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

PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”:  
ssm@poczta.fm

Koszyczek szkód i wstydu
Jak zmieścić karton

A w Radach Osiedli
Wielkanocne zwyczaje Śląska

Wielkanocnej zadumy, 
zdrowia, spokoju, 
radości i słońca
oraz mnóstwa 
wymarzonych
zajączkowych 
prezentów

życząMieszkańcom
Rada Nadzorcza, 
Zarząd, 
Rady Osiedli SSM 
i Redakcja „MS”

Walne Zgromadzenie - Zawiadomienie
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oferuje mieszkania mieszkania z garażami  w przyziemiu  
w nowym 3. kondygnacyjnym budynku wielorodzinnym z windą 

przy Alei Młodych  
obok Siemianowickiego Towarzystwa Tenisowego

powierzchnie użytkowe mieszkań od 56 m2 do 84 m2 - cena około 4.200 zł/m2 brutto
cena garażu z komórką 2.150 zł/m2 brutto

Przewidywany termin realizacji inwestycji - grudzień 2019 r. 
Szczegółowe informacje:

tel. 32 609 14-96 32 609 14-67 602 672 332

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Bohaterów Westerplatte 20, 41-106 Siemianowice Śląskie

Trenerzy Dariusz Rzeźniczek i Ro-
bert Razakowski starają się zajęcia 
dostosowywać do ilości dzieci, które 
są na treningu. - Jeśli jest ich mniej, 
można zrobić więcej ćwiczeń z piłka-

mi, strzałami na bramkę. Gdy młodych 
zawodników jest więcej, trudniej jest 
to ogarnąć. Trzeba wymyślać ćwicze-
nia takie, by mieć ich wszystkich pod 
kontrolą, by nikt nie został sam sobie 
i nie czekano na kontakt z piłką dłuż-
szy czas. Dlatego organizuję im na 
przykład mecze na małe brameczki. 
Każdy jest wówczas przy piłce, jest 
kontakt i coś z takiego treningu moż-
na wynieść. Często im powtarzam, by 
czerpali przyjemność z gry zespoło-

wej, a nie indywidualnych popisów – 
mówi trener Rzeźniczek.

Na przełomie marca i kwietnia młodsze 
grupy (7-9 lat) trenują podstawowe ele-
menty piłkarskie: podania, przyjęcia, strza-

ły, ogółem – praca nad prawidłową koor-
dynacją ruchową. W starszych grupach 
(10-12 lat), kładziony jest nacisk na usta-
wienie, rozgrywanie piłki – począwszy 
od bramkarza, tworzenie składnych ak-
cji, stwarzanie i wykończenie sytuacji pod-
bramkowych. Trenerzy prowadząc zajęcia 
zwracają też uwagę na „boiskową kulturę”, 
uważają to jako bardzo ważny element 
programu wychowania poprzez sport. 

Najbliższą okazją do sprawdzenia 
swoich umiejętności, tego, na ile „ła-

pią” oni przekazywane im co trening, 
a później szlifowane w praktyce wska-
zówki, będzie nadchodzący między-
osiedlowy V Wielkanocny Turniej Pił-
karski (12 kwietnia br., piątek), ja-
ki odbędzie się w Kompleksie Sporto-
wym „Michał” w Michałkowicach.

Organizatorzy jubileuszowego tur-
nieju liczą ponownie na dobrą fre-
kwencję wśród opiekunów. W ostat-
nich latach ci nie zawodzili…

Zapisy na treningi? Otwarte
Wciąż można zapisywać swoje po-

ciechy. Nie kosztują nawet złotówki. 
Wystarczy przyjść z dzieckiem na jed-
no z zajęć i wypisać odpowiednią de-
klarację, jaką mają przy sobie trene-
rzy. Należy pamiętać jednak o sztywno 
ustalonym przedziale wiekowym 7-12 
lat (funkcjonują dwie grupy podstawo-
we – 7-9 i 10-12 lat) oraz dodatkowe 
+12 dla tych, którzy wcześniej chodzili 
na te treningi, prowadzone jednak tyl-
ko w miesiącach letnich.

 rg

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Trenują jak najlepiej potrafią
Darmowe piłkarskie treningi dla dzieci toczą się swoim rytmem. W każ-

dym tygodniu – cztery zajęcia popołudniowe w czterech różnych obiek-
tach sportowych siemianowickich szkół, w podziale na kategorie wieko-
we. Rosnąca frekwencja cieszy, a jak to wszystko organizacyjnie ogarnąć, 
w tym już trenerów głowa…
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

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

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - tel. 602 672 890
DYŻURUJE: poniedziałek 1700-2000; 
wtorek, środa, czwartek 1500-2000;

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

Osiedle „Węzłowiec”
- każdy trzeci wtorek miesiąca przed 

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

Osiedle „Młodych”
- pierwszy poniedziałek miesiąca w go-

dzinach 1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Bańgów”

- każdy ostatni wtorek miesiąca 
przed zebraniem Rady Osiedla – ze-
branie od 1730 (sala konferencyjna 
przy ADM)

Osiedle „Chemik”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Centrum”

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

Osiedle „Michałkowice”
- każdy drugi poniedziałek miesiąca 

od 1600 (siedziba administracji)
Osiedle im J. Tuwima

- każdy drugi poniedziałek miesiąca 
1600-1700 (siedziba administracji)

Dyżury członków Rad Osiedli

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
MARIA JURCZYK, PIOTR MAJNUSZ*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
6. maja 2019 r. od 1630 do 1730

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

tel. 32 609-14-00
Z kolei 3. czerwca 2019 r. dyżurować będą  

Stefania Dziura-Lattka, Marcin Klimczak
*skład osobowy może ulec zmianie 

Centrala SSM 32-6091-400
Sekretariat SSM 32-6091-401

sekretariat@ssm.siemianowice.pl
Dział GZM 32-6091-405
Dział Członkowsko-Mieszkaniowy 32-6091-496
poniedziałki: godz. 11.00-17.00
wtorki: godz. 10.00-14.30
środy: godz. 10.00-14.30
piątki: godz.   8.00-13.00

Dział Czynszów 32-6091-490
poniedziałki:  godz.  7.30-17.00 32-6091-495
wt. śr.: godz.  7.30-14.30 32-6091-497
piątki: godz.  7.30-13.00

Dział  Inwestycji  32-6091-468
Dział Ekonom. - rozliczenia C.O.   32-6091-457
Dział Ekonom. - Umowy Najmu  32-6091-462
Dział Wkładów Mieszkaniowych 32-6091-494 
poniedziałki:  godz. 11.00-17.00
wtorki:  godz. 10.00-14.30
środy:  godz.   7.30-14.30
piątki: godz. 10.00-13.00

Główna Księgowa  32-6091-403
Pełnomocnik do spraw technicznych  32-6091-406
Agencja EXPERT
poniedziałki:  godz.   9.00-17.00
wt., śr.,czw.: godz.   9.00-15.00
piątki:  godz.   9.00-13.00

Biuro Rozliczeń Energii Cieplnej i Innych Mediów SSM     
 tel. 32-228-00-85
rozliczenia c.o. biuro_rozliczen@ssm.siemianowice.pl
rozliczenia wody woda@ssm.siemianowice.pl

Pogotowie  TECHNICZNE 
i DŹWIGOWE SSM 602 672 890

POGOTOWIE ELEKTRYCZNE:
Chorzów 991, 32-303-09-91

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE:
godz. 22.00-7.00 993

POGOTOWIE WOD-KAN, SIECI ULICZNEJ:
Siemianowice 32-220-01-80

POGOTOWIE GAZOWE: 992

 URZĄD MIASTA
ul. Jana Pawła II 32-760-52-00
ul. Michałkowicka 32-760-54-00
Straż Miejska 986

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. 
Osób Niepełnosprawnych przyjmuje: 
ul. Michałkowicka 105
pon. - czw.:  godz.  8.00-15.00 32-760-54-45
piątek: godz.  8.00 - 14.00

Policja 997, 112
Straż Pożarna 998, 112
Pogotowie Ratunkowe 999, 112

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO 32-220-01-80

Fundacja ITAKA - Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu 
psychicznego (całodobowy numer) 800 702 222
Niebieska linia (czynna 12.00 - 18.00)  (22) 668-70-00

UPC 801 949 480

ADM – telefony i adresy e-mailowe  

„BAŃGÓW” tel. 32-228-13-01 
 bangow@ssm.siemianowice.pl
„CENTRUM” tel. 32-228-17-39 
 centrum@ssm.siemianowice.pl
„CHEMIK” tel. 32-228-57-78 
 chemik@ssm.siemianowice.pl
„MICHAŁKOWICE” tel. 32-228-57-38 
 michalkowice@ssm.siemianowice.pl
„MŁODYCH” tel. 32-228-39-47 
 mlodych@ssm.siemianowice.pl
„TUWIMA” tel. 32-228-45-47 
 tuwim@ssm.siemianowice.pl
„WĘZŁOWIEC” tel. 32-228-52-52 
 wezlowiec@ssm.siemianowice.pl

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 26 marca br. 
w wieku 71 lat zmarł 

Zbigniew Krawczyk 
- członek  Rady  Osiedla  „Centrum”  w latach 

2011 -2019,  w tym  trwającej  kadencji,  wcześniej 
wieloletni  konserwator  administracji  tego  osiedla.  
Dziękujemy za lata współpracy 

- Rada Osiedla i administracja „Centrum”



4 MOJA SPÓŁDZIELNIA 4/2019

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

uprzejmie zawiadamia, że odbędzie się
Walne Zgromadzenie Członków SSM

Część WZ Termin
Dotyczy Członków 

zamieszkałych
w Osiedlach

Miejsce zebrania

I
20 maja 2019 r. 
(poniedziałek)

godz. 1630

„Centrum”,
„Michałkowice”,

„Bańgów”

Dom Kultury „Chemik”
ul. Niepodległości 51

II
21 maja 2019 r. (wtorek)

godz. 1630 „Młodych” i „Węzłowiec”
Dom Kultury „Chemik”
ul. Niepodległości 51

III
22 maja 2019 r.

(środa)
godz. 1630

„Chemik” i im. Juliana Tuwima
Dom Kultury „Chemik”
ul. Niepodległości 51

Planowany porządek obrad:
1) Otwarcie zebrania i wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia Członków.

2) Przedstawienie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków z dn. 28, 29 i 30 maja 2018 r.

4) Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

5) Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2018 rok oraz przyjętych kierunków działania na rok 2019.

6) Sprawozdanie Rady Nadzorczej SSM za rok 2018.

7) Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, stwierdzenie prawomocności części Walnego Zgromadzenia Człon-
ków wraz z odczytaniem pełnomocnictw.

8) Podjęcie uchwał objętych pkt. 5 i 6 porządku obrad zatwierdzających Sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz 
uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018.

9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego. 

10) Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu za działalność w roku 2018.

11) Podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań krótko i długoterminowych, jakie Spółdzielnia 
może zaciągnąć w terminie od 1 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków SSM.

