wejścia do klatki schodowej 
przy Marii Skłodowskiej-Curie 77. Ak-

tualnie prowadzona jest sonda wśród 
mieszkańców – użytkowników śmiet-
nika. Rozważane są dwie propozycje 
po drugiej stronie ulicy Marii Skłodow-
skiej-Curie, od strony parkingu strze-
żonego i garaży.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Zgodnie z planem, ruszyła reali-

zacja pierwszej w tym roku zabudo-
wy śmietnika – przy ulicy Wojcie-

cha Korfantego 14. Klucze 
do niego lada chwila otrzy-
mają mieszkańcy z budyn-
ków Wojciecha Korfantego 
14 i 15. Gdy robotnicy pokoń-
czą tu co trzeba, a to już nie-
bawem, przejdą na następ-
ny zaplanowany śmietnik, 
w innej części osiedla „Tuwi-
ma” – w rejon budynku przy 
Okrężnej 5. Z niego z kolei 
korzystać będą mieszkańcy 
z „wysokich” klatek schodo-
wych przy Okrężnej 1-3-5. 
Zgodnie z wnioskiem lokato-
rów – śmieci zostaną nieja-

ko wyprowadzone z tychże budynków: 
zamiast zsypów, od teraz odpady ko-
munalne składowane mają być w za-
mykanym na klucz stanowisku konte-
nerowym i w sąsiadujących pojemni-
kach na surowce wtórne.

To na zewnątrz budynków. Z kolei 
w klatkach schodowych, póki co, nadal 
dużo pracy. Trwa między innymi zabu-
dowa okien piwnicznych luksferami we 
wszystkich klatkach budynku przy uli-
cy Wojciecha Korfantego 10. Ku koń-
cowi za to zmierzają już kompleksowe 
prace remontowe, mające poprawić 
estetykę klatek schodowych przy uli-
cy Wojciecha Korfantego 17. Były już: 
porządkowane instalacje multimedial-
ne i domofonowe, wymieniane okna 
i kładzione płytki na parterze. Malowa-
nie zaś całej klatki schodowej powoli, 
kroczek za kroczkiem, też zmierza do 
końca. W kolejce do remontu czekają 
już wspomniane wcześniej klatki przy 
Wojciecha Korfantego 10.

Na przełomie kwietnia i maja admi-
nistracja planuje zlecić wymianę za-
worów Danfoss na nowej generacji 
w klatkach schodowych budynków 
przy ulicy Hermana Wróbla 1-9. A już 

ciąg dalszy na str. 18

os. „Bangów”. Wyremontowano stopnice schodów  
do klatki – Wł. Reymonta 4 
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teraz, według potrzeb, administracja 
siłami konserwatorów zajmuje się mię-
dzy innymi wymianą pionów ciepłej, 
zimnej wody przy ulicy Wojciecha Kor-
fantego 9A, B, C.

W marcu zakończyła się przycinka 
osiedlowej zieleni. W ostatnich tygo-
dniach odbyły się też szczegółowe 
przeglądy placów zabaw. Uszkodzo-
ne lub zużyte elementy będą wkrótce 
naprawione lub wymienione 
przez firmę zewnętrzną.

Osiedle „Chemik”
W osiedlu „Chemik” powoli 

dobiegają końca prace w wie-
żowcach przy ulicy Walere-
go Wróblewskiego 69, 71, 
73. Niedawno miał miejsce 
odbiór techniczny prac we-
wnątrz klatki schodowej przy 
Walerego Wróblewskiego 
71 – odmalowano między in-
nymi wszystkie korytarze lo-
katorskie. Pod koniec marca 
zajmowano się jeszcze po-
prowadzeniem instalacji do-
mofonowej w korytkach na instalacje 
teletechniczne tych trzech wieżowców. 
Dotychczas w ogóle nie było tam do-
mofonów. 

Zakończyła się także definitywnie 
przycinka drzew. A tymczasem już 
w poszczególnych mieszkaniach trwa 
wymiana wodomierzy. Po niepodle-
głości 58, kolejnym budynkiem, gdzie 
nastąpi legalizacja wodomierzy będzie 
niepodległości 60.

Na przełomie marca i kwietnia admi-
nistracja zleciła prace związane z usu-
waniem skutków zimy. Naprawiono 
między innymi częściowo dach i ko-
miny przy niepodległości 57A i Wa-
lerego Wróblewskiego 51D, a tak-
że wjazd w osiedle od strony pawilonu 
usługowo-handlowego przy Walerego 
Wróblewskiego 65-67.

Osiedle „Młodych”
Systematycznie prowadzone są pra-

ce malarskie w klatkach schodowych. 
Zakończona i po odbiorze jest klatka 
przy ZHP 3. Niewiele też brakuje, by 
do wykonanych zadań dopisać kolej-
ną – przy ZHP 11. Trwają tam jeszcze 
prace kosmetyczne.

W drugiej połowie marca rozpoczę-
ła się zabudowa kolejnego śmietni-
ka w osiedlu „Młodych”. Obudowane 
i zadaszone stanowisko kontenerowe 
z furtką powstaje właśnie przy Walere-

go Wróblewskiego 2-4 i jest trzecim 
w tej części bytkowskiego osiedla, pre-
cyzując lokalizacje – po stronie Parafii 
Ducha Świętego i Stawu Brysiowego.

Innym ważnym zadaniem, jakie 
wznowiono po okresie zimowym jest 
remont balkonów budynku przy ulicy 
Bohaterów Westerplatte 4-12. Dźwig 
zawieszony jest na segmencie klatki 
schodowej „10” i to tam w najbliższym 
czasie między innymi będą nowe wy-

lewki, balustrady balkonowe, malowa-
nie ścian i płytkowanie.

W osiedlu, poza tym, na bieżąco 
kontynuowana jest wymiana wodo-
mierzy – teraz przy Alei Młodych 6-7 
a w dalszej kolejności „7”, a także pro-
wadzone są coroczne próby szczelno-
ści instalacji gazowych i przewodów 
wentylacyjnych w mieszkaniach przy 
Placu Józefa Skrzeka i Pawła Wójci-
ka 5A, B, 6A, B, 7A, B.

Osiedle „Węzłowiec”
Dużo dzieje się w klatkach schodo-

wych przy ulicy Walerego Wróblew-
skiego 30A, B, 32. Trwa malowa-
nie wewnątrz klatek i to – swoją dro-
gą – już dość zaawansowane. A jesz-
cze niedawno wymieniano tam stare 
okna na nowe z PCV. Parapety, któ-
re nie zostały zrobione, będą zakłada-
ne podczas termomodernizacji budyn-
ku, co zaplanowano jeszcze w tym ro-
ku, tyle że później.

Z kolei w marcu wrócono jeszcze 
z pracami do docieplonego w ubie-
głym roku budynku przy Władysła-
wa Jagiełły 2. Zajęto się ujętą w pla-
nie zabudową starych, drewnianych 
okien piwnicznych luksferami z krat-
ką wentylacyjną. Usunięto równocze-
śnie stare, betonowe kręgi przylega-
jące do częściowo schowanych (z ze-
wnątrz) pod ziemią okien. W ich miej-

sce wkrótce mają pojawić się betono-
we i bardziej estetyczne palisady. 

Z innych robót na uwagę zasługu-
ją też na przykład: wymiana drzwi 
do komór zsypowych przy Władysła-
wa Jagiełły 3C i D, montaż nasad 
wentylacyjnych, mających wzmocnić 
ciąg wentylacyjny w mieszkaniach bu-
dynku przy Walerego Wróblewskie-
go 32, czy osadzanie w ziemi słupków 
przeszkodowych, mających zniwelo-

wać problem rozjeżdżonej 
zieleni w rejonie ulicy grun-
waldzkiej 4A. Może to dro-
biazgi, ale każdy z wymienio-
nych punktów powinien choć 
w części rozwiązać dotych-
czasowe, napotykane pod ty-
mi adresami bolączki.

Osiedlowi konserwatorzy 
tymczasem w marcu wymie-
nili kolejne cztery piony cie-
płej, zimnej wody oraz cyr-
kulacji w jednym z budynków 
osiedla, tj. przy Władysława 
Jagiełły 41A i C.

Osiedle „Centrum”
W osiedlu „Centrum” też na przeło-

mie marca i kwietnia nazbierało się 
trochę robót instalacyjnych. Konser-
watorzy wymienili między innymi ca-
ły pion wodny przy Ryszarda gansiń-
ca 2 i 10, częściowo – przy Ryszarda 
gansińca 9. 

To też okres legalizacji wodomie-
rzy. Przy ulicy Powstańców zosta-
ły jeszcze pojedyncze adresy, gdzie 
konieczna jest wymiana wodomierza, 
a następnymi w kolejności budynkami, 
w których będą one legalizowane to te 
przy Komuny Paryskiej 1-3-5.

Widać, że place zabaw po okresie 
zimowym muszą zostać odświeżone. 
Niektóre urządzenia zabawowe pil-
nie muszą być naprawione oraz prze-
malowane, bo karygodnie zostały po-
bazgrane markerami (Powstańców). 
Wykonano już szczegółowe przeglądy, 
co jest do zrobienia. Teraz firma ze-
wnętrzna ma zająć się realizacją.