13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej SSM.

14) Wolne wnioski.

15) Zakończenie zebrania.

Jednocześnie informujemy, że od 02. 05. 2019 r. w godzinach urzędowania do wglądu w biurze Zarządu pok. 27 
znajdują się:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2018 r. oraz kierunków działania na 2019 rok.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 r.
3. Sprawozdanie finansowe za 2018 r. wraz ze Sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finan-

sowego SSM za 2018 r.
4. Protokół z I, II, III części Walnego Zgromadzenia Członków z 28, 29 i 30 maja 2018 r.
5. Projekty proponowanych uchwał.

Zarząd SSM

*W obradach mogą wziąć udział Członkowie SSM, których obejmuje odpowiednia część Walnego Zgromadzenia, za okazaniem dowodu tożsamości lub ich pełno-
mocnicy zgodnie z § 19 ust. 5, 6 i 7 Statutu SSM.

*Osoba biorąca udział w Walnym Zgromadzeniu Członków SSM zobowiązana jest do zachowania poufności danych osobowych objętych porządkiem obrad.
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Rada rozpatrywała m.in. informacje o:
- przebiegu badania sprawozdania finan-

sowego Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej za rok obrotowy 2018,

- projektach Regulaminów - Walne-
go Zgromadzenia Członków Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
i Rady Nadzorczej – celem przed-
stawienia Walnemu Zgromadzeniu 
Członków Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej,

- wykonaniu planu finansowego fundu-
szu centralnego za rok 2018.
Rada dokonała także podziału na trzy 

części Walnego Zgromadzenia Człon-
ków Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Terminarz obrad części WZ 
wraz z porządkiem obrad – czytaj obok.

W kolejnym punkcie dnia, RN uchwa-
liła nowy Regulamin porządku domowe-
go dla użytkowników lokali Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej – opubli-
kujemy go w terminie późniejszym.

Wszystkie materiały były wcześniej 
opiniowane przez Komisje Rady a ich 
Przewodniczący przedstawiali stano-
wiska Komisji RN – generalnie bez 
uwag.

Jako pierwszy punkt rozpatrzono in-
formację z badania sprawozdania fi-
nansowego Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej za rok obrotowy 
2018 r. Celem badania jest wyrażenie 
przez rewidenta opinii wraz z sprawoz-
daniem o tym, czy sprawozdanie finan-
sowe jest zgodne z zastosowanymi za-
sadami (polityką) rachunkowości oraz 
czy rzetelnie i jasno przedstawia sytu-
ację majątkową i finansową, jak też wy-
nik finansowy badanej jednostki. Zada-
niem biegłego rewidenta jest również 
wskazanie czy stwierdzono podczas 
badania poważne zagrożenia dla kon-
tynuacji działalności przez jednostkę.

Zabierając głos biegła rewident Miro-
sława Hora w telegraficznym skrócie 
przedstawiła kilkadziesiąt danych finan-
sowych i mówiła, że na podstawie ba-
dania może stwierdzić jednoznacznie, 
iż sytuacja ekonomiczna i kondycja fi-
nansowa Spółdzielni jest bardzo do-
bra. Jej zdaniem obraz finansowy Spół-
dzielni jest jasny i rzetelny i nie stwier-
dza zagrożeń dla kontynuacji działalno-
ści. Biegła podkreśliła, iż Spółdzielnia 
uzyskała zysk netto w wysokości blisko 
740 tys. zł, zadłużenie mieszkańców tra-

dycyjnie jest bardzo niskie. Mówiąc o fi-
nansach podkreśliła, że zobowiązania 
się zmniejszyły a środki bankowe wzro-
sły. Za istotny element na plus mijające-
go roku uznała wykupienia odsetek ok. 
20 milionów zł od kredytów mieszkanio-
wych, co było możliwe dzięki systema-
tycznym spłatom kredytu. Biegła zauwa-
żyła, że po raz trzeci już badanie prze-
prowadziła według nowych wprowadzo-
nych standardów rachunkowości, co od 
służb finansowych Spółdzielni wyma-
gało włożenia ogromnej pracy i z czego 
wywiązały się one bardzo dobrze. Do-
dała przy tym, że po raz pierwszy spra-
wozdanie biegłego musiało być przygo-
towane w wersji elektronicznej, a papie-
rowe ma charakter poglądowy. Badanie 
dowiodło, że Zarząd działa prężnie a je-
go aktywność w prowadzeniu Spółdziel-
ni może ocenić bardzo dobrze.

Komisje Rady z ogromną satysfakcją 
przyjęły opinię biegłej a Wiesław Jaź-
wiec – przewodniczący Rady Nadzor-
czej SSM, podziękował jej za wyko-
nanie badania i tak pozytywną opinię, 
a Zarządowi pogratulował oceny.

Fundusz remontowy centralny 
W ciągu dwunastu miesięcy 2018 r. 
w ramach funduszu remontowego 
centralnego wykonano prace na sumę 
3 588 573,15 złotych.

Na prace wykonane w roku 2018 r. 
w ramach funduszu remontowego 
centralnego – celowego składają się:
- prace dociepleniowe i renowacje ele-

wacji na kwotę 2 391 861,15 zł, któ-
re zostały wykonane na osiedlach: 
„Centrum”, „Michałkowice”, „Mło-
dych”, „Węzłowiec” i „Bańgów”,

- modernizacja i amortyzacja dźwigów 
osobowych na kwotę 370 872,00 zł 
na osiedlach: „Chemik”, „Centrum”, 
„Tuwima”, „Michałkowice” i „Młodych”,

- wymiana zaworów termostatycznych 
przy grzejnikowych na kwotę 529 
200,00 zł na osiedlach: „Michałkowi-
ce” i „Węzłowiec”,

- remont ciągu pieszego na osiedlu 
„Chemik” (droga dochodząca do SP 
1) na kwotę 296 640 złotych.
Ostatnim rozpatrywanym zagadnie-

niem było wyrażenie zgody na wpis 
roszczenia w dziale III KW nierucho-
mości. Rada podjęła uchwałę i wyra-
ziła zgodę na wpis roszczenia w dzia-
le III KW nieruchomości pozostających 

w zasobach Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej objętych usta-
wą o przekształceniu prawa użytkowa-
nia wieczystego gruntów w prawo wła-
sności. W uzasadnieniu czytamy m.in.:

„Z uwagi na nieprecyzyjne sformu-
łowanie przepisów Ustawy w zakresie 
właściciela gruntów „będącego przed-
siębiorcą”, tj. art. 7 ust. 6a, w odniesie-
niu do zakresu objętych tym przepi-
sem lokali, jak również - rozbieżne je-
go interpretacje przez różne organy, od-
nośnie rozumienia pojęcia „prowadze-
nia działalności gospodarczej w lokalu” 
oraz brak legalnej definicji w tej kwestii, 
jak też z uwagi na brak oficjalnego sta-
nowiska Rządu w tej sprawie, w świe-
tle przepisów dotyczących pomocy pu-
blicznej dla przedsiębiorców w związ-
ku z przekształceniem użytkowania wie-
czystego we własność gruntów, istnie-
je realne niebezpieczeństwo obciążenia 
Spółdzielni wysokimi dopłatami z tytułu 
przekroczenia limitu pomocy de minimis, 
które mogłyby przekroczyć kwotę kilku 
milionów złotych. Powyższe – zdaniem 
Zarządu – uzasadnia złożenie przez Za-
rząd oświadczenia z art. 7 ust. 6a Usta-
wy, że Spółdzielnia zamierza wnosić 
opłatę przekształceniową, o której mo-
wa w art. 7 ust. 1 Ustawy, w zakresie po-
wierzchni wykorzystywanych do prowa-
dzenia działalności gospodarczej w ro-
zumieniu tej Ustawy, przez okres 99 lat. 
Oświadczenie to uchroni Spółdzielnię, 
jak również jej członków - przed niebez-
pieczeństwem obciążenia opisywanymi 
wyżej kosztami wynikającymi z uznania, 
iż wszystkie znajdujące się w zasobach 
Spółdzielni lokale użytkowe oraz loka-
le, w których zarejestrowana jest działal-
ność gospodarcza (nawet prowadzona 
przez osoby trzecie), stanowią podsta-
wę do naliczania Spółdzielni pomocy de 
minimis.” Rada bardzo pozytywnie oce-
niła podjęte działanie.

Ponadto, Rada oceniła – bardzo po-
zytywnie przebieg akcji „Zima w mie-
ście” zorganizowanej przez Dom Kul-
tury „Chemik” – referował Zbigniew 
Krupski – kierownik DK. Rada zapo-
znała się także z przebiegu wizji lo-
kalnej w os. „Bańgów” u mieszkanki 
sprawiającej ogromne problemy dla in-
nych – zbiera śmieci, nic się nie zmie-
niło, mimo deklaracji śmieci nie ubyło. 
Zrelacjonowano całość postępowania 
w tym sądowego i ostrożnie zauważo-
no, że pojawiło się światełko w tunelu, 
które jest dobrym prognostykiem do 
rozwiązania nabrzmiałego problemu

Obrady prowadził Wiesław Jaźwiec 
– przewodniczący RN SSM.  pes

Obradowała Rada Nadzorcza SSM

Walne podzielone, biegła, regulaminy

Porządek obrad przeprowadzonego 1 kwietnia br. posiedzenia Rady Nad-
zorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawierał 9 punktów 

w tym dwa proceduralne.
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W bieżącym numerze publikujemy 
wypowiedzi szefów RO z kolejnych 
osiedli: „Węzłowiec”, „Centrum”, „Mi-
chałkowice” i „Młodych”.

Osiedle „Węzłowiec”
Wiesław Jaźwiec – przewodniczą-

cy RO: - Pierwsze posiedzenia Rady 
Osiedla w tym roku obejmo-
wały między innymi podsu-
mowanie rzeczowe planu re-
montów za 2018 rok. Plan re-
montów został w zdecydowa-
nej większości zrealizowany. 
Niektóre pozycje planu prze-
sunęły się jednak na ten rok, 
ze względu na większe niż 
planowano koszty finansowe 
związane z pokryciem „robo-
cizny” i zakupem materiałów 
dla części zadań. Z zeszłego 
roku do wykonania pozosta-
ły roboty dekarskie przy Wa-
lerego Wróblewskiego 26C, 
28A – zrealizowane już w I kwarta-
le tego roku oraz remont balkonów 
przy Władysława Jagiełły 13 i chodni-
ków wzdłuż budynku przy ulicy Grun-
waldzkiej 3A-F.

W 2018 roku w osiedlu „Węzło-
wiec” domknięto programy 
termomodernizacji budyn-
ków oraz estetyzacji klatek 
schodowych. Nowe progra-
my spółdzielcze uchwalone 
przez Radę Nadzorczą SSM 
– obejmujące również budyn-
ki naszego osiedla, to usu-
wanie ciemnozielonych naro-
śli – glonów z elewacji (Grun-
waldzka 4D, 16C, Władysła-
wa Jagiełły 3A, 11A) oraz 
renowacja elewacji docie-
plonych domów, na których 
z biegiem lat pojawiły się wi-
doczne pęknięcia itp. (w 2019 
– Wł. Jagiełły 11D – ściana szczyto-
wa, południowa).

W tym roku możemy spodziewać 
się też kontynuacji rewitalizacji terenu 
w rejonie Władysława Jagiełły 3-5-7. 
Po oddaniu do użytku w zeszłym ro-
ku drugiej w osiedlu siłowni na wol-
nym powietrzu i wyremontowaniu czę-
ści chodnika w tym rejonie, a wcze-
śniej modernizacji ze środków Budże-
tu Obywatelskiego boiska wielofunk-
cyjnego, teraz przyjdzie pora na wyko-

nanie skweru wypoczynkowego oraz 
modernizacji placu zabaw przy Wł. Ja-
giełły 1C.

Oprócz tego, na tegorocznych po-
siedzeniach Rady Osiedla omówiliśmy 
stan bezpieczeństwa w osiedlu z na-
szym dzielnicowym policji – aspiran-

tem sztabowym Tomaszem Bakala-
rzem. Z tej analizy wynika, że utrzy-
muje się ono mniej więcej na tym sa-
mym poziomie od lat.

Podsumowaliśmy również przebieg 
„Akcji Zima”. Patrząc całościowo oce-

niliśmy, że jeśli chodzi o samo przygo-
towanie do zimy – administracja wy-
wiązała się ze swoich obowiązków na-
leżycie. Nie mieliśmy też później uwag 
do naszych dozorców odśnieżających 
nam osiedle. Pewne uwagi mieliśmy 
jednak do firmy zewnętrznej, której po-
wierzono to zadanie w tym sezonie. 
Naszym zdaniem nie sprostała ona 
oczekiwaniom, administracja musiała 
wesprzeć się pomocą innej firmy zaj-
mującej się odśnieżaniem. Jest to te-

mat, któremu w przyszłym sezonie zi-
mowym trzeba będzie poświęcić wię-
cej uwagi.

Rada Osiedla wspólnie z administra-
cją powołała zespół, którego zadaniem 
będzie dokładny przegląd budynków 
i terenów przyległych po zimie. Widać 

już dzisiaj, jakie roboty są do 
wykonania, co wyszło po mi-
nionym sezonie zimowym.

Inną sprawą jest rekulty-
wacja terenów po robotach 
ziemnych gazowych, jakie 
miały miejsce w różnych czę-
ściach osiedla. Choć zostały 
one uporządkowane, wyma-
gały jednak ponownej kontro-
li. Ziemia momentami „siadła”, 
trzeba również zrobić dosiew 
trawy, wyrównać gdzienie-
gdzie kostkę brukową chod-
ników, która zapadła się po 
zimie, być może pojawią się 

nowe nasadzenia, bo część drzew 
wkopanych w zeszłym roku – głównie 
na terenach miejskich – uschło.

Rada Osiedla dyskutowała rów-
nież na temat spraw organizacyjnych 
nadchodzącego zebrania osiedlowe-

go mieszkańców, jak i pro-
blemów, jakie ujęto we wnio-
skach z zebrania ubiegłorocz-
nego. Uznaliśmy, że wszyst-
kie trzy wnioski zostały roz-
patrzone.

Osiedle „Centrum”
Początek roku w Radzie 

Osiedla to między innymi pod-
sumowanie wykonania planu 
remontów za rok 2018 pod 
względem rzeczowym i finan-
sowym. Oceniliśmy, że roboty 
przebiegały prawidłowo, nie 
było opóźnień. Stopniowo od-
malowywane są kolejne klat-

ki schodowe. W 2018 roku takie pra-
ce wykonano w budynkach przy ulicy 
Komuny Paryskiej 6 i Tadeusza Ko-
ściuszki 3, 3A. W tym roku na remont 
czeka klatka przy Ryszarda Gansińca 
2. Remonty kolejnych klatek będą uję-
te w następnych planach ADM.

Ważną sprawą jest usuwanie ciem-
nozielonych alg z budynków. Od ze-
szłego roku ruszyło to u nas na do-
bre. Efekty tych prac widać już na 
budynkach przy ulicy R. Gansińca. 

A w Radach Osiedli przed Zebraniami - ciąg dalszy
O czym rozmawiano na ostatnich posiedzeniach? Jakie sprawy przykuły największą uwagę? Które należeć bę-

dą do najważniejszych w tym roku? Podczas corocznych zebrań osiedlowych, podsumowania, zapowiedzi 
i komentarze przewodniczących Rad Osiedli, po wewnętrznych dyskusjach w gronie działających tam społeczni-
ków, są jak najbardziej potrzebne.

os. „Centrum”. Systematycznie usuwane są glony 
z budynków. W 2019 m.in. R. Gansińca 10 i 11

os. „Węzłowiec” - Skwer wypoczynkowy będzie 
kolejnym elementem zagospodarowania terenu  

- Wł. Jagiełły 5-7
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W zeszłym roku usunięto algi z ele-
wacji od strony klatek schodowych 
przy R. Gansińca 6, 7 i 8. W tym ro-
ku są w planach kolejne – „9”, „10”, 
„11”. Problem glonów na elewacjach 
widoczny jest też na innych budyn-
kach osiedla – stopniowo będą one 
usuwane.

Niedawno przy ulicy Hutniczej 3-5 
zakończył się remont elewacji. Za-
równo od strony ulicy Katowickiej 
i głównej ulicy Hutniczej, jak 
i od wejść do klatek, parkin-
gu, budynek wygląda jak no-
wy. W perspektywie, w pla-
nach na przyszły rok znajdu-
je się renowacja elewacji dru-
giego budynku administrowa-
nego przez Spółdzielnię w tej 
części osiedla – Jedności 1 
– ściana zachodnia.

Cieszyć może informacja, 
że jako osiedle „Centrum” - 
jeśli chodzi o zwrot pieniędzy 
za wymianę okien, jesteśmy, 
można powiedzieć, na bie-
żąco, administracja realizuje 
w tej chwili wnioski z 2017 roku.

Na posiedzeniach Rady Osiedla 
omawialiśmy różne problemy doty-
czące osiedla „Centrum”, jakie wy-
chodzą w codziennej prakty-
ce. Co zauważyliśmy, MPG-
KiM, wywożąc zapełnione po-
jemniki na odpady do segre-
gacji, pozostawia nieraz to, 
co jest wokoło – m.in. karto-
ny niemieszczące się w otwo-
rze kontenera. Trzeba wów-
czas interweniować w Urzę-
dzie Miasta, a to rodzi niepo-
trzebne zgrzyty. Nasi osiedlo-
wi dozorcy nie są od tego, że-
by zajmować się wsadzaniem 
ich na siłę do otworów.

Na posiedzeniach Rady 
Osiedla na bieżąco dysku-
tujemy też o potrzebach, jakie widzi-
my wspólnie z administracją – co trze-
ba zrobić, czym należałoby się zająć 
w niedalekiej przyszłości. Jedną z ta-
kich potrzeb jest remont balkonów nie-
których budynków. W tym roku zapla-
nowane są do wykonania w najbliż-
szym czasie dwa budynki – Komuny 
Paryskiej 13 i Jana Pawła II 22.

Przygotowujemy się do nadchodzą-
cego zebrania osiedlowego mieszkań-
ców. Zapoznaliśmy się m.in. z infor-
macją Wojciecha Chlebka – kierow-
nika administracji, odnośnie realizacji 
dwóch wniosków z ubiegłorocznego 
zebrania. Wnioski te były rozpatrywa-

ne, a szczegóły ich realizacji przedsta-
wione zostaną na zbliżającym się ze-
braniu członków SSM.

Osiedle „Michałkowice”
Dariusz Bochenek – przewodni-

czący RO: - Początek roku to za-
wsze okres, w którym podsumowuje-
my ubiegły rok pod kątem zrealizowa-
nych zadań. Jako Rada Osiedla jeste-
śmy zadowoleni. Większość prac zo-
stało wykonanych, poza dwoma śmiet-

nikami, jakie planujemy zabudować 
jeszcze w tym roku – w rejonie budyn-
ków Emilii Plater 21 i Pocztowej 14. 
Weszliśmy dobrze w ten rok – również 

pod kątem finansowym, co pozwoli na 
realizację kolejnych założeń.

Dzisiaj główny temat, jaki pojawia 
się regularnie na posiedzeniach Ra-
dy Osiedla to wykonanie drogi pożaro-
wej i parkingu w rejonie budynku przy 
ulicy Przyjaźni 18-22. Nie ma się co 
dziwić, bo to potężna, ważna inwe-
stycja, pochłaniająca znaczne środ-
ki finansowe. Droga pożarowa ma za-
pewnić drożny przejazd służbom ra-
tunkowym. Na pewno nie będzie to uli-
ca-skrót, którą będą przejeżdżać kie-
rowcy z ulicy Kościelnej na Przyjaź-
ni i odwrotnie. Przy okazji budowy dro-
gi pożarowej i parkingu, wymieniana 

jest również nawierzchnia części chod-
ników wokół placu zabaw. Chcąc za-
chować prawidłowe, wymagane odle-
głości od parkingu, przesunięte zosta-
nie też jego ogrodzenie. Widzimy tak-
że potrzebę wymiany niektórych urzą-
dzeń zabawowych tego placu. Wyko-
nując roboty ziemne zdecydowano się 
też na wymianę lamp oświetleniowych 
na nowe z oprawami ledowymi – o to 
postulowali mieszkańcy. Reasumując, 

za jedną robotą Spółdzielnia 
chce rozwiązać kilka proble-
mów, jakie znane są tamtej-
szej społeczności, a które raz 
po raz były przez mieszkań-
ców przy różnych okazjach 
artykułowane, w tym i prze-
wijały się na zebraniach Ra-
dy Osiedla.

Pozostałą po wymianie na-
wierzchni kostkę brukową 
zdecydowaliśmy z admini-
stracją, że wykorzystamy do 
remontu chodnika przy uli-
cy Kościelnej 34. Kostka ta 
jest w dobrym stanie, niedaw-

no bowiem została położona, tym sa-
mym za wyremontowany tam chodnik 
do zapłacenia będzie prawdopodobnie 
tylko „robocizna”.

Drugim placem do zagospo-
darowania jest teren zielony 
przy ulicy Przyjaźni 24-26. 
Taki postulat, by coś w tym 
miejscu ładnego zrobić, poja-
wił się na ubiegłorocznym ze-
braniu mieszkańców osiedla, 
dyskutowaliśmy też tę spra-
wę na Radzie Osiedla. Pa-
rę lat temu zlikwidowano za-
legające tam betonowe blo-
ki. Jest inicjatywa w ramach 
Budżetu Obywatelskiego, by 
w tym miejscu zrobić skwer 
wypoczynkowy. Zobaczymy, 
czy projekt zbierze w głoso-

waniu wystarczającą liczbę głosów do 
tego, by mógł być realizowany z pie-
niędzy miejskich. Jeśli nie, będziemy 
w kolejnych latach dążyć do tego, by 
coś tam jednak fajnego, estetycznego 
mogło powstać.