W kwietniu użytkownicy garaży przy 
ulicy Kolejowej doczekają się porząd-
nej drogi dojazdowej, biegnącej od 
zatoczki parkingowej przy garażach, 
wzdłuż ogrodzenia, do garaży zloka-
lizowanych głębiej. W planach admini-
stracja ma bowiem wyrównanie tere-
nu frezem asfaltowym. O utwardzenie 
drogi wnioskowali garażowicze.

rg

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

Remonty, przeglądy...
ciąg dalszy ze str. 17

os. „Michałkowice”. W osiedlu zamontowano dużo 
nowych cyfrowych domofonów – Wł. Sikorskiego 1
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os. „Młodych”. Kończy się duży 
remont klatki schodowej – ZHP 11

os. „Tuwima”. Wiosenna  
wycinka i przycinka drzew

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

Remonty, przeglądy...

os. „Chemik”. Już po przycince
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os. „Młodych”. Ściany rosną, będzie obudowany śmietnik – W. Wróblewskiego 2-4

 os. „Młodych”. W marcu przycinano jeszcze drzewa
os. „Młodych”. Wznowiono remont kolejnego 
segmentu balkonów – Boh. Westerplatte 10

os. „Michałkowice”. Po zimie remont schodów 
 – Stawowa 6

os. „Bangów”. niektóre urządzenia zabawowe 
wymagają naprawy – M. Skłodowskiej-Curie 1-3-5

os. „Bańgów”. Będzie zmiana lokalizacji śmietnika  
– M. Skłodowskiej-Curie 77

os. „Centrum”. Aż nie chce się bawić... Odmalować 
trzeba – plac zabaw, ul. Powstańców

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

Remonty, przeglądy...
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os. „Michałkowice”. Pora zlikwidować bałagan.  
Będzie zabudowa śmietnika – Pocztowa 10

os. „Węzłowiec”. na jednym z kominów przy 
W. Wróblewskiego 32 zamontowano nasady 
wzmacniające ciąg wentylacji grawitacyjnej

os. „Centrum”. Droga dojazdowa do garaży będzie 
utwardzona frezem asfaltowym – Kolejowa

os. „Michałkowice”. Przed malowaniem trzeba 
wygładzić – Przyjaźni 36

os. „Chemik”. nowy domofon - W. Wróblewskiego 69 os. „Węzłowiec”. Malowanie klatek W. Wróblewskiego 
30A, 30B i 32 na ukończeniu

os. „Węzłowiec”. uzupełnienie humusem  
nierówności terenu po budowie nowego chodnika  

w rejonie Wł. Jagiełły 1B
os. „Tuwima”. Remont klatki schodowej  

W. Korfantego 17a, b, c

Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”
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„MS” CZEKA nA TWOJĄ REKLAMĘ
do 20. każdego miesiąca tel. 32 609-14-05

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

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

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

Zamieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
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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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Remontując minimalizuj hałas.
Pamiętaj!!! Obok Ciebie 

mieszkają inni.
Remont się skończy… 
niesnaski pozostaną.
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Przeróbki muszą 
być zgłaszane

Dzień dobry!
Mam pytanie do Państwa. Posiadam 

mieszkanie własnościowe spółdzielcze 
i chciałbym przerobić instalację gazo-
wą oraz wodną. Ażeby to zrobić mu-
szę zgłosić to do spółdzielni czy ad-
ministracji jakimś pismem czy ustnie. 
Proszę o odpowiedź.

Z poważaniem grzegorz Z.
nr członkowski 28180

Zarząd SSM: niezależnie od for-
my posiadanego tytułu prawnego do 
mieszkania, a więc w każdym przy-
padku użytkownik winien otrzymać 
zgodę z administracji osiedla na do-
konanie przeróbek w swoim mieszka-
niu. Wniosek taki z określeniem zakre-
su przeróbek winien być skierowany 
pisemnie lub e-mailem najlepiej z załą-
czonym szkicem sytuacyjnym jak jest 
i jak ma być. Administracja określa 
warunki, jakie należy zachować przy 
dokonywaniu planowanych prac.

Potrzebne lustro
Witam.

Jestem bardzo zadowolony z nowe-
go parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej 
na osiedlu Węzłowiec. Bardzo często 
zostawiam na nim mój samochód. Jed-
no, co mnie stresuje to wyjazd z tego 
parkingu. Jest bardzo utrudniona wi-
doczność w lewą stronę. Wzdłuż uli-
cy są miejsca postojowe (i bardzo do-
brze) dla samochodów, które zasła-
niają widok przy wyjeździe. W związ-
ku z tym postuluję o postawienie na-

przeciw wyjazdu lustra, w którym bę-
dzie można zobaczyć nadjeżdżający, 
szczególnie z lewej strony, pojazd. My-
ślę, że poprawi to w znacznym stop-
niu bezpieczeństwo na tej dosyć ru-
chliwej jezdni.

Pozdrawiam Redakcję i Czytelników
Mieszkaniec ul. Grunwaldzka 4

- dane osobowe do wiadomości Re-
dakcji.

Zarząd SSM: Cieszymy się, że 
uzyskany efekt zwiększenia ilo-
ści miejsc postojowych spotkał się 
z Pana pozytywnym przyjęciem. Po-
dziękowania za ten parking należą 
się przede wszystkim Prezydentowi 
Miasta Rafałowi Piechowi i Zarządo-
wi SSM, gdyż to dzięki dobrze poję-
tej współpracy było możliwe wyko-
nanie tego zadania.

Z uwagi na fakt, iż ul. grunwwaldz-
ka jest własnością miasta Pana, na-
szym zdaniem, słuszną sugestię 
przekazujemy do odpowiedniego 
wydziału uM.

Zapomniany wór
Od ponad pół roku prawdziwą ozdo-

bą śmietnika na ul. Niepodległości 
(obok pawilonu Małpa Express) jest 
duży wór załadowany gruzem.

Jak długo jeszcze cieszyć będzie je-
go widok lokatorów klatki 61’D i są-
siednich. Z pozdrowieniami:

Józef niewidok i Tadeusz Weintrit.

Zarząd SSM: Administracja nie-
zwłocznie podejmie działania w ce-
lu zobowiązania lokatora, który skła-
duje tam gruz z remontu do jego 
usunięcia. Dziękujemy za zwróce-
nie uwagi.

Szczury
Witam,

W załączniku przesyłam zdjęcia 
do tekstu. Dotyczy on agresywnych 
szczurów z osiedla Tuwima.

Agresywne szczury wyszły na osie-
dla. Problem szczurów na osiedlach 
jest znany od wielu lat. Jednak na 
osiedlu Tuwima, a dokładnie na ulicy 
Okrężnej, problem narasta.

Jestem mieszkanką osiedla i jestem 
przerażona tym, co się dzieje. Szczu-
ry biegają między nogami, nie boją 
się ludzi, mnożą się w tempie błyska-
wicznym.

Zamieszkują zsypy i piwnice mieszczą-
ce się w budynkach na ulicy Okrężnej.

Problem jest na tyle poważny, że 
szczury są w stanie atakować ludzi 
a nawet nasze zwierzęta, nie boją się.

W niedzielę, podczas wieczornego 
spaceru z psami, na ulicy Okrężnej, 
zostałam zaatakowana przez 4 szczu-
ry. W efekcie mój pies został pogry-
ziony. Jeden ze szczurów skoczył na 
mnie, miałam szczęście, że zdąży-
łam odbiec od niego. Od tamtejszego 
wieczora, boję się wychodzić z psami 
na spacer. Szczury wychodzą nawet 
w dzień, potwierdzają to sąsiedzi, któ-
rzy też się boją.

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

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

ssm@poczta.fm

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

personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmować 
się nie będziemy. uważamy, że tak, jak przedstawiamy 
się nieznajomym podczas pierwszego 
spotkania, co należy do dobrego tonu, 
tak należy przedstawić się, pisząc czy 
też telefonując do nas, a dane osobowe, 
jeżeli jest taka wola i co reguluje Prawo prasowe, za-
strzec do wiadomości redakcji. Prosimy o zwięzłe przed-
stawienie nurtującej sprawy i przemyślane zdania, większą 
odpowiedzialność za słowo, które nie będzie naruszało czy-
jegoś dobrego imienia i nie będzie odebrane jako pomówie-
nie. Maksyma, jaką należy się kierować, jest jedna: słowo 
wróblem wyleci, a wołem wraca, słowo... może zabić.

Prosimy o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że ma-
ją nie być publikowane, bo takich dopisków nie będziemy 

respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej licz-
by osób, które również nurtują podobne wątpliwości i któ-
rzy w sąsiedzkich pogaduszkach o takich problemach de-
batują. Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na które 

oczekujecie Państwo rzeczowych odpowie-
dzi i dlatego też może się zdarzyć, że na ja-
kiś problem nie odpowiemy w danym mie-
siącu, bo np. Wasza wiadomość dotarła do 

nas zbyt późno, by ją dogłębnie, zgodnie ze stanem fak-
tycznym, wyjaśnić.

Przypominamy, by w przypadkach, gdy niezbędne jest 
przekazanie danych osobowych w celu wyjaśnienia indywi-
dualnej sprawy, obowiązkowo podawać cały adres i dopi-
sać zdanie o wyrażeniu zgody na odtajnienie swych danych 
i ich przetwarzanie, co umożliwi przekazanie poruszonego 
problemu odpowiednim komórkom organizacyjnym Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Słowo wołem 
wraca

ciąg dalszy na str. 24
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REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

Po rozmowach z sąsiadami, dowie-
działam się również, że boją się wcho-
dzić do piwnic, zresztą rzeczy, które są 
tam pozostawione w większości są po-
gryzione i zanieczyszczone odchoda-
mi szczurów. Pojawiają się również na 
parterze jednego z budynków,. Można 
rzec, że szczury terroryzują mieszkań-
ców osiedla. Czujemy się bezsilni.

Szczury są agresywne, skoro są 
w stanie skoczyć na psa to są i w sta-
nie skoczyć na człowieka bez żadnego 
oporu. Przenoszą różne choroby np.: 
wścieklizna, tężec, leptospirozę, wło-
śnicę a nawet wirus zapalenia wątro-
by typu E, itd.

Po ataku na mojego psa, boję się 
o jego zdrowie, nie wiem czy szczur, 
który go pogryzł nie był nosicielem 
chorób, więc póki co teraz muszę go 
obserwować.

A co jeśli wiosną, szczury zaatakują na-
sze dzieci bawiące się w piaskownicy?

Prosimy o interwencję i zajęcie się na 
poważnie problemem, chodzi o zdro-
wie nasze i naszych pupili.

Zarząd SSM: Zagadnienie nad-
miernej okresowo ilości szczurów 
pojawia się w wielu rejonach nie tyl-
ko naszego miasta, ale i kraju, ba 
a nawet Europy. Szczególnie doty-
czy on miejsc gdzie gryzonie te ma-
ją darmowe „stołówki”, jakimi są 
zsypy na śmieci w budynkach wy-
sokich i wyrzucanie znacznych ilo-
ści odpadów stanowiących pokarm 
dla nich. na podstawie doświad-
czenia stwierdzamy jednoznacznie, 

że problem ten można bardzo po-
ważnie zminimalizować poprzez li-
kwidacje zsypów i budowę wolno-
stojących zamykanych stanowisk 

śmietnikowych. Jeszcze w br. za 
zgodą mieszkańców budynku przy 
ul. Okrężnej 1, 3, 5, administracja 
osiedla „Tuwima” dokona likwida-
cji zsypów w tych budynkach i udo-
stępni zamieszkałym odpowiednie 
miejsca do składowania odpadów 
komunalnych.

Obecnie uprawniona firma deraty-
zacyjna prowadzi intensywne prace, 
których celem jest maksymalne zli-
kwidowanie szczurów. Działanie to 
powinno przynieść pożądany sku-
tek, tj. ograniczenie populacji tych 
gryzoni.

Podobne działania prowadzone są 
jak zawsze w okresie wiosennym 
w innych rejonach Siemianowic Ślą-
skich na podstawie zarządzenia Pre-
zydenta Miasta.

Otwarcie boisk
Na wstępie chciałabym bardzo po-

dziękować za opublikowanie w stycz-
niowym wydaniu naszej gazetki moje-
go spostrzeżenia odnośnie kształtu ra-
bat w Ogrodzie Społecznym w osiedlu 
„Węzłowiec”.