Innym ważnym tematem, jaki poja-
wił się na Radzie Osiedla był remont 
ulicy Kościelnej. Poprosiliśmy Zarząd 
SSM, by zwrócił się on do Urzędu Mia-
sta z pytaniem: kiedy będzie remont 
ulicy Kościelnej, gdyż powoli przesta-
je ona być przejezdna, ze względu na 
duży natłok samochodów i coraz bar-
dziej zniszczoną nawierzchnię. Tutaj 

os. „Węzłowiec”. Po robotach gazowych w niektórych 
miejscach potrzeba dołożyć humusu i dosiać trawy

os. „Michałkowice”. Budowa drogi pożarowej, 
parkingu i innych towarzyszących robót jest „na 

tapecie” posiedzeń RO - Przyjaźni 18-22

ciąg dalszy na str. 8
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- Rafał Grzywocz: - W jaki spo-
sób mieszkańcy mogą/mają właści-
wie pozbyć się swoich kartonów? 
Nie wszystkie da się w łatwy spo-
sób zgnieść i zmieścić w otworze 
pojemnika na makulaturę. Jakie Wy-
dział Gospodarki Komunalnej widzi 
rozwiązania?

- Damian Kołakowski: - Kartony, ja-
ko frakcja papieru i tektury podlega-
ją selektywnej zbiórce odpadów komu-
nalnych. Najprostszy sposób pozbycia 
się tej frakcji odpadów dla mieszkań-
ców zabudowy wielorodzinnej to wyrzu-
cenie ich do niebieskich pojemników – 
wchodzących w skład zespołów ogól-
nodostępnych pojemników do selek-
tywnej zbiórki. Duże kartony wymaga-
ją wcześniejszego przygotowania – np. 

zgniecenia, czasem zalegające karto-
ny przy pojemnikach wynikają z nie-
chęci mieszkańców do jakiejkolwiek 
aktywności w tym zakresie – zwyczaj-
nie nie chce się nam ich odpowiednio 
przygotować do wrzucenia do pojemni-
ka, przez co tworzą się „zasypy” wokół.

- Czasami to niechęć, ale bywa, że 
się po prostu nie da. Przewyższa to 
fizyczne możliwości osób starszych, 
kobiet, a niekiedy i wszystkich…

- Jeżeli zgniecenie kartonów jest bar-
dzo uciążliwe lub pojemnik na tę frak-
cję jest już pełny – można w sposób 
uporządkowany (posegregowany) po-
łożyć je obok pojemnika, np. wkłada-
jąc jeden do drugiego.

Innym rozwiązaniem pozbycia się 
odpadów kartonowych (wielkogaba-

rytowych) jest przywiezienie ich do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK). Wszystkim 
zainteresowanym przypominam, że 
aktualnie PSZOK zlokalizowany jest 
przy ul. Wyzwolenia 18E w Michał-
kowicach i działa od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 6:00 do 18:00 
oraz w soboty od 7:00 do 15:00.

- Czy są rozważane możliwości za-
kupu (może stopniowej wymiany) 
pojemników na makulaturę z szer-
szymi otworami, do których większe 
kartony by się zmieściły lub też inne 
rozwiązania?

- Pojemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych, tzw. „dzwo-
ny” są ogólnodostępne, a co za tym 
idzie – muszą spełniać wynikające 

Jak zmieścić karton
Nieraz pewnie przemknęła nam w głowie myśl, gdy wyrzucaliśmy na śmietnik duży karton, że przydałby się 

większy otwór w pojemniku. Nierzadko, przechodząc obok stanowiska na odpady komunalne zastanawiali-
śmy się, dlaczego jest tam taki bałagan.

Z Damianem Kołakowskim – Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Siemianowice 
Śląskie rozmawia Rafał Grzywocz

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

nie wystarczy wymiana asfaltu. Jest 
potrzeba wymiany kanalizacji, insta-
lacji wodnej itd. To potężne przedsię-

wzięcie finansowe, ale jednak powinno 
być priorytetowe, bo to jedna z głów-
nych arterii komunikacyjnych miasta.

Mamy w administracji – w formie ta-
blic naściennych – harmonogram re-
alizowanych na przestrzeni lat zadań. 
Wynika z niego, że wkrótce trzeba bę-
dzie się zająć na poważnie robota-
mi dekarskimi. Mija bowiem 10 lat od 
ostatnich robót na części budynków 
i powoli wychodzą te remontowe po-
trzeby, między innymi objawiające się 
poprzez przecieki z dachów.

Osiedle „Młodych”
Jerzy Kurzawa – przewodniczący 

RO: - Jak zwykle o tej porze roku Ra-
da Osiedla analizuje wykonanie planu 
remontów za 2018 rok. Jego realiza-
cja, tak pod względem finansowym, jak 
i rzeczowym przebiegała bez zakłóceń 
– wszystkie założone cele zostały zre-
alizowane.

Minął pierwszy kwartał 2019 roku. 
W tym czasie Rada Osiedla odbyła 

posiedzenia, na których analizowano 
bieżące sprawy wniesione przez ad-
ministrację osiedla „Młodych”, a mia-
nowicie:

- ustalano potrzeby remontowe  
osiedla,

- opiniowano plany remontów,
- przedstawiciele Rady Osiedla brali 

czynny udział w czynnościach związa-
nych z odbiorem robót,

- kontrolowano realizację wniosków 
podjętych przez ubiegłoroczne zebra-
nie.

Z satysfakcją mogę stwierdzić, że 
w każdym roku realizujemy inwesty-
cje poprawiające wizerunek naszego 
osiedla – systematycznie kontynuuje-
my budowę parkingów.

W perspektywie 2019 roku zaplano-
wano wymianę dźwigów osobowych 
przy ulicach: Niepodległości 24, ZHP 
7, 9, renowację elewacji przy ulicach: 
ZHP 7, ZHP 10 i Placu J. Skrzeka  
i P. Wojcika 5A.

Ważną sprawą będzie budowa 
wspólnej drogi pożarowej dla budyn-
ków przy ulicach Teatralnej i ZHP. 
Dzisiaj te ulice, zwłaszcza w godzi-

nach popołudniowych i wieczornych są 
„zatkane” samochodami, jest ciasno, 
co może utrudnić potencjalną akcję ra-
towniczo-gaśniczą straży pożarnej.

Chcemy skoncentrować się na po-
prawie bezpieczeństwa w osiedlu. 
W dalszej perspektywie będziemy 
dążyli do tego, by w osiedlu „Mło-
dych” pojawił się monitoring parkin-
gów. Chcemy, by ten system kamer 
włączony został w system monitorin-
gu miejskiego.

Złożyliśmy wniosek w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego pod tytułem 
„Skwery Łączą Siemianowice”, gdzie 
planujemy dalsze rozszerzenie stre-
fy aktywnego wypoczynku na naszym 
osiedlu.

Jednocześnie pragnę nadmienić, 
że współpraca z nowym Zarządem 
SSM, na czele z Jolantą Sobek ukła-
da się nam bardzo dobrze.

Pragnę także poinformować, że 
w roku 2019 Członkowie Rady Osiedla 
będą pełnili dyżury w każdy pierwszy 
poniedziałek miesiąca w godzinach 
1600 do 1700. Zapraszam mieszkań-
ców osiedla „Młodych” do współpracy 
każdy pomysł na upiększenie oraz 
poprawienie funkcjonalności naszego 
osiedla będzie mile widziany. rg

A w Radach Osiedli…

ciąg dalszy ze str. 7



9MOJA SPÓŁDZIELNIA 4/2019
Rozwiązania zagadek logicznych::

Ciastka
Ostatnia osoba wzięła ciastko razem z ta-

lerzem.
Kłamcy w pokoju

Skoro każda osoba podała inny wariant, 
więc prawidłową odpowiedzią może być tylko 

„Jeden”. Zatem jedna osoba mówiła prawdę, 
a cztery osoby kłamały.

Nowy Wielki Mur
Waga Ziemi nie zmieniłaby się, gdyż mate-

riał na cegły pochodziłby z niej samej!
Zagadka

Rzeka 

Orzeł czy reszka?
Do jednej grupy wybieramy 10 dowolnych 

monet i odwracamy je. W ten sposób zawsze 
uda nam się osiągnąć identyczną ilość orłów 
w jednej i drugiej grupie.

z tego faktu normy bezpieczeństwa. 
Otwory znajdujące się w pojemnikach, 
służące do wyrzucania poszczegól-
nych frakcji muszą je spełniać. Cho-
dzi tu o bezpieczeństwo użytkowni-
ków, w tym również dzieci. Wyobraź-
nia ludzka bywa nieobliczalna – sły-
szałem już o nocowaniu osób bez-
domnych w pojemnikach z papierem 
w pobliskich miastach – wo-
lałbym uniknąć tego typu 
zdarzeń. Zdaje sobie sprawę, 
że wyrzucanie pojedynczych 
odpadów może być irytują-
ce, jednak są pewne standar-
dy, którym każdy z nas mu-
si, a przynajmniej powinien 
się podporządkować. Jeżeli 
w przyszłości zaistnieje moż-
liwość zakupu nowych po-
jemników – będą one wy-
posażone w otwory spełnia-
jące normy bezpieczeństwa. 
Dodatkowo pragnę nadmie-
nić, że Gmina otrzymała dofinanso-
wanie do zakupionych już pojemników 
(dzwonów) do segregacji odpadów 
komunalnych, a także tych, które za-
kupi w najbliższym czasie (do selek-
tywnej zbiórki odpadów ule-
gających biodegradacji) w ra-
mach działania 2.5 Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko finansowanego 
ze środków Unii Europejskiej.

Całkowita kwota refundacji 
poniesionych kosztów wynosi 
2 193 974,56 zł – w tym kosz-
tów wybudowania PSZOK, 
kosztów zakupu pojemników 
do selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych tzw. „dzwo-
nów”, zakupu pojemników na 
odpady ulegające biodegra-
dacji oraz przeprowadzenia kampanii 
informacyjnej.

- Jak wygląda reakcja po otrzyma-
nym m.in. przez UM sygnale o przepeł-
nionym pojemniku do segregacji w tym 
przypadku makulatury? Na ile można 
oczekiwać szybkiego działania?

- Należy pamiętać, że odbiór i zago-
spodarowanie odpadów komunalnych 
na terenie Miasta odbywa się na pod-
stawie zawartej na świadczenie tej usłu-
gi umowy. Odbiór odpadów komunal-

nych (w tym segregowanych) odbywa 
się z określoną częstotliwością. Pojem-
niki do selektywnej zbiórki odpadów 
papieru oraz tektury są obsługiwane 
(opróżniane) przez firmę raz w tygodniu.

- Raz… nie raz nie wystarcza…
- Zdarza się, że bywają okresy prze-

ładowania „dzwonów” np. w okresie 
świąt – w tym czasie, aby utrzymać 

prawidłowy rytm wywozowy oraz za-
pobiegać powstawaniu tzw. „zasypów” 
wokół pojemników – na polecenie Wy-
działu Gospodarki Komunalnej, firma 
obsługująca miasto kieruje do odbio-

ru odpadów zbieranych w sposób se-
lektywny większą ilość sprzętu oraz 
pracowników. Dodatkowo, w ramach 
funkcjonującego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi analizowana 
jest na bieżąco możliwość dostawia-
nia dodatkowych kontenerów na pa-
pier i tekturę czy tworzywa sztuczne/ 
opakowania wielomateriałowe/metale 
w wymagających tego lokalizacjach.

Każdy mieszkaniec lub zarządca nie-
ruchomości, jeżeli zaobserwuje taki 

przypadek (przepełnionych pojemników) 
może ten fakt zgłosić do Urzędu Miasta. 
Zostanie on wyjaśniony z Wykonawcą.

Niestety, zdarza się, że pozostawio-
ne wokół pojemników odpady nie na-
dają się do selektywnej zbiórki od-
padów komunalnych w ramach trzech 
funkcjonujących frakcji. Często zda-
rza się, że wokół pojemników zale-

gają odpady wielkogabary-
towe, (które podlegają inne-
mu harmonogramowi wywo-
zu), odpady remontowo-bu-
dowlane, takie jak worki z gru-
zem, panele, umywalki, sede-
sy itp. oraz elektrośmieci, np.: 
monitory, telewizory, zużyty 
sprzęt AGD itp., które nale-
ży zawieźć do PSZOK-a. Na-
leży pamiętać, że takie pod-
rzucanie odpadów jest nie-
zgodne z prawem, jeżeli je-
steśmy świadkiem takiej sytu-
acji (podrzucania odpadów), 

należy go niezwłocznie zgłosić do od-
powiednich służb porządkowych, np. 
do straży miejskiej. W przypadku po-
wstania „dzikich wysypisk” wynikają-
cych z podrzuconych odpadów to wła-

ściciel/zarządca nieruchomo-
ści jest zobowiązany do upo-
rządkowania tego terenu.

- Otrzymaliśmy sygna-
ły np. z osiedla „Cen-
trum” o tym, że pojemni-
ki do segregacji odpadów 
są opróżniane, lecz kartony 
położone obok nie są za-
bierane. Dlaczego?

- Jak już wspominałem, każ-
dy taki przypadek zgłoszony do 
Urzędu Miasta jest rozpatrywa-
ny indywidualnie i wyjaśniany 
z Wykonawcą. Zgodnie z za-

wartą umową Wykonawca jest zobowią-
zany do pozbierania „zasypów” znajdu-
jących się w obrębie pojemników, jeże-
li te „zasypy” dotyczą konkretnej frakcji. 
Jestem zwolennikiem zasady, że tak jak 
w wielu aspektach życia – zmiany należy 
zaczynać od siebie. Podobnie jest z se-
lektywną zbiórką odpadów komunalnych 
– jeżeli każdy z nas będzie poważnie 
podchodził do selektywnej zbiórki odpa-
dów, to wszyscy na tym zyskamy.

- Dziękuję za rozmowę.

Większych kartonów do pojemników czasem nie chce 
się nam wrzucać, czasem po prostu nie idzie

Pojemniki wraz z otworami muszą spełniać normy 
bezpieczeństwa – mówi Kołakowski
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Osiedle „Michałkowice”
Największą w tej chwili zleconą przez 

Siemianowicką Spółdzielnię Mieszka-
niową inwestycją – poza powstającym 
budynkiem przy Alei Młodych – jest 
budowa drogi pożarowej, parkingu oraz 
wymiana nawierzchni części chodni-
ków przy ulicy Przyjaźni 18-22. Pra-
ce z tygodnia na tydzień są bardziej 
zaawansowane, a efekty wi-
doczne. Wyłożono już między 
innymi kostką brukową wyty-
czoną powierzchnię parkingu 
i chodnik biegnący wzdłuż nie-
go oraz sąsiadującego placu 
zabaw. Na wykonanym wjeź-
dzie drogi pożarowej – od stro-
ny Kościelnej 34-36 – pojawi-
ły się pierwsze słupy z energo-
oszczędnym oświetleniem le-
dowym. Następnych kilka zo-
stanie zamontowanych wraz 
z postępem inwestycji.

Drugim ważnym zadaniem, 
realizowanym w tej chwili 
w Michałkowicach, jest renowacja ele-
wacji budynku przy ulicy Wyzwolenia 
8. To drugi z trzech zaplanowanych 
budynków tej ulicy – po Wyzwolenia 
6 wykonanym w 2018 roku – jakim za-
jęto się w ramach trzyletniego progra-
mu renowacji elewacji budynków Spół-
dzielni. Rozpoczęcie prac na ostatnim 
– Wyzwolenia 10 jeszcze w tym roku 
– począwszy od strony zachodniej…

Są w osiedlu balkony budynków, któ-
re wymagają już remontu. W marcu 
zlecono takie prace przy Pocztowej 
11, a pewnie na tym nie koniec.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Zakończył się remont czterech kla-

tek schodowych przy ulicy Wojcie-
cha Korfantego 6-7. W planach admi-
nistracji jest jeszcze wyremontowanie 
wejść do tych klatek – to przy sprzy-
jających warunkach atmosferycznych. 
Tymczasem przed kapitalnym remon-
tem jest klatka przy ulicy Wojciecha 
Korfantego 9A. Do pierwszych zadań, 
jakie zostały tam zlecone, należą upo-
rządkowanie instalacji teletechnicz-
nych różnych operatorów multimedial-
nych i remont instalacji domofonowej.

Kolejne budynki osiedla „Tuwima” 
niebawem pozbędą się ciemnozie-
lonych narośli na elewacji. Zgodnie 

z ustalonym harmonogramem zleco-
no zadanie usunięcia glonów z elewa-
cji północnej budynku przy Leśnej 15 
oraz północnej i zachodniej domu przy 
Okrężnej 5.

Zadania wycinki i przycinki drzew są 
już zakończone. W tej chwili trwa sys-
tematyczne zrębkowanie pozostałych 
odpadów drzewnych w różnych czę-

ściach osiedla. W ramach prac pielę-
gnacyjnych zieleni przycięto także ży-
wopłoty, krzaki, róże itp.

W planach administracji w najbliż-
szych tygodniach jest między inny-
mi wykonanie nowego zabudowanego 
stanowiska kontenerowego na odpa-
dy zmieszane dla budynków Leśna 13 
i 15. Jednocześnie zostaną zamknięte 
w nich zsypy, a być może i zminimali-
zowany zostanie problem podrzucania 
materiałów wielkogabarytowych przy 
pojemnikach na surowce wtórne.

Szykują się również duże roboty in-
stalacyjne związane z wymianą pionu 
wodnego w kolejnym budynku osiedla. 
Tym razem wymieniony zostanie je-
den z pionów wodnych budynku przy 
Leśnej 15.

Osiedle „Bańgów”
Konserwatorzy mają pełne ręce robo-

ty. Trwa bowiem wymiana kolejnych in-
stalacji wodnych w budynkach – mię-
dzy innymi poziomu wodnego przy 
Władysława Reymonta 42-46 i pio-
nów ciepłej, zimnej wody oraz cyrkula-
cji przy ulicy Władysława Reymonta 6. 

W marcu realizowano wnioski miesz-
kańców dotyczące przycinki gałęzi 
drzew. Zakończono też wycinkę starych, 
wysokich drzew na pasie zieleni między 

ulicami Władysława Reymonta a Bań-
gowską. Wkrótce pojawi się w tym rejo-
nie 10 nowych drzew liściastych.

Po przeglądach technicznych są już 
wszystkie trzy osiedlowe place za-
baw. Ujęte wnioski zostały przekaza-
ne firmie zewnętrznej, która zajmie 
się naprawą bądź wymianą uszkodzo-
nych elementów zabawowych. War-
to również wspomnieć, że zanim se-
zon na zabawy rozkręci się na dobre, 
na dwóch placach zabaw pojawią się 
nowe urządzenia, które na pewno mi-
lusińskim dostarczą sporo radości. Na 
placu zabaw, usytuowanym w rejonie 

klatek schodowych M. Skło-
dowskiej-Curie 1-15 poja-
wi się „samochód-bujak”, zaś 
przy placu adresowanym jako 
Władysława Reymonta 14 - 
„równoważnia linowa”.

Trwa coroczna akcja deraty-
zacyjna (odszczurzania) w bu-
dynkach mieszkalnych mia-
sta, w tym i spółdzielczych. 
W związku z tym, dozorcy wy-
sprzątali ganki piwniczne, roz-
klejono kartki informacyjne na 
drzwiach wejśc iowych do 
piwnic, a w samych piwnicach 
rozłożono trutki.
Osiedle „Centrum”

Już w pierwszym kwartale bieżące-
go roku zlecono duże roboty w osie-
dlu, w różnym zakresie prac. Najwięk-
sze dotyczyły dodatkowego docieple-
nia elewacji budynku przy ulicy Hut-
niczej 3-5 od strony wejść do klatek 
schodowych, parkingu. Tym samym, 
w ciągu kilku miesięcy zmienił się wy-
gląd, najpierw elewacji od strony ulicy 
Katowickiej i głównej Hutniczej, jak 
i nieco później od strony „wewnętrz-
nej” – od wejść do klatek. Wybiega-
jąc nieco do przodu w przyszłym roku 
w tej części osiedla „Centrum” będzie 
odnawiana jedna z elewacji budynku 
przy Jedności 1.

Innym ważnym zadaniem jest sys-
tematyczna realizacja rozpisane-
go na kilka lat programu moderniza-
cji dźwigów osobowych w budynkach 
spółdzielczych. Przy ulicy Powstań-
ców 54B trwają prace wykończenio-
we po wymianie windy, zaś przy Ślą-
skiej 46B roboty prowadzone są za 
zamkniętymi drzwiami windowymi. Tu-
taj również docelowo wymieniony zo-
stanie dźwig osobowy.