A kontaktuję się tym razem w spra-
wie godzin otwarcia boiska wielofunk-

cyjnego. O tej porze roku też bywa ład-
na pogoda, tak jak teraz (ostatnie dni 
marca – dop. red.) i chętnie chciałoby 
się z wnukiem wyjść na zewnątrz. Nie-
stety, gdy byliśmy rano – koło 1000-1100 
i późnym popołudniem boisko było za-
mknięte, pomimo fajnej pogody. Czy 
Zarząd SSM mógłby rozważyć wy-
dłużenie godzin otwarcia boiska – po-
za sezonem letnim – przy dobrej po-
godzie?

Pozdrawiam Babcia ula
- dane do wiadomości Redakcji

Zarząd SSM: Mimo obowiązu-
jącego regulaminu określające-
go terminy użytkowania osiedlo-
wych boisk sportowych admini-
stracje osiedli starają się w mia-
rę możliwości udostępniać obiek-
ty sportowe przy sprzyjającej po-
godzie. Pamiętać jednak należy, że 
każde uruchomienie boisk czy pla-
ców zabaw musi być poprzedzone 
dokonaniem przeglądów technicz-
nych znajdujących się tam urzą-
dzeń w celu wyeliminowania po-
tencjalnych zagrożeń dla użyt-
kowników. W opisanym przypad-
ku sytuacja spowodowana była 
koniecznością udania się do leka-
rza osoby, która społecznie pod-
jęła się opieki nad boiskiem. Za-
pewniamy, że w każdym przypad-
ku, po uzgodnieniu terminu z da-
ną administracją, boiska mogą być 
udostępnione wcześniej, co m.in. 
określa regulamin dla przeprowa-
dzania ewentualnych rozgrywek, 
treningów, zawodów.

Przedsiębiorco! Nie może Cię zabraknąć! Kalendarzowa wiosna już trwa, pogoda coraz 
cieplejsza, więc i pora na sadzenia w ogrodach 
odpowiednia.

Zapraszamy mieszkańców do wspólnego uprawia-
nia roślin w specjalnie zamówionych grządkach na 

podwyższeniu, które pozwalają uprawiać warzywa 
i owoce osobom starszym oraz niepełnosprawnym. 

Ogród otwarty jest dla każdego mieszkańca, który 
chciałby z tego zakątka naszego miasta skorzystać. 

Osoby, które chciałyby przyłączyć się do użytko-
wania ogrodu (np. otrzymać klucze do budki z na-
rzędziami) proszone są o kontakt z Weroniką Lisz-
ką z Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich 
pod nr tel. 32 760-54-89 lub z Danutą Czechowską  
tel. 609 617 914, przedstawicielką wspólnoty ogrodowej.

Zapraszamy serdecznie

W zasobach Spółdzielni pro-
wadzących małe lub śred-
nie przedsiębiorstwa zapewne 
nie brakuje. To z myślą o nich 
20 maja, na terenie Kompleksu 
Sportowego „Michał” odbędą się 
II Siemianowickie Targi Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw orga-
nizowane przez Urząd Miasta 
Siemianowice Śląskie. Zgłosze-
nia tylko do 21 kwietnia.

Pierwszą edycję targów zor-
ganizowano w zeszłym roku 
i okazała się sukcesem. Ponad 
100 wystawców. Setki, jak nie 
tysiące odwiedzających. 

Ideą imprezy jest ukierunko-
wanie siemianowickich przed-

siębiorców na nich samych. Wy-
miana doświadczeń, kontaktów 
to wbrew pozorom bardzo waż-
na rzecz. Istotne bowiem jest 
to, by ktoś kto prowadzi swoją 
firmę w Siemianowicach, mógł 
znaleźć np. podwykonawców 
czy kooperantów tu na miejscu, 
a nie w sąsiednich miastach. 

Uczestnictwo w Targach MŚP 
jest bezpłatne. By móc jednak 
cieszyć się  ze swojego sto-
iska trzeba ów formularz wypeł-
nić i dostarczyć najpóźniej do 21 
kwietnia br. Więcej informacji pod 
numerem telefonu 502 693 575 
lub na stronie internetowej  
www.siemianowice.pl  jan

Wiosna w Ogrodzie Społecznym  
na Węzłowcu

ciąg dalszy ze str. 23
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Usuwają skutki
na przełomie marca i kwietnia – przy dobrych wa-

runkach atmosferycznych - robotnicy mogli 
swobodnie zająć się zleconymi im przez osiedlowe ad-
ministracje zadaniami związanymi z usuwaniem pozi-
mowych przełomów.

Gdy tylko słupki rtęci poszły mocno w górę i zrobiło się 
sucho, można było przystąpić do naprawy poszczególnych 
elementów osiedli i budynków – od dachów, przez schody 
do klatek, po ulice, chodniki oraz (rozjeżdżone) trawniki...

Takich skutków w protokołach z pozimowych oględzin 
jest dosyć dużo i nie jest możliwe, by administracje usunęły 
wszystkie problemy za jednym razem - w jeden, dwa, nawet 
trzy ciepłe dni. Jeszcze w kwietniu mają być systematycznie 
niwelowane wszystkie zgłoszone i dostrzeżone problemy. 

Oby tylko warunki atmosferyczne były ku temu... ok.    rg

 os. „Chemik”. Trawniki muszą zostać odnowione

os. „Michałkowice”. Schody remontowane  
– Stawowa 6

os. „Chemik”. łatanie dziur na jednym z wjazdów 
w osiedle – W. Wróblewskiego 65

Przy grunwaldzkiej 3A na wniosek mieszkańców 
zamontowano barierki przeszkodowe. Powód... 

rozjeżdżenie trawnika – zdjęcie patrz dewastacje str. 7

os. „Bańgów”. Stopnice schodów wyremontowane  
– Wł. Reymonta 4

os. „Węzłowiec” na zlecenie ADM służby MPgKiM,  
wg otrzymanego wykazu, naprawiają ubytki  

w drogach osiedlowych

os. „Chemik”. Przecieki z dachów i kominów 
 też odnotowano – niepodległości 57
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Pół wieku siemianowickiej szkoły  
– Abraham 20-tki

Dyrekcja oraz grono pedagogiczne Szkoły Podstawo-
wej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Siemianowicach 
Śl. już od kilku miesięcy przygotowuje się do zbliżających 
się uroczystości związanych z obchodami jubileuszu 50-le-
cia szkoły.

W szkole odbywają się liczne kon-
kursy związane z jej świętem, m.in. 
konkursy „Kocham Cię, szkoło”, 
„Jeden z dziesięciu”, w których to 
uczniowie muszą wykazać się swo-
ją wiedzą w zakresie historii szkoły 
oraz twórczości i życia patrona pla-
cówki – Władysława Broniewskiego. 
Wśród młodszych uczniów dominu-
ją konkursy plastyczne oraz recyta-
torskie związane z twórczością ar-
tystyczną patrona szkoły. W maju 
br. odbędzie się przełomowe wyda-
rzenie w historii placówki – cała społeczność szkolna bę-
dzie zakopywać na terenie szkoły tzw. „kapsułę czasu”. 
W kapsule będą znajdować się aktualne zdjęcia szkoły 
oraz miasta, listy i zapiski uczniów i nauczycieli dla po-
tomnych i inne cenne pamiątki, które mamy nadzieję, 
że za kolejne 50 lat odkopią i zgłębią przyszli uczniowie 
i nauczyciele szkoły.

Zasadnicze świętowanie będzie miało miejsce 8, 9 
września 2017 r. Będzie to szereg imprez o charakterze 
kulturalno – oświatowym na terenie szkoły i miasta. Rodzi 
się pytanie, po co ten pośpiech? Szkoła pragnie dotrzeć do 
swoich absolwentów i byłych pracowników. Wszystko po 
to, aby w jak największym gronie móc świętować tak zacny 
jubileusz placówki. Wszyscy, którzy chcą wziąć udział 
w uroczystych obchodach proszeni są o skontaktowanie się 
z sekretariatem szkoły pod nr tel. 32 2220-02-23 lub o wy-
słanie swojego zgłoszenia drogą mailową na adres:

zsi.siemianowice@gmail.com
Jubileusz 50-lecia szkoły będzie niezwykłą okazją do 

wielu spotkań absolwentów i byłych pracowników szko-
ły z obecną społecznością placówki. Już 24 kwietnia o 17 
odbędzie się pierwsze z nich – spotkanie emerytowanych 
oraz obecnie pracujących nauczycieli szkoły. Będzie to nie-
wątpliwie sentymentalny powrót do przeszłości oraz okazja 
do serdecznych rozmów i wspomnień „dawnych lat”, a tak-
że wspólnej zabawy.

Zainteresowanym dziejami oraz aktualnym obrazem sie-
mianowickiej „20-tki” przedstawiamy krótką historię szkoły 
od jej powstania do teraz.

Tak to się zaczęło…
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Wł. Broniewskiego powstała 

na osiedlu Tuwima w Siemianowicach Śl. na przełomie lat 
1965-1967. Jej uroczyste otwarcie odbyło się 4. 09. 1967 r.

Blisko dziesięć lat później, bo 25. 04. 1979 r. placówka 
otrzymała własny sztandar ufundowany przez siemianowic-
ką Hutę „Jedność”.

Kierownictwem szkoły w kolejnych latach zajmowali się: 
irena Zajdowicz (1967 – 1974), Tadeusz Sikora (1974 – 
1978) Paweł Szydło (1978 – 1984), Anna Wojtasik (1989 
– 2004), Ewa gawenda-Sulima (2004 – 2010).

Od 2010 r. dyrektorem szkoły jest p. Michał Płonka.

nasza historia
Od początku działania szkoła pełniła nie tylko funkcję 

ośrodka kształcenia na wysokim poziomie, ale też dbała 
o całościowy rozwój swoich podopiecznych poprzez orga-
nizowanie zajęć pozalekcyjnych. Powołano do życia m.in. 

koło sportowe, koło turystyczne, ko-
ło artystyczne oraz drużynę harcer-
ską. Placówka angażowała się rów-
nież w życie kulturalne miasta.

Rok szkolny 1999/2000 był wyjąt-
kowy w historii naszej placówki. Wte-
dy to zaczęła funkcjonować Szkoła 
Podstawowa nr 20 z Oddziałami In-
tegracyjnymi, w których naukę po-
bierali uczniowie zdrowi oraz ucznio-
wie z dysfunkcjami edukacyjnymi. Co 
więcej we wrześniu 2005 powstało 
Gimnazjum nr 8 Integracyjne umoż-

liwiające naukę w tym samym systemie starszym uczniom.
nasze doświadczenie

Szkoła przez wszystkie lata stawiała na wysoki poziom 
nauczania oraz na angażowanie się w życie kulturalne na-
szego miasta. Uczestniczymy w różnych projektach i pro-
gramach wyrównujących szanse uczniów. Organizowane 
są kiermasze i festyny, który dochód jest przekazywany na 
potrzeby szkoły oraz społeczności uczniowskiej.