Kapitalnego remontu wymagały już 
schody do klatki schodowej budyn-

Remonty i porządki
Coraz korzystniejsze warunki atmosferyczne przekładają się na liczbę 

prac zlecanych przez administracje na wolnym powietrzu. Realizacja 
planów remontowych ruszyła na dobre. Przełom marca i kwietnia to też po-
rządki wiosenne i naprawa (wymiana) uszkodzeń po zimie.

os. „Chemik”. Trwa remont schodów do komory zsypowej 
- W. Wróblewskiego 71

ciąg dalszy na str. 13
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os. „Centrum”. Skorodowane i zatkane rury kanalizacji 
w piwnicy - do wymiany - R. Gansińca 9

os. „Michałkowice”. Trwa remont balkonów  
– Emilii Plater 21

os. „Michałkowice”. Trwa remont balkonów  
– Emilii Plater 21

os. „Michałkowice”. W połowie marca rozpoczęto 
renowację elewacji - Wyzwolenia 8

os. „Centrum”. Tygodnie prac, ale efekty widoczne  
- Hutnicza 3-5

os. „Młodych”. Trwa wymiana okien w klatce 
schodowej - Aleja Młodych 9

os. „Chemik”. Przed wejściami do klatek nasadzano 
żywopłot – Niepodległości 64-66

os. „Centrum”. Montaż nowej windy na ukończeniu 
- Powstańców 54B

os. „Michałkowice”. Zamontowano pierwsze lampy 
z oświetleniem ledowym - wjazd Kościelna 34-36

os. „Młodych”. Odświeżanie balustrad schodowych 
- Boh. Westerplatte 2

os. „Centrum”. Mieszkańcy kolejnych budynków 
zdecydowali o zamknięciu zsypów - Komuny Paryskiej 3-5

Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”
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os. „Młodych”. Pielęgnacja zieleni istotnym elementem 
wiosennych porządków - tu Plac Lawendowy

os. „Węzłowiec”. Remont schodów terenowych 
zapowiedzią większych robót - Grunwaldzka 3

os. „Michałkowice”. Trwa remont balkonów  
– Emilii Plater 21

os. „Michałkowice”. Trwa remont balkonów  
– Emilii Plater 21

os. „Młodych”. Tu po szpecących glonach nie ma 
śladu – Aleja Młodych 10-15

os. „Michałkowice”. Nieuchronny jest remont 
kolejnych balkonów - tu Pocztowa 11

os. „Chemik”. Przed wejściami do klatek nasadzano 
żywopłot – Niepodległości 64-66

os. „Bańgów”. W piwnicy wymieniono poziom wodny 
– Wł. Reymonta 40

Widać już, jak będzie wyglądał przyszły parking 
      - Przyjaźni 18-22

os. „Młodych”. Zamontowano nowe oprawy 
z modułem led - Aleja Młodych 3-7

os. „Chemik”. Kolejne klatki odnowione 
 - Niepodległości 58C, D

Ciąg dalszy zdjęć str. 15

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

ku przy ulicy Ryszarda Gansińca 9. 
W połowie marca zlecono ich wyre-
montowanie. Przy tym samym adresie, 

w piwnicy tegoż budynku, trwa wymia-
na starej kanalizacji, osadzonej w po-
sadzce. By móc to wykonać, trzeba by-
ło skuć część posadzek korytarzy piw-
nicznych.

Pod koniec ubiegłego roku miesz-
kańcy wieżowców przy ulicy Komuny 
Paryskiej 3 i 5 opowiedzieli się w an-
kiecie za zamknięciem zsypów. W dru-
gim kwartale br. administra-
cja planuje zlecić wykonanie 
w pobliżu stacji TRAFO za-
mykanego na klucz stanowi-
ska kontenerowego na odpa-
dy zmieszane.

W najbliższych planach jest 
również naprawa urządzeń 
zabawowych na placach za-
baw po przeprowadzonych 
przedsezonowych corocz-
nych przeglądach technicz-
nych.

Osiedle „Węzłowiec”
W marcu zakończono kom-

pleksowe roboty dekarskie na 
dwóch segmentach budynku Walere-
go Wróblewskiego 26-32A. Nowa pa-
pa termozgrzewalna, naprawa komi-
nów i włazów na dach – to prace, ja-
kie zrealizowano na segmentach 26C 
i 28A.

Drugim ważnym zadaniem, jakie 
udało się domknąć w marcu to montaż 
pionu hydrantowego, tzw. „mokrego 
pionu” wraz z zaworem pierwszeństwa 
w budynku przy ulicy Władysława Ja-
giełły 29A. To kolejne zalecenie straży 
pożarnej, jakie zrealizowano w ostat-
nich miesiącach w zasobach SSM.

W tym roku odremontowany zosta-
nie chodnik, wraz z odnogami, biegnący 
wzdłuż budynku Grunwaldzka 3. Nieja-
ko zapowiedzią tych dużych prac jest na-
prawa dwóch schodów terenowych, jakie 
się tam znajdują. W drugiej połowie mar-
ca robotnicy skuwali zniszczoną warstwę.

Na wniosek Zakładu Oczyszczania 
Miasta odbierającego odpady komu-
nalne i po uwagach mieszkańców do-
tyczących niewywiezienia śmieci, ad-
ministracja postanowiła rozwiązać pro-
blem, zlecając przy dwóch adresach 
– Władysława Jagiełły 3C, D, wyko-
nanie słupków przeszkodowych przed 
miejscami składowania odpadów. Zda-
rzały się bowiem sytuacje, kiedy kie-

rowcy nie stosowali się do oznakowa-
nia i pozostawiali tam samochody oso-
bowe, uniemożliwiając otwarcie drzwi 
do komór zsypowych, a tym samym 

odbiór odpadów w wyznaczonym ter-
minie.

Warto wspomnieć jeszcze słowem 
o ogólnomiejskiej inwestycji Urzędu 
Miasta pod nazwą Siemianowicki Ro-
wer Miejski, która obejmuje swym za-
sięgiem również i osiedle „Węzłowiec”. 
Przy ulicy Grunwaldzkiej, w dwóch 
miejscach powstają kolejne samoob-

sługowe stacje wypożyczania rowe-
rów miejskich.

Osiedle „Chemik”
Trwają kompleksowe roboty malar-

skie w budynku przy ulicy Niepodle-
głości 58. Systematycznie robotni-
cy odnawiają kolejne klatki schodo-
we. W tej chwili wykonane są dwie – 
„C”, „D” – a następne w realizacji. Jed-
ną z robót towarzyszących remonto-
wi, była wymiana oświetlenia czujni-
kowego ze zwykłego na ledowe – we 
wszystkich klatkach i piętrach tego bu-
dynku. To pierwszy budynek osiedla 
„Chemik” w ogóle, gdzie wewnątrz kla-
tek schodowych pojawiły się nowe 
oprawy z modułem led.

Administracja zrealizowała wszystkie 
pisemne wnioski mieszkańców, w któ-
rych zawarto prośby o przycinkę gałęzi 
drzew. Jeśli chodzi o zieleń, w tej chwi-
li dozorcy pielęgnują osiedlowe trawni-
ki. Administracja zleciła wkopanie w róż-
nych częściach osiedla w sumie 10 do-
datkowych tabliczek informacyjnych o za-
kazie dokarmiania na trawnikach gołębi. 
Wcześniej, zamówiono i nasadzono łącz-
nie około 1000 sztuk sadzonek żywo-
płotowych. W niektórych miejscach – jak 
na przykład przy pojemnikach na odpa-
dy wtórne między budynkami Walerego 

Wróblewskiego 71-73, wykonano nowe 
żywopłoty, celem ograniczenia procede-
ru podrzucania odpadów wielkogabary-
towych na większą skalę na przyległy do 
kontenerów trawnik. Gdzie indziej po pro-
stu uzupełniono taki żywopłot, bo miej-
scami uschnął lub się nie przyjął.

W drugiej połowie marca przy pawi-
lonie usługowo-handlowym, znajdują-
cym się w środku osiedla – przy Alfon-
sa Zgrzebnioka 43A – stanęły rusz-
towania. To oznacza, że będzie tam 
wkrótce prowadzona renowacja ele-
wacji. To początek szeregu prac zapla-
nowanych w tym roku na kilku elewa-

cjach budynków „Chemika”. 
Ich celem m.in. pozbycie się 
ciemnozielonych glonów z ich 
powierzchni.

Trwa remont zniszczonych 
schodów wyjściowych z bu-
dynku do komory zsypowej 
przy ulicy Walerego Wró-
blewskiego 71.

Osiedle „Młodych”
Sporo dzieje się również 

w osiedlu „Młodych”. Po odbio-
rze technicznym jest już nowa 
winda znajdująca się w budyn-
ku położonym przy ulicy Nie-
podległości 24.

Po odbiorze są również dwie kolejne 
odmalowane klatki schodowe osiedla - 
Walerego Wróblewskiego 2 i 4.

Administracja zainicjowała także wy-
mianę oświetlenia ulicznego na ledowe 
wraz z montażem nowych opraw. Tę 
modernizację zaczęto od rejonu osiedla 
Aleja Młodych 3-7, obejmującego za-
równo teren przed tym budynkiem, jak 
i jeden z głównych osiedlowych chod-
ników, przecinający niejako ulice ZHP 
i Aleję Młodych, biegnący od głównej 
ulicy Bohaterów Westerplatte do Pla-
cu Lawendowego. W planach są kolej-
ne rejony osiedla „Młodych”, jednak to 
wykonywane będzie stopniowo.

Remont klatki schodowej przy Alei 
Młodych 9 ruszy na dobre wtedy, gdy 
wszyscy operatorzy multimedialni – 
a jest ich pięcioro – przeniesie swoje 
instalacje multimedialne do wspólnego 
korytka. Na razie administracja zleciła 
wymianę okien w tej klatce.

Z mniejszych remontów, warto odno-
tować na przykład fakt odnawiania ba-
lustrad schodów do pawilonu handlo-
wego przy ulicy Bohaterów Wester-
platte 2 czy naprawę blachy na szczy-
cie budynku przy ulicy Jana Stęślic-
kiego, będącej skutkiem jednej z mar-
cowych wichur. rg

Remonty i porządki

os. „Bańgów”. W miejsce starych wyciętych drzew, 
pojawią się nowe liściaste

ciąg dalszy ze str. 10
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W ulicach, parkingach
Jednym z najbardziej widocznych 

skutków, jakie wyszły po zimie są 
ubytki i pęknięcia w ulicach i parkin-
gach. Trzeba przyznać jednoznacznie, 
że wraz z systematyczną wymianą na-

wierzchni, z roku na rok jest ich do za-
łatania czy naprawy mniej. W ubiegłym 
roku odremontowano między innymi 

ulice, dojazdy do budynków spółdziel-
czych (w tym administrowane przez 
Urząd Miasta) przy:

- Władysława Jagiełły 25-31,
- Śląskiej 46-48-50,
- Wojciecha Korfantego 1-2,
- Pocztowej 15
czy garaży jak na przykład tych, poło-

żonych wzdłuż Alei Młodych. W ostat-
nich latach były to stałe pozycje do re-
montu po zimie, zresztą w ogóle w ca-
łości kwalifikujące się do remontu… 

Od paru miesięcy jeździ się tam nie-
mal jak „po stole” i... oby jak najdłużej. 

Takich robót związanych z naprawą 
nawierzchni wymagają/ły za to dzisiaj 
m.in. drogi/parkingi przy:

- Kościelnej 36,

- Wojciecha Korfantego 4B,
- Hermana Wróbla 15 (parking),
- Walerego Wróblewskiego 51, 71 

(dojazd do garaży),
- Niepodległości 58, 64,
- Kolejowej 1-4,
- Komuny Paryskiej 3,
- Ryszarda Gansińca 7-9,
- Marii Skłodowskiej-Curie 7,
- Władysława Reymonta 2, 8,
- Karola Szymanowskiego 1, 2-4.

W chodnikach,
 przy studzienkach

Systematyczna wymiana asfaltu lub 
dużych płyt chodnikowych na kostkę 

brukową przynosi i tu wymierne efekty, 
nie tylko wizualne. Administracje odno-
towały niewiele miejsc, gdzie zacho-
dzi potrzeba naprawy zapadniętego, 
nierównego chodnika. Zaprotokołowa-
no między innymi miejsca: Śląska 46, 
48, Ryszarda Gansińca 9, Przyjaźni.

W schodach terenowych
i do klatek

Podatne na uszkodzenia będące 
skutkiem niskich temperatur są też 
między innymi schody. Skruszone, po-
pękane stopnice, naruszona podstawa 
to nierzadki obrazek w wielu niestety 
miejscach. Takie skutki wychodzą na-
wet w stosunkowo niedawno remonto-
wanych schodach. Administracje i Ra-
dy Osiedli układając plany remontów 
i tę pozycję ujmują w zadaniach do wy-
konania, zdając sobie sprawę, że do-
raźna naprawa wystarczy tylko na pe-
wien czas. Zgodnie z planem remon-
tów aktualnie remontowane są scho-
dy terenowe przy ulicy Grunwaldz-
kiej 3 oraz do klatki schodowej między 
innymi przy ulicy Ryszarda Gansiń-
ca 9 i Walerego Wróblewskiego 71  
– tył budynku.

W protokołach pozimowych przeglą-
dów złożonych w ADM, kilka kolejnych 
zakwalifikowano do naprawy, między 
innymi przy:

- Okrężnej 2, 3 (schody terenowe),
- Władysława Jagiełły 7A,
- Jana Polaczka 8B (schody do kla-

tek).
W dachach

Potrzeby renowacji dachów wycho-
dzą praktycznie przez cały rok. Wy-
starczą obfitsze opady deszczu, zi-
mą śniegu i nie trzeba długo czekać 
a pojawiają się zgłoszenia w admini-
stracjach o przeciekach. Takie robo-
ty wykonuje się na bieżąco, niedługo 
po odebranym zgłoszeniu, zakładając 
oczywiście, że są ku temu odpowied-
nie warunki atmosferyczne. Roboty 
dekarskie są również jednym z głów-
nych elementów układania corocznych 
planów remontowych. Przeprowadza-
ne przeglądy techniczne, jak i wcze-
śniejsze zgłoszenia mieszkańców dają 
podstawy do wyboru, które dachy wraz 
z kominami i obróbką blacharską na-
leży wykonać w pierwszej kolejności.

Naprawa trwa
Przełom marca, kwietnia to okres 

usuwania skutków zimy. To jedno 
z głównych zadań każdej administracji 
obok pilotowania spraw realizowanych 
w ramach planów remontowych i bie-
żącej działalności na miejscu lub w te-
renie. rg

Po zimie wyszło...
Ostatnia zima, jaka była każdy widział. Okresami dała popalić, tak miesz-

kańcom, jak i osobom odpowiedzialnym za usuwanie śniegu i lodu. 
Administracje przeprowadziły już szczegółowe oględziny osiedli pod ką-
tem skutków, wynikających z działania niskich temperatur, śniegu. Zano-
towano wnioski, ujęto sugestie – uwagi mieszkańców. Podjęto konkretne 
działania.

R. Gansińca 9

Schody do remontu
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NOWOŚĆ — Panorama RTG, Tomografia stomatologiczna — NOWOŚĆ
IMPLANTY, CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Usuwanie zębów zatrzymanych i ósemek, resekcje korzeni, odbudowa kości
JEDNOWIZYTOWE LECZENIE KANAŁOWE Z MIKROSKOPEM

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA, PROTETYKA- PEŁNY ZAKRES
STOMATOLOGIA - LECZENIE I PROTEZY ZĘBOWE

ul. E. Orzeszkowej 20, Siemianowice Śl. Michałkowice, www.dentomed.com.pl   tel. 32 228-80-97
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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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Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BEZPOŚREDNIE UWAGI, 

PROBLEMY
dotyczące działu GZM

s-
41

0/
5-

15

s-
53

6\
4-

19

Wszystkim Pacjentom życzymy Zdrowych i Radosnych Świąt Wielkanocnych!

os. „Węzłowiec”. Przy Wł. Jagiełły 29A, w klatce 
schodowej, wykonano tzw. mokry pion wraz 

z zaworem pierwszeństwa budynku

os. „Węzłowiec”. Zgodnie z Planem Remontów na br. 
renowacji poddano dachy Wróblewskiego 28A, 26C

os. „Tuwima”. Usuwanie glonów i alg z elewacji 
rozpoczęte – Okrężna 5 i Leśna 15

os. „Tuwima”. W budynku przy ul. W. Korfantego 9A 
porządkowano sieci teletechniczne

Remonty i porządki
czytaj str. 10
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Wielkanocne zwyczaje Śląska
Wielkanoc za pasem, a to, że nadchodzi staje się widoczne na każdym kroku. Z tym wydarzeniem wiąże się 

wiele wyjątkowych zwyczajów, które każdy wierzący jest w stanie wymienić jednym tchem: pisanki, palmy 
wielkanocne, święconka, śmigus-dyngus – to najpowszechniejsze z nich. Przez wieki kultywowało się jeszcze 
dziesiątki innych zwyczajów oraz obrządków ludowych – w tym i tu, na Górnym Śląsku - dziś już coraz rzadziej 
spotykanych albo niemal zapomnianych…

…choć pewnie zachowanych, odło-
żonych gdzieś głęboko w pamięci star-
szych mieszkańców. Większość z nich 
może się wydawać dla „dzisiejszych”, 
szczególnie tych mieszkających od 
urodzenia w miastach, wręcz abstrak-
cyjne, odległe, ale tak było. I to jeszcze 
nie tak całkiem dawno temu. Miejmy 
świadomość, że Siemianowice Śląskie 

też od razu nie były miastem zabudo-
wanym blokami, marketami, zakładami 
pracy, ośrodkiem przemysłowym (pra-
wa miejskie nabyto dopiero w 1932 
roku). Obok rozwijającego się przez 
wieki przemysłu, na terenie większo-
ści dzisiejszych blokowisk, były pola, 
ogródki działkowe, stawy czy łąki.

Być może nasi dziadkowie, pradziad-
kowie w ten między innymi sposób 
przeżywali okres Wielkiego Tygodnia, 
Wielkanocy, Śmigusa-Dyngusa, emo-
cjonując się ówczesnymi zwyczajami.

Niedziela Palmowa
W niedzielę poprzedzającą Wielka-

noc, od wieków obchodzonym zwy-
czajem jest święcenie w kościele pal-
mowej gałązki, przygotowanej zazwy-
czaj z wierzby, stanowiącej symbol 
zmartwychwstania i nieśmiertelności 
duszy. Do niej dokłada się bukszpan, 
borówkę, cis itp. Dzisiaj coraz częściej 
układa się barwne kompozycje z far-
bowanych traw, sztucznych, suchych 
kwiatów, przez co palma po części za-
traca swój tradycyjny styl.

Na Śląsku powszechny był zwyczaj 
połykania baziek, aby nie szkodziło 
zbyt obfite jedzenie wielkanocne i że-
by nie bolało gardło – wiązało się to 

z przypisaniem poświęconym palmom 
mocy leczniczej.

Inny zwyczaj polegał na wbija-
niu w pole w Niedzielę Palmową lub 
w Wielkim Tygodniu niewielkich krzy-
ży wykonanych z poświęconej palmy. 
Miało to wpłynąć na urodzaj i chronić 
od „wszelkiego zła”. Do dziś spotyka-
nym zwyczajem jest za to wsadzanie 

palmy za święty obrazek wiszący na 
ścianie lub mocowanie jej nad drzwia-
mi do mieszkania.

Wielka Środa
W ten dzień do dziś jeszcze gdzie-

niegdzie spotykanym zwyczajem 
jest tzw. palenie żuru, czyli bieganie 
o zmierzchu po polach z zapalonymi 
miotłami i uderzanie nimi o ziemię, co 
by zboże dobrze rosło. Zazwyczaj czy-
ni to młodzież, rzadziej dorośli męż-
czyźni. Przed laty cała wieś oczekiwa-
ła wieczoru i żyła tym wydarzeniem. 
Po zakończeniu, nie dopalone miotły – 
pochodnie rzucano na jeden stos, pod-
palano i bawiono się wokół ogniska. 
W zależności od miejscowości, pale-
nie żuru przybierało raz ton raczej za-
bawowy, gdzie indziej zaś przyjmowa-
ło formę procesji ze światełkami, idącą 
szukać Jezusa w Ogrójcu.

Wielki Czwartek
Popularnym zwyczajem wielko-

czwartkowym było chodzenie z tzw. 
klekotkami, klepaczkami czy też grze-
chotkami. Były to drewniane kołatki 
wykonane na desce z przymocowa-
nym niewielkim młotkiem, które przy 
potrząsaniu wydawały charaktery-
styczny dźwięk. W kościele stosowane 

były zamiast dzwonów na znak żałoby, 
zdrady Judasza i początku męki Chry-
stusa – od połowy czwartkowej mszy 
do południa Wielkiej Soboty.

Przed wojną, na przykład na Śląsku 
Cieszyńskim do chłopców z kołatka-
mi dołączali się przebierańcy, wśród 
których była postać diabła, odziane-
go w kożuch z odwróconym futrem na 

wierzch i trzymającym w ręku słomia-
ny cep oraz Judasza z długą brodą. 
Chadzający koło domów przebierańcy 
oznajmiali, że nadchodzi dzień śmier-
ci Chrystusa, niekiedy wędrując od do-
mu do domu otrzymywali parę groszy 
albo jajka.

Wielki Piątek
Starym zwyczajem na Górnym Ślą-

sku było obrzędowe obmywanie się 
w rzece czy w pobliskim stawie. Istniał 
bowiem przesąd, że w nocy z Wielkie-
go Czwartku na Wielki Piątek rozpo-
czynają się w przyrodzie cuda. Wie-
rzono, że woda przemienia się w krew 
Pańską, mającą cudowne właściwo-
ści. Aby wspomniany obrządek przy-
niósł pozytywne skutki, należało za-
moczyć się jeszcze przed wschodem 
słońca w całkowitym milczeniu i mo-
dlitwie (cicha woda). Woda powinna 
sama wyschnąć, w przeciwnym razie 
traciła magiczne właściwości. Kto ten 
swoisty rytuał wykonał poprawnie, był 
zdrów, wesół i szwarny przez cały rok.