Mamy 16-letnie doświadczenie w organizacji klas integracyj-
nych. Naszych uczniów cechuje wzajemna tolerancja i empa-
tia. Każde zajęcia są prowadzone pod okiem dwóch nauczy-
cieli (nauczyciela przedmiotu oraz nauczyciela oligofrenope-
dagoga). Klasy są mało liczne, max. do 20 uczniów, dzięki 
czemu nauka w tych warunkach jest komfortowa i efektywna.

Budynek naszej placówki jest w pełni dostosowany do po-
trzeb uczniów niepełnosprawnych (winda, podjazdy) i jest 
usytuowany w dogodnym punkcie komunikacyjnym (tram-
waj, autobus), a uczniowie z dysfunkcjami są dowożeni do 
szkoły specjalnymi busami.

W szkole działa od kilku lat stowarzyszenie na rzecz osób 
niepełnosprawnych LODOŁAMACZ.

Do ubiegłego roku liczba naszych absolwentów wyniosła 
blisko 25 000 uczniów.

Szkoła dzisiaj
W bieżącym roku szkolnym mamy 15 oddziałów klaso-

wych w szkole podstawowej oraz 6 w gimnazjum. Nasza 
kadra liczy 60 świetnie wykształconych pedagogów przygo-
towanych do pracy z uczniami na różnych poziomach na-
uczania.

Szkoła cały czas rozwija się i modernizuje. Korzystamy 
z nowoczesnej technologii, aby jeszcze bardziej uatrakcyj-
nić proces kształcenia.

Pomimo upływającego czasu i „złotego wieku” naszej pla-
cówki szkoła nic nie straciła na swej wartości.

Korzystając z lat doświadczeń i tradycji naszej placówki 
robimy wszystko, aby nasi uczniowie czuli się w niej dobrze 
i bezpiecznie, a nauka w niej przebiegała na najwyższym 
możliwym poziomie.

Nasze motto na kolejne 50 lat naszej placówki:
TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ!

Anna Babij, Anna Banaś
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Termin Budynek, adres

Harmonogram odczytu wodomierzy
i podzielników kosztów ogrzewania

8. 05.
poniedziałek

Przyjaźni 10, 10a, 18, 18a, b,
Śląska (Świerczewskiego) 46a, b,

Wojciecha Korfantego 3a, b,
Alfonsa Zgrzebnioka 25, 27, 29

9. 05.
wtorek

Przyjaźni 10b, c, 24, 24a, b, 34, 34a, 42, 42a, b,
Śląska Świerczewskiego) 48a, b,

Wojciecha Korfantego 6a, b, 7a, b,
Alfonsa Zgrzebnioka 31, 33, 35, 37

10. 05.
środa

Przyjaźni 36, 36a, b, 38, 40, 40a, b, c,
Śląska 50a, b,

Wojciecha Korfantego 14a, b, 15a, b,
Alfonsa Zgrzebnioka 39, 41, 43

11. 05.
czwartek

Przyjaźni 8, 8a, 22, a-d, 26a, b,
Wojciecha Korfantego 10a, 16a, b,

Władysława Andersa (Kruczkowskiego) 
4a-d, 6a-d,

Alfonsa Zgrzebnioka 45, 51a, b

12. 05.
piątek

Przyjaźni 44, 46, 46a, b, c,
Wojciecha Korfantego 10b, c,

Obrońców Warszawy 1,
Władysława Andersa  

(Kruczkowskiego) 8a-d,
Alfonsa Zgrzebnioka 47, 52a, b,

15. 05.
poniedziałek

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

Wojciecha Korfantego 17a, b, c,
Walentego Fojkisa 5a, b, c,

Władysława Sikorskiego 1a, b, c,
Alfonsa Zgrzebnioka 38a, b, 40

16. 05.
wtorek

Przyjaźni 52, 52a, 
Kościelna 34, 34a, b, c,

Marii Dąbrowskiej 1a, b, c,
Walentego Fojkisa 3a, b, c,

Władysława łokietka 16a, b,
grunwaldzka 18

17. 05.
środa

Kościelna 36c-f,
Obrońców Warszawy 2, 2a, 9

12. 06.
poniedziałek

Władysława Jagiełły 31a, d, 35a, b

13. 06.
wtorek

Władysława Jagiełły 31b, c, 35c, d, 41a, b

Termin Budynek, adres

14. 06.
środa

Władysława Jagiełły 37a, b, c, d, 41c, d

19. 06.
poniedziałek

Władysława Jagiełły 33a, b, e, 39a, b, e

20. 06.
wtorek

Władysława Jagiełły 33c, d, 39c, d

Harmonogram odczytu wodomierzy oraz odczytu 
i wymiany podzielników kosztów ogrzewania

5. 06.
poniedziałek

Leśna 13,
Walerego Wróblewskiego 39a, b, c

6. 06.
wtorek

Leśna 15,
Walerego Wróblewskiego 41a, b

7. 06.
środa

Okrężna 1,
Walerego Wróblewskiego 41c, d, e

8. 06.
czwartek

Okrężna 2,
Walerego Wróblewskiego 41f, g, h

9. 06.
piątek

Okrężna 3,
Walerego Wróblewskiego 51a, b, c

12. 06.
poniedziałek

Okrężna 4,
Walerego Wróblewskiego 51d, 53a, 

niepodległości 58a, b, c

13. 06.
wtorek

Okrężna 5,
Walerego Wróblewskiego 53b, c, d,

niepodległości 58d, e

14. 06.
środa

Okrężna 6,
Walerego Wróblewskiego 53e, f, g,

niepodległości 58f, g, 64a

19. 06.
poniedziałek

Okrężna 7,
Walerego Wróblewskiego 53h, 61a, b,

niepodległości 64b, c

20. 06.
wtorek

Okrężna 8,
Walerego Wróblewskiego 61c, d, 63c,

niepodległości 66a, b, c

21. 06.
środa

Okrężna 13,
Walerego Wróblewskiego 63a, b,

 niepodległości 66d, e, f

22. 06.
czwartek

Okrężna 13,
Walerego Wróblewskiego 63d, e, f,

 niepodległości 66g, h, i

23. 06.
piątek

Walerego Wróblewskiego 63g, h, i

ZapoZnaj się Z terminem  Zachowaj harmonogram  ZapoZnaj się Z terminem

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

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

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

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym regulaminem 
rozliczeń centralnego ogrzewania przewidziano tylko: 

JEDEn TERMin ODCZYTu PODSTAWOWY  
ORAZ JEDEn DODATKOWY.

Po tym czasie nie będą organizowane żadne inne termi-
ny dla osób, które nie udostępniły mieszkań w obydwu wy-
znaczonych datach. Również reklamacje dotyczące rozlicze-
nia ryczałtowego z powodu nieobecności lokatora nie będą 
uwzględniane.  Biuro Rozliczeń EC
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Co w „Chemiku” piszczy?

W Domu Kultury „Chemik” możliwości spędzania wolnego czasu jest... na kilkadziesiąt sposobów. Są propo-
zycje dla wszystkich: dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów. Można między innymi nauczyć się tańczyć, 

śpiewać, strzelać, czy nawet grać w brydża. Swoje miejsce znaleźli tu seniorzy z klubu „Pogodna Jesień” i „We-
soła Jesień” (Klub Centrum), skaciorze, krótkofalarze oraz kilka stowarzyszeń.

Wśród nich panie z Siemianowickiego Stowarzyszenia Amazonek „Razem”. Cykl prezentacji zaczynamy od stowa-
rzyszenia, w którym realną pomoc i wsparcie mogą znaleźć kobiety z rakiem piersi i po mastektomii oraz ich bliscy.

W momencie diagnozy każda ko-
bieta przeżywa swój osobisty dra-
mat. nieszczęście przeżywa cała ro-
dzina. Dlatego dobrze wiedzieć, że 
funkcjonuje w Siemianowicach Ślą-
skich – w osiedlu „Chemik” organi-
zacja, w której działają przeszkolone 
wolontariuszki. 

Kobiety z bogatym doświadczeniem 
i wiedzą, mogące udzielić porady, psy-
chologicznego wsparcia, będące w sta-
nie odpowiednio pokierować dalej. Aby 
otrzymać pomoc, nie trzeba zapisywać 
się do stowarzyszenia. Choć, będąc je-
go członkiniom, można wy-
nieść wiele pozytywnego i na 
różne sposoby, co jasno po-
kazuje przykład Siemianowic-
kiego Stowarzyszenia Amazo-
nek „Razem”.
Wspomagamy kobiety po 

strasznym przeżyciu
Gdy dekadę temu rejestro-

wano stowarzyszenie, człon-
kiń było 15-17. Dzisiaj to po-
nad 50 pań w wieku od 30 do 
80 lat. Siemianowickie sto-
warzyszenie zrzesza kobie-
ty po mastektomii. Pierwszy 
kontakt z wolontariuszkami z „Amazo-
nek” ma miejsce zwykle w szpitalu, bo 
tam panie ze stowarzyszenia stara-
ją się dotrzeć i udzielić wszelkich po-
trzebnych informacji. Bywa nierzad-
ko, że jest to tylko jednorazowa stycz-
ność: – Rodzina mówi niekiedy: Coś 
ty, gdzie ty tam pójdziesz... A oni nie 
są świadomi tego, że tutaj właśnie jest 
wsparcie – i psychiczne, i fizyczne. Sa-
ma obecność wśród kobiet, za którymi 
są podobne w przeszłości przeżycia, 
a które odnalazły się w tej nowej sy-
tuacji jest czymś, myślę, co może na-
prawdę pomóc – przekonuje Helena 
Kasperczyk – prezes stowarzysze-
nia, a równocześnie wolontariuszka. 
– Zawsze się zastanawiam nad tym, 
czemu kobiety nie przychodzą do nas 
w momencie, gdy zaczynają choro-
wać. Trudno jest je do tego przekonać. 
Mówią, że jak się wyleczą, to przyjdą. 
A ważne jest, by uchwycić ten moment 
podczas leczenia i dodatkowo sobie 

pomóc – podkreśla.
Amazonki pomagają po prostu od-

naleźć się po zabiegu. Powrócić do 
normalnego funkcjonowania w rodzi-
nie i społeczeństwie, pomagają po-
konać strach, przywrócić sprawność 
psychiczną i fizyczną. A to za sprawą 
między innymi: psychoterapii indywi-
dualnej lub zespołowej, zajęć rehabi-
litacyjnych w wodzie i na sali, cyklicz-
nych prelekcji medycznych z lekarza-
mi, dietetykiem, naukę automasażu, 
wspólnych wycieczek krajoznawczych 
czy po prostu – spotkań towarzyskich 

w Domu Kultury „Chemik”, gdzie dzie-
lą się swoimi osiągnięciami, radościa-
mi, ale i doświadczeniami.

Działania profilaktyczne 
– konieczne

W działalność stowarzyszenia wpi-
suje się również tak bardzo ważna tu-
taj profilaktyka i edukacja kobiet. Im 
wcześniej, tym lepiej. Stąd, co jakiś 
czas w siemianowickich szkołach po-
nadgimnazjalnych mają miejsce pre-
lekcje, ale jest wyraźna potrzeba, aby 
było ich jeszcze więcej. A dlaczego? 
Amazonki uczestniczą też na przy-
kład w Targach Zdrowia i spotykają 
się z różnymi sytuacjami: - Mało kto 
sam podejdzie... Bo to jest rak. Sa-
ma myśl: „nowotwór” przeraża i ludzie 
boją się nawet o tym myśleć, rozma-
wiać. A przecież im więcej dowiemy 
się, im wcześniej podejmiemy jakiekol-
wiek profilaktyczne działania, zbada-
my się, tym szanse każdej kobiety na 
wyleczenie rosną – zwraca uwagę He-

lena Kasperczyk i dodaje: – Zwłaszcza 
młode kobiety, ich rodziny w pierwszej 
kolejności sięgają po informacje do In-
ternetu. Niekiedy włos jeży się na gło-
wie, co tam jest napisane. To tylko po-
tęguje strach. Nasze stowarzyszenie 
naprowadza na właściwe informacje 
na temat raka piersi i samej profilakty-
ki – zaznacza.

Rak piersi nadal jest najczęściej wy-
krywanym nowotworem wśród kobiet. 
Co roku w Polsce diagnozuje się około 
18 tysięcy nowych przypadków, a sta-
tystyki pokazują stały wzrost zachoro-

wań. Dlatego tak ważne jest 
wczesne wykrycie.

- Apeluję do dziewczyn, 
kobiet, żeby jak już się coś 
przydarzy, żeby się nie bały. 
W dzisiejszych czasach raka 
się leczy. A i pomoc można 
otrzymać – wcale nie będąc 
członkiniom Amazonek. Moż-
na ją dostać, będąc po pro-
stu sympatykiem – podkreśla 
prezes stowarzyszenia. - My 
działamy jak przeciętne sto-
warzyszenie w Polsce. Utrzy-
mujemy się ze składek, dota-

cji Urzędu Miasta, MOPS-u, darowizn, 
za które bardzo dziękujemy i tego, co 
przekażą nam ludzie dobrej woli z 1% 
podatku (KRS 0000284727, PKO BP 
nr konta: 57 1020 2368 0000 2102 
0256 1546 – dop. red.). Kiedyś ktoś 
mi pomógł, kiedy ja potrzebowałam 
pomocy, teraz ja to chcę oddać. Dla 
mnie to satysfakcja, gdy jedna kobieta 
drugiej pomaga. Nasze wolontariusz-
ki wkładają dużo serca w to, by pomóc 
innym, a człowiek cieszy się, jak widzi, 
że na spotkaniach jest pełno, jest ra-
dość – dodaje Helena Kasperczyk.

Siemianowickie Stowarzyszenie 
Amazonek „Razem” działa w Domu 
Kultury „Chemik” przy ul. niepodle-
głości 51. Spotkania odbywają się we 
wtorki od 1600. Organizacja prowadzi 
telefon zaufania i informacji – 666 034 
378 lub 668 636 355 oraz stronę inter-
netową - www.amazonki.slask.pl. To 
jedyne tego rodzaju stowarzyszenie 
w mieście. Rafał Grzywocz

Amazonek pomocna ręka

Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
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STOMATOLOgiA - PEłnY ZAKRES
JEDnOWiZYTOWE LECZEniE KAnAłOWE Z MiKROSKOPEM

CHiRuRgiA STOMATOLOgiCZnA - iMPLAnTY, usunięcia zębów zatrzymanych 
i ósemek. STOMATOLOgiA ESTETYCZnA, PROTETYKA, PROTETYKA nA 
iMPLAnTACH; KARDiOLOgiA, echo serca - UKG, holtery; nEuROLOgiA; 
REuMATOLOgiA; CHiRuRgiA OgÓLnA i nACZYniOWA; uSg Doppler-Duplex

STOMATOLOgiA - LECZEniE i PROTEZY ZĘBOWE
MiCHAłKOWiCE, ul. E. Orzeszkowej 20 od 8.00 do 20.30 tel. 32 228-80-97
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Wszystkim Pacjentom życzymy Zdrowym, Radosnych Świąt Wielkanocnych!

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

AUTO SKUP
500 703 708
Skup samochodów za gotówkę

s-
50

1/
4-

17
NZOZ Rehavit, ul. Kościelna 5, Siemianowice Śląskie

tel.: (32) 608-76-25, (32) 720-37-67, 502 066 949
Pełny zakres usług rehabilitacyjnych:

Porady ortopedyczne /Porady neurologiczne /Terapia logopedyczna/
Terapia psychologiczna /Badania profilaktyczne pracowników/

 Badania kierowców

Możliwość skorzystania z zabiegów PRP (osocze bogatopłytkowe)
Stosowane w przypadkach:

Wczesne zmiany zwyrodnieniowe stawów /Zapalenie powięzi podeszwowej/Uszkodze-
nia chrząstki stawowej /Uszkodzenia stożka rotatorów/ Kontuzje mięśni /Urazy i zmiany 
przeciążeniowe/Kontuzje ścięgien, więzadeł, stawów /Złamania i braki zrostu po złama-
niach/ Przewlekłe zapalenie i zwyrodnienie ścięgna Achillesa/ Przewlekłe zapalenie ścię-
gna Achillesa/ Zwyrodnienia ścięgna Achillesa s-

50
2/

4-
17
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s-639/4-17

Cena 
producenta
za pomnik

2.900 
złotych!

KAMIENIARSTWO
Rok założenia: 1958

Leszek Gaszka

Siemianowice Śląskie
ul. Przyjaźni 20

tel. 32 228-55-32
667 955 248

www.lechkam.pl

„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 rów-
noznaczne  z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. 
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się wokół śmietnika – podpo-
wiada innym pan Jarosław. 

A jednak jeszcze – mimo 
obowiązku – część mieszkań-
ców w ogóle nie przywiązu-
je najmniejszej uwagi do se-
gregacji odpadów. Jakiś znów 
odsetek segreguje, lecz nie-
dbale, co być może wynika 
również z niewiedzy, niedoin-
formowania. 

Musimy segregować. Do 
2020, zgodnie z unijnymi re-
gulacjami, Polska musi uzy-
skać 50% poziom recyklingu 
i przygotowania do ponow-
nego użycia: papieru, szkła, 
tworzyw sztucznych i meta-
li. Obecny poziom recyklin-
gu odpadów komunalnych 
w Polsce, głównie pocho-

dzących z naszych domów – 
według danych Ministerstwa 
Środowiska – znacznie od-
biega od średniej europejskiej 
i wynosi 26%. Nie segregu-
je część, dostaną wszyscy...

Kolejne przykłady, jak nie po-
winno się segregować, uchwy-
ciliśmy tuż przed wywózką 
– po „Centrum” (MS 01/17), 
„Młodych” (MS 02/17) i „Mi-
chałkowicach” (MS 03/17), tym 
razem w osiedlu „Chemik”. 

Na podstawie dotychcza-
sowych redakcyjnych obser-
wacji stwierdzamy, że osie-
dle „Chemik” na tle innych – 
do tego momentu „prześwie-
tlonych” – wypadło najlepiej. 
Lecz zaznaczamy – to tyl-
ko nasza ocena, a nie wynik 
gruntownej analizy. `rg

Problem z segregowaniem?
ciąg dalszy ze str. 40

Alfonsa Zgrzebnioka 25

Remontując minimalizuj hałas. 
Pamięta j ! ! !  Obok Ciebie mieszkają inni.
Remont się skończy… niesnaski pozostaną.
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Więcej informacji pod numerem telefonu 32 228-20-90 lub stronie internetowej – www.domkultury.siemianowice.pl

Terminy zajęć zespołów i kółek zainteresowań
DLA KAŻDEgO: 

dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów...
POniEDZiAłEK

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

WTOREK
Chór Seniorów DK „Chemik” .........................13.00 – 15.00
Stowarzyszenie Amazonek „RAZEM” ...........16.00 – 20.00
Spotkania sekcji krótkofalarskiej ....................16.00 – 21.00
Spotkania sekcji strzeleckiej ..........................16.00 – 21.00
Nauka tańca nowoczesnego .........................16.45 – 19.00

ŚRODA
Polski Związek Niewidomych 
– Klub „Centrum” ...........................................14.00 – 18.00
Sekcja brydżowa ...........................................15.00 – 20.00
Sekcja skatowa ..............................................16.00 – 21.00

Zespoły instrumentalno-wokalne ...................17.00 – 20.00
Spotkania Stowarzyszenia „LAURA” .............16.30 – 22.00 
(ostatnia środa miesiąca)
Gimnastyka „Tai-chi” .....................................18.00 – 19.30

CZWARTEK
Gimnastyka dla Pań 
– sala Szkoły Podstawowej nr 1 ....................18.00 – 18.45
Klub Seniora DK „Chemik” ............................16.00 – 20.00 
Zespoły instrumentalno-wokalne ...................17.00 – 20.00

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

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

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

P o ł a m  g ł o w ę
Rozwiązanie SuDOKu 3/17

8 3 1 7 6 5 4 9 2

6 2 5 3 9 4 8 7 1

7 4 9 1 2 8 3 5 6

4 6 2 5 1 7 9 3 8

1 7 3 8 4 9 6 2 5

9 5 8 6 3 2 1 4 7

2 1 4 9 7 6 5 8 3

3 8 7 4 5 1 2 6 9

5 9 6 2 8 3 7 1 4

SuDOKu 4/17

6 8 9 2

1 9 3 7 6

1 9 4

5 6 7 9 4

4 5 2

8 4 1 9 5

4 5 8

9 6 7 3 8

4 1 5 7

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.

 Owoce
Masz trzy torby: A, B, C. 

Na pierwszej jest napisane 
„Jabłka i pomarańcze”, na 
drugiej „Jabłka”, a na trze-
ciej „Pomarańcze”. Wszyst-
kie etykiety są niepopraw-

ne. Twoim zadaniem jest 
poprawne rozmieszczenie 
etykiet na torbach. Możesz 
jednak tylko raz sięgnąć 
do jednej z toreb i wycią-
gnąć jeden owoc. Nie wol-
no zaglądać do pozosta-
łych toreb. Sięgasz do torby 
A i wyciągasz pomarańczę.

Jak powinny być roz-
mieszczone etykiety?

Przeprawa
Trzech zazdrosnych mę-

żów pragnie przeprawić się 
ze swymi żonami przez rze-
kę. Mają do dyspozycji łód-
kę bez wioślarza, przy czym 
tak małą, że może ona po-
mieścić tylko dwie osoby. 
Należy rozstrzygnąć, w ja-

ki sposób mają się przepra-
wić, ażeby żadna z pań nie 
została w towarzystwie in-
nych panów podczas nie-
obecności swego męża.



33MOJA SPÓŁDZIELNIA 4/2017

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

KOMPLEKSOWE remonty łazienek 
i mieszkań, kosztorysy, projekty, 
prace dofinansowywane z PFRON-u, 
faktury, doradztwo, 20 lat praktyki, 
tel. 506 601 278  (1/2 m)

OVERPC – sklep, serwis i naprawa 
komputerów, telefonów, tabletów i lap-
topów, Bytkowska 5/1A, dojazd gratis, 

tel. 505 412 220

FiDO – Sklep Twojego Zwierzaka. Kar-
my dla zwierząt, żwirki, przysmaki natu-
ralne, preparaty na kleszcze, zabawki, 
legowiska itp. – w przystępnych cenach. 
Zwierzaki mile widziane! Aleja Młodych 
15A, poniedziałek – piątek 900 – 1700, 
sobota 930 – 1330,        tel. 696 809 055

ZłOTA Rączka – wszystkiego rodza-
ju naprawy hydrauliczne, elektryka, 
gazowe, ślusarstwo. Regulacja i na-
prawa okien, kompleksowe remonty. 
Tanio – solidnie,      tel. 503 427 475 

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

tel. 604 243 950

PRZEPROWADZKi kompleksowe, 
utylizacja, 

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

REguLACJA i naprawa okien. 
Wymiana uszczelek, 

tel. 602 314 720  

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

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

EKSPRESOWE usuwanie awarii 
wodno-kanalizacyjnych, 

tel. 506 601 278 

ELEKTRYCZnE usługi, 
tel. 502 362 393 

A.A.gAZOWE urządzenia, 
montaż, naprawa, konserwacje, tel. 
783 367 264  

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

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

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

tel. 502 453 556

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

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

uSługi remontowo-budowlane,  
malowanie, tapetowanie, gładzie, 
montaż paneli, montaż płyt G-K, su-
fity podwieszane z płyt G-K, sufity 
napinane Barrisol, sufity typu Arm-
strong. Łazienki i kuchnie komplek-
sowo. Kafelkowanie profesjonalnie.  
Tynki ozdobne,     tel. 690 941 616

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

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

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

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

REMOnTY mieszkań (specjalność 
łazienki), 

tel. 508 231 066

SKLEP tania odzież „Pełna szafa”. 
Oferujemy: towar wiosenno-
letni (odzież wyceniona oraz 
na wagę), przystępne ceny. 
Zapraszamy! 24.IV.2017  
(poniedziałek) w sprzedaży: stroje 
kąpielowe, obuwie letnie (klapki, 
sandały). Siemianowice, ul. Boh. 
Westerplatte 2. Czynne: 900 – 1900, 
sobota: 900 – 1400. 
Codziennie dokładamy asortyment.

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

tel. 510 724 303

MALOWAniE, tapetowanie, panele, 
gładzie, tel. 609 255 283

nAPRAWY telewizorów u Klienta, 
tel. 603 898 300

OuTLET Odzieżowy. Najwyższa 
jakość, niskie ceny, Siemianowice 
Śląskie,       ul. Bytkowska 5

niEMiECKi – konwersacje, 
korepetycje, tłumaczenia, 

tel. 604 187 475

TV SAT! Regulacja i montaż anten 
satelitarnych,           tel. 604 127 712 

uSługi elektryczne, usługi 
hydrauliczne,            tel. 698 094 043 

WYWÓZ gruzu, śmieci, opróżnianie 
mieszkań, piwnic, transport. 
www.e-fresz.com.pl, tel. 781 113 208

„MS” CZEKA nA TWOJĄ REKLAMĘ 
do 20. każdego miesiąca tel. 32 609-14-05

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

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

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

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

A na Święta proponujemy trzy po-
trawy i przypominamy o wysia-

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

Jaja marmurkowe
10 jajek, 3 łyżki listków czarnej her-

baty chińskiej Ulung, 1 łyżka soli, 20 
ziaren 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 szyn-
ki, 0,25 l gęstego majonezu, główka zie-
lonej 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 plasterka-
mi cielęciny, podsmażyć na rumiano ze 
wszystkich stron. Dodać kilka, 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 obsy-
pać pokrojoną szynką. Obydwa rodza-
je jajek (w szynce i cielęcinie) przekroić 
i ułożyć parami na liściach sałaty.

Mazurek orzechowy
Po 25 dag łuskanych orzechów wło-

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

Nie za bardzo. Dom 
traktujesz głównie, 
jako miejsce wypo-
czynku, ale gdy dłu-

go w nim przebywasz, nudzisz się. Lu-
bisz wesołe towarzystwo. Dobrze czu-
jesz się w męskim gronie. Jeśli part-
nerka ma usposobienie rodzinne do-
chodzi do spięć.

Pan Byk jest naj-
bardziej rodzinny ze 
wszystkich znaków 
Zodiaku. Lubi swój 

dom i najlepiej się czuje w rodzinnym 
gronie. Niestety, rzadko potrafi zacie-
kawić swoją rodzinę. Jeśli posiada 
te umiejętności jego żona, wszystko 
układa się pomyślnie.

Jak to zwykle bywa 
z Bliźniętami trud-
no tu o jednoznacz-
ną opinię. Bywają 

dni, kiedy Bliźnięta najlepiej czują się 
w domu w gronie najbliższych, ale nie 
trwa to zbyt długo i zazwyczaj potem 
szukają okazji do atrakcyjnego spę-
dzenia czasu poza domem.

Pan Rak bardzo do-
brze czuje się w do-
mowych pieleszach. 
Niestety, wielu ko-

rzyści nie ma z tego jego rodzina, bo-
wiem po przyjściu z pracy lubi prze-
bywać w samotności i wtedy najlepiej 
odpoczywa. Głośne zachowanie ro-
dziny po prostu go męczy.

Ludzie, którzy urodzili 
się pod znakiem Pan-
ny nie tylko lubią swój 
dom i chętnie w nim 

przebywają, ale również dbają, aby był 
ładnie urządzony i zadbany. Panie naj-
chętniej by nie pracowały, tylko zajmo-
wały się domem i rodziną.

Trzeba przyznać, że 
Waga potrafi zacho-
wać właściwe pro-
porcje. Organizuje 

dom by wszyscy domownicy i goście 
czuli się w nim dobrze. Jednak nie pre-
ferują przepychu, ani zbędnych ozdób. 
Dom traktują jak konieczną przystań.

Pan Skorpion bar-
dzo ceni sobie ro-
dzinę i w ogóle życie 
domowe, bowiem tu-

taj upatruje spokoju i bezpieczeństwa, 
których brak mu w działalności zawo-
dowej. Biada jednak, jeśli to poczucie 
utraci, np. podejrzewa żonę o zdradę.

Dla Strzelca dom 
rodzinny, żona 
i dzieci są bardzo 
ważne i nie szczędzi 
starań, aby u niego 

było wszystko jak należy, ale napraw-
dę dobrze czuje się w dalekich, cieka-
wych podróżach, bez których nie wy-
obraża sobie życia.

Koziorożce są raczej 
domatorami i ludźmi 
rodzinnymi, ale ich 
upór i czasem za-

borczość męczą trochę domowników. 
Zwłaszcza to, że zawsze muszą mieć 
rację i z żelazną konsekwencją reali-
zują swoje plany.

Jeśli urodziłeś się pod 
znakiem Ryb dobrze 
czujesz się w swo-
im domu i domowni-

cy dobrze czują się z Tobą. Żona, gdy 
wracasz z pracy wita Cię uśmiechem, 
a dzieci głośno cieszą się, ze tatuś już 
jest w domu.

Pan Wodnik dom 
i rodzinę traktuje jako 
elementy wypoczyn-
ku. Wypoczynku mi-

łego, ale jego główne zainteresowania 
są poza domem w miejscu pracy. Po-
nieważ jest to często praca naukowa 
lub artystyczna w domu bywa rzadko. 

Czy jesteś 
rodzinny?

Pan Lew jest pod tym 
względem trochę po-
dobny do Barana. Lu-
bi swój dom, kocha ro-

dzinę, ale jest bardzo towarzyski i wie-
le czasu poświęca obcym ludziom, 
z którymi lubi przebywać. Jest zado-
wolony, jeśli małżonka pozwala mu 
często zapraszać gości.
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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 Grabowej) 
sobota 8.00-13.00 
 tel. 32 228-21-46 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ul. Jana iii Sobieskiego 30, Poniedzia-
łek-piątek 8.00-18.00, sobota 8.00-12.00 
 tel. 32 765-92-05

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

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

CAłODOBOWA ul. K. Świerczew-
skiego 13  tel. 32 204-66-22

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

ul. Wyzwolenia 17, Poniedziałek-pią-
tek 8.00-19.00, sobota 9.00-14.00 

 tel. 32 228-43-46

MiESZKAniOWE

KAWALERKA 32 m2 w Siemianowi-
cach do wynajęcia,  tel. 662 779 348

KuPiĘ dom lub mieszkanie, 
tel. 509 954 191

KuPiĘ mieszkanie 4-pokojowe na 
Węzłowcu. Może być do remontu. 
Spłacę zadłużenie,  tel. 692 894 130

KuPiĘ mieszkanie na Korfantego 9, 
tel. 505 979 393

KuPiĘ mieszkanie w Siemianowicach, 
tel. 508 215 355

KuPiĘ mieszkanie 2-pokojowe, 
tel. 888 876 771

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

OgłOSZEniA mieszkaniowe, 
www.mpgkim.com.pl

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

POSZKuJĘ do wynajęcia 2-pokojo-
wego mieszkania na os. „Młodych’ 
(najlepiej po remoncie), 

tel. 511 416 070

SPRZEDAM mieszkanie na os. Tuwi-
ma,  tel. 665 258 563

SPRZEDAM mieszkanie w Michałko-
wicach, ul. Stawowa, 48 m2, 3 pokoje, 
3 piętro,  tel. 665 580 088

SPRZEDAM umeblowaną kawalerkę 
po generalnym remoncie koło Domu 

Kultury „Chemik” lub zamienię na M-4, 
tel. 604 187 475

SPRZEDAM mieszkanie na ul. Okręż-
nej, 48 m2, strona południowa, 5 pię-
tro. Cena do negocjacji, 

tel. 691 348 639

SPRZEDAM mieszkanie M-3 na ul. 
Przyjaźni w Michałkowicach, bez po-
średników,  tel. 607 211 815

WYnAJMĘ mieszkanie 3-pokojowe 
na Bytkowie, tel. 790 520 378

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

ZAMiEniĘ kawalerkę własnościową 
w bloku na większe. Spłacę zadłuże-
nie lub dam odstępne, 

tel. 601 456 321

ZAMiEniĘ 2-pokojowe mieszkanie po 
kapitalnym remoncie na ul. Wróbla na 
3-pokojowe na ul. Wróbla-Korfantego,

 tel. 600 249 672

ZAMiEniĘ mieszkanie z MPGKiM 
w Siemianowicach Śląskich o pow. 
44,79 m2 w starym budownictwie, 
ogrzewanie węglowe, pokój z kuchnią, 
łazienka z wc, okna z PCV na 2 poko-
je z kuchnią z c.o. Zamiana z ewentu-
alną możliwością spłaty zadłużenia,

 tel. 505 646 192

ZAMiEniĘ mieszkanie dwupokojowe 
po remoncie na osiedlu Robotniczym 
(1 piętro) na 3 lub 4 pokoje na tym sa-
mym osiedlu, 
 tel. 882 411 751

ZAMiEniĘ 3 pokoje na Chemiku na 
2 pokoje – Chemik, Korfantego lub 
sprzedam, 

tel. 32 725-98-94, 694 757 486

RÓŻnE

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

KuPiĘ ogródek działkowy R.O.D. 
„Szarotka” lub „Jedność”, 

 tel. 690 505 102

KuPiĘ antyki, starocie, 
tel. 502 670 037

PiLniE poszukiwany instalator palników 
oraz automatyk maszyn. Praca na cały 
etat. Wymagane: min. 3-letnie doświad-
czenie, znajomość zagadnień automa-
tyki przemysłowej, prawo jazdy kat. B. 
CV proszę przesyłać na adres: a.ze-
mlo@guztech.com.pl,  tel. 506 602 469

POTRZEBnA pomoc w pracach ogro-
dowych, tel. 505 053 309

PRZYJMĘ odpowiedzialnego wspól-
nika lub odstąpię sklep pasmanteryjny 
w Siemianowicach z 30-letnią trady-
cją,  tel. 502 459 587, 609 734 079

SAMOCHODOWE

A.KuPiĘ każdy samochód, 
tel. 660 476 276

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

gARAŻ do wynajęcia w rejonie ul. 
Wróbla,  tel. 601 615 286

KuPiĘ garaż na os. Młodych, 
tel. 691 571 800

KuPiĘ garaż Grunwaldzka/Łokietka 
lub zamienię z Wróblewskiego, 

tel. 505 053 309

PiLniE kupię garaż na Bytkowie 
– Chemik i okolice,  tel. 697 539 926

SPRZEDAM garaż na ul. gen. Sikor-
skiego,  tel. 607 211 815
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Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Dobry turniej starszych grup
Fajnym przeżyciem dla dzieci – uczestników darmowych treningów piłkarskich był z całą pewnością turniej zor-

ganizowany dla nich w prima-aprillisową sobotę, 1 kwietnia br., w Kompleksie Sportowym „Michał” z okazji 
zbliżających się świąt. Blisko 50 dzieciaków w wieku 10-12 lat a emocje... do ostatniej kopniętej piłki.

Wielkanocny turniej – po raz trzeci
Był to jeden z dwóch corocznych tur-

niejów piłkarskich dla dzie-
ci, organizowanych wspól-
nie przez Siemianowic-
ką Spółdzielnię Mieszkanio-
wą i Urząd Miasta. Jak zwy-
kle do rywalizacji przystąpi-
ły reprezentacje z wszyst-
kich części miasta, gdzie od-
bywają się zajęcia treningo-
we: „Bańgów”, „Michałkowi-
ce”, „Tuwima” oraz „Węzło-
wiec” (Bytków). O ile pierwszy 
z turniejów halowych sezonu 
2016/17 dedykowany był dla 
młodszych grup (7-9 lat), o ty-
le ten organizatorzy ustalili 
dla starszych (10-12 lat).

Walka o każdą piłkę, 
z głową

Emocji nie brakowało od 
pierwszego meczu. Zarówno 
na boisku w ferworze walki, 
jak i na trybunach – wśród ro-
dziców, dziadków grających. 

Po jednym z bardziej frapujących me-
czów turnieju – między zawodnika-

mi z „Bańgowa” a „Węzłowca”, gdzie 
ci pierwsi przegrywali już 0:3, by osta-
tecznie wygrać 6:3, młodzi uczestnicy 
powiedzieli nam:

- Robili błędy, a my to wykorzysta-
liśmy. Mieliśmy taktykę grać dobrze 
w defensywie. Na początku nie szło 
zbyt dobrze, ale w końcu wygraliśmy 
mecz i jak się okazało, też cały tur-
niej. Fajnie się gra, jak się widzi też, 
że nasza reprezentacja ma sukce-
sy – powiedział 12-letni Bartosz Wi-

durski z osiedla „Bańgów”. – Dobrze 
mi się grało. To chyba jest mój naj-

lepszy turniej, bo wszystko 
wygrywamy – mówił 11-let-
ni Wiktor Bielecki. Z kolei 
Michał urbaniak ze zwycię-
skiej drużyny „Bańgowa” po-
wiedział, że drużyna od po-
czątku spisywała się świet-
nie, ale brakowało skutecz-
ności. Jak zaczęliśmy zdoby-
wać bramki, to drużyna uwie-
rzyła, że można jeszcze od-
wrócić losy spotkania z 0:3, 
a potem już poszło i zwy-
ciężyliśmy – zrelacjonował. 
O możliwych przyczynach 
niepowodzenia w tym meczu 
mówił z kolei 10-letni Mate-
usz Mierzwiński z „Węzłow-
ca”: - Może wyszło zmęcze-
nie. Pierwsze mecze były do-
bre, bo wygraliśmy raz i zre-
misowaliśmy. Coś się jed-
nak posypało w ostatnim me-
czu. Patrząc na swoją grę to 

szło mi dobrze. Grałem praktycznie 
na każdej pozycji. Na widowni dopin-
gował mnie tata. Cieszę się, że mogę 
uczestniczyć w takich turniejach. To 
satysfakcja i możliwość poznania in-
nych jak grają, jak się ustawiają – tłu-
maczył. Wspomniał też – nawiązując 
już do treningów, na jakie chodzi regu-
larnie – że chciałby nauczyć się jesz-
cze odpowiedzialności na boisku, czy-
li jak dobrze zachować się w obronie. 

Jan Dudek – przewodniczący RN SSM i Anna Zasada-Chorab - zastępca Pezydenta Siemianowic Śląskich 
wręczali nagrody, upominki

lepszy turniej, bo wszystko 
wygrywamy
ni 
Michał urbaniak
skiej drużyny „Bańgowa” po-
wiedział, że 
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nie, ale brakowało skutecz-
ności.
wać bramki, to drużyna uwie-
rzyła, że można jeszcze od-
wrócić losy spotkania z 0:3, 
a potem już poszło i zwy-
ciężyliśmy
O możliwych przyczynach 
niepowodzenia w tym meczu 
mówił z kolei 10-letni 
usz Mierzwiński
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nak posypało w ostatnim me-
czu. Patrząc na swoją grę to 

W turnieju wzięli udział:
Osiedle „Bańgów”

- Kinga Bieszczad, Alicja Zdanowska, Michał urba-
niak, Bartosz Widurski, Kacper Rękawik, Wiktor Bie-
lecki, Wojciech Kisielewski, grzegorz Zdanowski, Ma-
teusz Odyga, Oskar Razakowski, Patryk Ociepka, Bar-
tek grząba.

Osiedle „Michałkowice”
- Fabian Wolski, Szymon Rauchfleisch, Michał Ko-

koszka, Szymon Korcz, Kacper Wichary, Jakub Korzy-
miec, Filip grajdek, Max Kochanek, Karol Bednarczyk, 
Przemek Wlosz, Paweł Dors, Mikołaj Kajdan.

Osiedle „Węzłowiec”
- natalia Rogozińska, Kacper Rogoziński, Kamil Otte, 

łukasz Jodziewicz, Jacek Ostrowski, Krzysztof Chu-
liasz, Mateusz Mierzwiński, igor Jeziorski, Szymon Siw-
czyk, Marcin Sikora, Bartosz Bosak, Marcin Sapota.

Osiedle im. Juliana Tuwima
- Adrian Koterwa, Wiktor Rakowski, Oliwier Kuta, Le-

onard Żak, Michał Słomiany, Fabian ginter, Damian 
Szewczyk, Brajan Sorbjan, Sebastian Falkus, Wojciech 
iwon, Andrzej Szyper, Mateusz Breguła.
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Znaczenie wyrazów:
POZiOMO: 2.  Zakazany kusi; 

3.  Skrzypce góralskie; 6.  Tytuł turec-
ki; 7.  Jadłodajnia; 10.  Ciasny ale wła-
sny; 13.  Cenny kruszec; 14.  Rafy ko-
ralowe; 15.  Dyngus; 16.  Bankructwo; 
17.  Drwina; 20.  Ograniczona część 
przestrzeni; 24.  Pospolity ptak leśny; 
27.  W niej stalówka; 28.  Kuzyn wilka; 
29.  Śmigus; 30.  Kawaleria; 31.  W niej 
akta; 34.  Kategoria; 37.  Miara papie-
ru; 40.  Obok złota i platyny; 41.  Drob-
ny deseń na jakimś tle; 42.  Z morza na 
szyję; 43.  Firma; 44.  Narzutka futrza-
na; 45.  Kosmetyk lub napój; 46.  Tin-
ta; 47.  Niska wierzba; 48.  Ryba młot.  

PiOnOWO: 1.  Wielkanoc; 3.  Po-
koik w klasztorze; 5.  Niezwykłość; 
7.  Mieszkalne na naszych osie-
dlach; 8.  Rawa w korycie; 9.  Bie-
dak; 10.  Sklep nietypowy; 11.  Dziu-
rawka; 12.  Ochronne nakrycie gło-
wy; 18.  Jajka na wielkanocnym stole; 
19.  Nadwyżka; 21.  Kotki na wierzbie; 
22.  Zabronienie; 23.  Zwój papieru; 
24.  Widzi we mgle; 25.  Zjazd bisku-
pów całego kraju; 26.  Czara z uchwy-
tami; 32.  Metal na zderzaku; 33.  Ro-
dzaj teatrzyku; 35.  Koperta zegarka; 
36.  Białko w nasionach kukurydzy; 
37.  Płaci czynsz; 38.  Bieluteńki re-
kwizyt wielkanocny; 39.  Błazen.  

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 17 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do 22 kwietnia br. na adres: SSM 
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z do-
piskiem: Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – Krzyżówka nr 4/2017 r. lub 
adres poczty elektronicznej redakcji 
„MS”: ssm@poczta.fm z obowiązko-
wą informacją w temacie wiadomości: 
Krzyżówka nr 4/2017.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 03/2017 z hasłem: Wiosenne kli-
maty otrzymują: Weronika Malordy, 
ul. Wł. Jagiełły 35A (I); Sebastian Si-
kora, ul. R. Gansińca 4 (II); urszula 
ulbrich, ul. Komuny Paryskiej 1 (III).

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 zgody na 
przetwarzanie danych osobowych dla 
celów redakcyjnych. Z udziału w loso-
waniu wyłączeni są dłużnicy, przed-
stawiciele władz samorządowych, pra-
cownicy SSM i redakcja „MS”.

„Społem” Siemianowicka Spółdziel-
nia Spożywców w Siemianowicach Śl. 
zaprasza na „Uśmiechnięte Zakupy” 
do naszych placówek handlowych 
na terenie miasta.

MiESiĘCZniK SiEMiAnOWiCKiEJ SPÓłDZiELni MiESZKAniOWEJ
Adres redakcji: 41-106 Siemianowice Śl., ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32-6091-400, 32-6091-405, e-mail redakcji: ssm@poczta.fm 
Redaguje zespół. Redaktor naczelny: Piotr Sowisło. Druk: „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 1 kwietnia 2017 r.

Biegnie pies przez pustynię, widzi 
drzewo i mówi:

- Jeśli to znowu fatamorgana to mi 
pęcherz pęknie!

J K L

Zając przychodzi do restauracji i za-
mawia herbatkę i ciasteczko. Poszedł 
do toalety.

Kiedy wrócił widzi, że ktoś mu zjadł 
ciasteczko.

- Kto mi zjadł moje ciasteczko?!
Wstaje niedźwiedź i mówi:
- Ja… a bo co?

- To czemu jeszcze nie wypiłeś herbatki?

J K L
Blondyna kupuje kurczaka w super-

markecie. Sprzedawca podaje jej jed-
nego z chłodni. Jak na 4-ro osobową 
rodzinę wydaje się jej jednak za mały.

- Będzie większy? – pyta.
- Nie będzie, jest już martwy – odpo-

wiada sprzedawca.
J K L
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Na zajęciach zdążył już sobie przy-
swoić, że nie tylko atak jest ważny, ale 
i powrót do obrony.

Wśród grających było rów-
nież kilka dziewcząt, ską-
dinąd całkiem dobrze so-
bie radzących. 12-letnia Ali-
cja Zdanowska powiedzia-
ła, że fajnie jej się gra, nie tyl-
ko podczas tego turnieju, ale 
na zajęciach w ogóle. – Mo-
że trochę faulują, ale nie oba-
wiam się. Już podczas pierw-
szego treningu jakiś czas te-
mu kolega sfaulował mnie do-
syć mocno, ale nie zniechęci-
ło mnie to do dalszej gry. Sta-
ram się grać w defensywie – 
mówiła.

Z boku swoje pociechy 
w akcji obserwowali ich 
opiekunowie. Jak na przy-
kład ilona Knapik z osiedla 
„Tuwima”: - Mój wnuk gra. 
Jak rodzice pracują, to na 
turniej przyszedł z babcią. 
Bardzo fajna impreza. Faj-
ne dzieci, fajny doping. Wi-
dać po dzieciach jak im za-
leży, jak się przejmują. Po-
doba mi się cała ta inicja-
tywa treningów piłkarskich. 
W którymś momencie przy-
szedł do mnie wnuk i oznaj-
mił: - „Babcia, chodzę na pił-
kę”. Trenuje, no i gra dzisiaj 
– komentowała.

Zadowoleni z poziomu tur-
nieju pod kątem piłkarskim 
byli obaj prowadzący gru-
py trenerzy – Robert Raza-
kowski i Dariusz Rzeźni-
czek: - Zawodnicy pokaza-
li się z dobrej strony. Widać 
postępy. W końcu niektórzy 

chodzą tu od 4 lat, czyli od początku. 
Widać u nich już trochę tej mądrości 
piłkarskiej. Byli poustawiani taktycznie, 
było przyjęcie, podanie, wyjście na po-

zycję. Nie ma już tego, że wszyscy ra-
zem biegną do piłki. Same wyniki me-
czów świadczą, że poziom jest wyrów-
nany. „Bańgów” wygrał, ale te różnice 
między zespołami nie są duże – oce-
niał Dariusz Rzeźniczek.

Medale, statuetki, słodycze
Zwieńczeniem turnieju było wręcze-

nie pamiątkowych medali wszystkim 
uczestnikom, paczek słodyczy ufun-
dowanych przez Wodociągi Siemiano-
wickie Aqua Sprint oraz statuetek dla 
najlepszych zawodników. 

Klasyfikacja turnieju wyglądała 
następująco:

- i miejsce – os. „Bańgów”,
- ii miejsce – os „Michałkowice”,

- iii miejsce – os. „Węzło-
wiec” i os. „Tuwima”.

Najwięcej goli zdobył Oskar 
Razakowski („Bańgów”), zaś 
najlepszym bramkarzem oka-
zał się Michał Kokoszka 
(„Michałkowice”).

Nagrody wręczali wspól-
nie Jan Dudek – przewod-
niczący Rady Nadzorczej 
SSM, Anna Zasada-Cho-
rab – zastępca prezydenta 
Siemianowic Śląskich oraz 
trenerzy Robert Razakow-
ski i Dariusz Rzeźniczek. 
W imieniu organizatora tre-
ningów, jak i turnieju wypo-
wiedział się Jan Dudek, któ-
ry pochwalił grę, ale pod-
kreślił, że najważniejsze by-
ło nie to, kto wygrał, ale to, 
że wszyscy się świetnie ba-
wili. Tak na boisku, jak i try-
bunach. Anna Zasada-Cho-
rab reprezentująca Prezy-
denta Miasta, który objął pa-
tronat nad imprezą podkreśli-
ła to, że sama inicjatywa zor-
ganizowania przez Siemia-
nowicką Spółdzielnię Miesz-
kaniową zajęć piłkarskich dla 
dzieci jest godna pochwały. 
– To wpisało się już w życie 
naszego miasta jako ważny 
element działalności sporto-
wej. Cieszy, że wciąż się ta 
inicjatywa rozwija – powie-
działa zastępca prezydenta. 
Na zakończenie trener Da-
riusz Rzeźniczek podzięko-
wał uczestnikom za fajną 
grę, opiekunom za zaanga-

żowanie, a organizatorom i współor-
ganizatorom za wsparcie.

Wkrótce na boiska!
Już nie długie miesiące, a raptem 

3-4 tygodnie dzielą uczestników dar-
mowych treningów od powrotu na 
boiska wielofunkcyjne. Na razie do 
końca kwietnia pozostają jeszcze 
w salach gimnastycznych czterech 
siemianowickich szkół, by od ma-
ja wybrane, ujęte w terminarzu po-
południa spędzać na wolnym powie-
trzu... rg

ry pochwalił grę, ale pod-
kreślił, że najważniejsze by-
ło nie to, kto wygrał, ale to, 
że wszyscy się świetnie ba-
wili. Tak na boisku, jak i try-
bunach. 
rab
denta Miasta, który objął pa-
tronat nad imprezą podkreśli-
ła to, że sama inicjatywa zor-
ganizowania przez Siemia-
nowicką Spółdzielnię Miesz-
kaniową zajęć piłkarskich dla 
dzieci jest godna pochwały. 
– 
naszego miasta jako ważny 
element działalności sporto-
wej. Cieszy, że wciąż się ta 
inicjatywa rozwija
działa zastępca prezydenta. 
Na zakończenie trener Da-
riusz Rzeźniczek podzięko-
wał uczestnikom za fajną 
grę, opiekunom za zaanga-

Terminy zajęć piłkarskich 
w salach gimnastycznych

„Bytków” – Zespół Szkół Sportowych 
przy ulicy Mikołaja 3

Poniedziałki:
- 1900-2030 – zajęcia po 45 minut 

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

i Zawodowych przy ulicy Witolda Budryka 2
Wtorki:

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

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

Środy:
- 1630-1730 dzieci 7-9 lat,

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

przy ulicy Lipowej 3
Środy:

- 1630-1730 dzieci 7-9 lat,
- 1730-1830 dzieci 10-12 lat.

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Dobry turniej starszych grup
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Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Dobry turniej starszych grup
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Problem z segregowaniem?
Mówi się, że „nie ma sytuacji bez wyjścia”. Więc oddzielać surowce wtórne od zwykłych śmieci w domu,  

 a dalej – segregować je do właściwych pojemników już na zewnątrz, też się da. A udowadnia to jeden 
z mieszkańców osiedla „Chemik” – na własnym przykładzie.

Pan Jarosław z ulicy niepodle-
głości, mimo niedużego mieszkania 
i „ślepej” kuchni nie widzi problemu 
z segregowaniem odpadów. W rogu 
kuchni, w pobliżu kosza na śmieci ma 

torbę z tworzywa sztucznego z „usza-
mi” – większą od zwykłej reklamówki 
i do niej wrzuca papier, plastiki, szkło. 
– Torba stoi sobie w rogu i nikt się 
o nią „nie przewraca”. Na dodatek nie 
szpeci, bo zawsze idzie dostać torbę 
z jakimś fajnym kolorowym motywem, 
nawet na targu przy zakupie ciuchów – 
opisuje mieszkaniec. - Już przy konsu-
mowaniu widzę, co nadaje się do ko-
sza, co do torby. Starcza mi ona spo-
kojnie gdzieś na parę miesięcy, bo od-

pady które się segreguje nie „świnią”, 
a ona sama jest bardzo wytrzyma-
ła. Butelki po wodach, opakowania po 
mlekach, makaronie, mimo że odpa-
dy to są czyste. Co brudzi leci do ko-

sza. Wszystko wynoszę co parę dni na 
zmianę – raz kubeł, raz torba. A przy 
tych kolorowych pojemnikach po pro-
stu biorę z tej torby i wrzucam po kolei 
gdzie trzeba. Nie zajmuje to dużo cza-
su i nikt mi nie może zarzucić, że nie 
segreguję – przekonuje. Jedyny pro-
blem jaki dostrzega i z czym sam się 
spotkał to kartony i folie po dużych za-
kupach. – Rozumiem mieszkańców, 
którzy nie próbują na siłę pakować 
tych kartonów i folii do pojemnika kolo-

rowego, bo czasem naprawdę się nie 
da. Ja to po prostu zostawiam w zamy-
kanym śmietniku, ale nie wrzucam ich 
do kontenera. Przynajmniej nie walają 
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