Swego czasu sądzono również, że 
wypicie niewielkiej ilości wódki w Wiel-
ki Piątek wpłynie korzystnie na zdro-
wie przez kolejne miesiące. Ten znów, 
kto nie napije się alkoholu w tym dniu, 

Połknięcie jednej poświęconej bazi wróżyło zdrowie 
i bogactwo (fot. baza zdjęć pixabay)

Zdobienie jajek na początku XX wieku (fot. Muzeum 
Górnośląskie)
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będzie pijakiem przez cały rok. Wie-
rzono również we właściwości lecz-
nicze chrzanu. Zjadłszy pięć ostrych 
w smaku kawałków chrzanu, symboli-
zujących pięć ran zadanych Chrystu-
sowi po przybiciu go do krzyża, chorzy 
na żołądek mieli być wyleczeni z bólu. 
W dzień śmierci Jezusa Chrystusa na 
krzyżu należało przy tym wszystkim 
zachować ścisły post i uczciwie prze-
pracować dobę.

Wielka Sobota
Wielkosobotnie święcenie jedzenia 

przygotowanego do spożycia w świę-
ta, a także ognia i wody, kultywowa-
ne jest od wieków. Poświęcenie ognia 
symbolizuje światło Chrystusowe, od-
strasza złe moce i daje oczyszczenie, 
wody zaś ma właściwości lecznicze.

Święcenie potraw wielkanocnych 
w Wielką Sobotę znane jest w Polsce 
już od Średniowiecza. W przeszłości 
(np. na przełomie XIX i XX wieku na 
Górnym Śląsku) do koszyka wkładano 
przede wszystkim chleb, sól, chrzan, 
wino, jaja i wędzonkę. Co ciekawe jed-
nak, w przemysłowej części Górne-
go Śląska, jeszcze kilkadziesiąt lat te-
mu święcenie nie było wszystkim zna-
ne, nie praktykowano chodzenia z „ko-
szyczkiem”. – Robotnik w osadach 
przemysłowych (...) znacznie się zmo-
dernizował i nie przykładał zbytniej wa-
gi do poszanowania tradycji i obrzędo-
wości ludowej. Dziś w większości do-
mów trudno sobie wyobrazić Wielka-
noc bez poświęconego jedzenia.

I o jajkach (kroszonkach) słowo. Za-
nim doszliśmy do momentu, w któ-
rym barwniki do jajek możemy ku-
pić w sklepie i ta metoda staje się co-
raz powszechniejsza, jeszcze do koń-
ca XIX wieku używano barwników na-
turalnych pochodzenia roślinnego. Do 
farbowania używano łupin cebuli (do 
dziś metoda chętnie stosowana). In-
nymi barwnikami były na przykład pę-
dy młodej pszenicy i żyta, dające kolo-
ry żółty i zielony w różnych odcieniach, 
ale również kory dębu, olszy czy brzo-
zy, barwiące na brązowo i czarno (Mo-
że by tak w tym roku spróbować?). 
Techniki ręcznego zdobienia jajek, re-
gionalna ornamentyka – różna w za-
leżności od części Górnego Śląska – 
aktualne są do dzisiaj.

W Wielką Sobotę w niektórych do-
mach oddawano się pokusie wróżenia. 
Jeszcze w okresie międzywojennym 
dość popularny zabobon związany był 
z książeczką do nabożeństwa i powo-
dzeniem mieszkańca domu. Otóż wie-
czorem, tuż przed snem, domownik 

otwierał ów modlitewnik na przypad-
kowej stronie, po czym wkładał go pod 
poduszkę. Następnego dnia w Wielka-
noc, znów otwierał tę książeczkę i je-
śli „wylosował” stronę o numerze wyż-
szym niż poprzedniego wieczoru, mia-
ło to świadczyć o powodzeniu w życiu 

w kolejnych miesiącach, niższy numer 
oznaczał, niestety – niepowodzenia.

Wielkanoc
Pierwszy dzień Świąt zazwyczaj 

przebiegał w uroczystej i poważnej 
atmosferze. Spędzano go wyłącznie 
w gronie rodzinnym. Współcześnie by-
wa z tym różnie.

Siedząc przy świątecznym stole, nie-
kiedy przychodziły do głowy różne 
wróżby wielkanocne (choć zdecydo-
wanie rzadziej, aniżeli w Boże Naro-
dzenie). Słyszało się, że komu wypad-
nie chleb z ręki, tego spotykać będą 
w danym roku same nieszczęścia; je-
śli w ciągu niedzieli wielkanocnej świe-
ci słońce lub choćby tylko pokaże się 
na chwilę, będzie korzystna pogoda 
przez cały rok; kto w pierwsze święto 
wielkanocne dużo śpi, długo wypoczy-
wa w łóżku, będzie w ciągu roku czę-
sto chorował.

Spotykany współcześnie w niektó-
rych domach zwyczaj dzielenia się 
jajkiem i składania sobie życzeń tuż 
przed śniadaniem wielkanocnym nie 
był na Śląsku powszechnie znany. Sa-
mo zaś śniadanie, zawsze było jed-
nym z najobfitszych posiłków w roku. 
Do dzisiaj we większości śląskich do-
mów nie brakuje popularnych kołoców. 
Obiad w pierwszy dzień świąt, przypo-
mina typowy śląski, niedzielny obiad. 
W drugi dzień świąt na stole pojawia 
się już alkohol.

A co z resztkami jedzenia świątecz-
nego? Powszechnie przestrzegano 
zasady, że święte się nie wyrzuca, 
dlatego starano się spożywać wszyst-
ko do ostatniego kawałka.

Dziś mało kto pamięta, że we Wielka-
noc dużą frajdę sprawiała dzieciakom 
zabawa potocznie nazywana kulaniem 
jajec z górki. Wyglądało to w ten spo-
sób, że staczano z górki, po ziemi albo 
po desce, kroszonki w kierunku ducki 
(wgłębienia). Wygrywał ten, kogo jaj-
ko trafiło do ducki. W ręce najlepszego 
trafiały wszystkie uczestniczące w za-
bawie kroszonki. Jeszcze inna rozryw-
ka polegała na stukaniu jajek. Czyje 
jajko pozostało całe – wygrywało.

Nieodłącznym elementem wielka-
nocnego poniedziałku do czasów nam 
współczesnych jest oblewanie wodą 
dziewczyn i kobiet. W różnych środo-
wiskach, inaczej ten zwyczaj określa-
ło się lub określa: dyngus, lany ponie-
działek, śmigus, sikanie albo śmier-
gust. Zawsze był to radosny dzień. 
Bywało jeszcze w niektórych regio-
nach Górnego Śląska, że dodatko-
wo dziewczęta i kobiety uderzane by-
ły gałązką wierzbową (z rozsądkiem). 
Za „posikanie” zazwyczaj otrzymywało 
się kroszonkę. W niektórych miastach 
i wsiach tego dnia wieczorem, odby-
wały się również zabawy ludowe, gro-
madzące większość mieszkańców da-
nej społeczności.

We wtorek po świętach był jesz-
cze babski śmiergust. Wówczas ro-
lę się odwracały – to dziewczęta bra-
ły w swoje ręce sikacze, wiaderka 
itp. i rewanżowały się chłopakom za 
wczoraj.

Pielęgnujmy
Dzisiejsze społeczeństwo Górnego 

Śląska to rodowici Ślązacy, ale też 
w dużej mierze ludność napływowa 
z różnych regionów Polski, jaka przy-
bywała tu od drugiej połowy XIX wie-
ku i licznie w wieku XX – głównie za 
pracą. Dobrze wiedzieć – mieszkając 
tu, pracując – o zwyczajach, obrząd-
kach, zabawach czy przesądach lu-
dowych, jakie celebrowano w różnych 
częściach Śląska, zakorzenionych nie-
rzadko i w innych regionach Polski – 
choćby z ciekawości.

Pielęgnujmy nasze tradycje, zwycza-
je, by za kolejne sto lat ktoś nie pisał 
o nich, jako o dawnych ciekawostko-
wych obrzędach onegdaj praktykowa-
nych. Rafał Grzywocz

Posiłkowano się publikacją  

Jerzego Pośpiecha – „Zwyczaje i obrzędy 

doroczne na Śląsku”.

Obmywanie nóg w rzece w Wielki 
Piątek (fot. Muzeum Górnośląskie)



18 MOJA SPÓŁDZIELNIA 4/2019

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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46
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W każdy poniedziałek,  
w godzinach od 15.30 do 16.30 

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

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

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

ssm@poczta.fm

Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BEZPOŚREDNIE UWAGI, 

PROBLEMY
dotyczące działu GZM
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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 regulami-
nem rozliczeń centralnego ogrzewania przewidziano tylko: 

JEDEN TERMIN ODCZYTU PODSTAWOWY  
ORAZ JEDEN DODATKOWY.

Po tym czasie nie będą organizowane żadne inne terminy 
dla osób, które nie udostępniły mieszkań w obydwu wyznaczo-
nych datach. Również reklamacje dotyczące rozliczenia ryczał-
towego z powodu nieobecności lokatora nie będą uwzględnia-
ne.  Biuro Rozliczeń EC i Innych Mediów SSM

Harmonogram odczytu wodomierzy
i podzielników kosztów ogrzewania

Termin Lokalizacja

8. 05. Władysława Łokietka 16a, b

9. 05. Wojciecha Korfantego 3a, b

10. 05. Wojciecha Korfantego 6a, b; 7a, b

13. 05. Alfonsa Zgrzebnioka 25, 27/29

14. 05. 

Śląska 46a, b
Wojciecha Korfantego 15a, b; 16a, b

Marii Dąbrowskiej 1a, b, c
gen. Władysława Sikorskiego 1a, b, c

Alfonsa Zgrzebnioka 31/33, 35/37

15. 05. 

Śląska 48a, b
Wojciecha Korfantego 10c, 14a, b

Walentego Fojkisa 3a, b, c; 5a, b, c
Alfonsa Zgrzebnioka 39/41, 43

16. 05. 

Śląska 50a, b,
Wojciecha Korfantego 10a, b

gen. Władysława Andersa 6a-d, 8a-d
Alfonsa Zgrzebnioka 45, 51a, b

17. 05. 

Wojciecha Korfantego 17a, b, c
gen. Władysława Andersa 4a-d

Obrońców Warszawy 9
Alfonsa Zgrzebnioka 47, 52ab

20. 05. 
Obrońców Warszawy 1, 2; 2a,
Alfonsa Zgrzebnioka 38a, b; 40

Harmonogram odczytu wodomierzy oraz odczytu
i WYMIANY podzielników kosztów ogrzewania

Termin Lokalizacja

8. 05. Grunwaldzka 18

9. 05. 
Kościelna 36e, f

Przyjaźni 38, 40, 40a

10. 05. 
Kościelna 36c, d

Przyjaźni 40b, c, 42

13. 05. 
Kościelna 36a, b

Przyjaźni 22b, c, d; 42a, b; 44

14. 05. 
Kościelna 36

Przyjaźni 24; 24a, b; 34; 46; 46a, b

15. 05. Przyjaźni 10a, b, c, 34a, 36, 46c, 50, 50a

16. 05. Przyjaźni 18; 18a; 36a, b; 48; 48a, b

17. 05. 
Kościelna 34b, c

Przyjaźni 8; 8a; 26; 26a, b

20. 05. 
Kościelna 34; 34a

Przyjaźni 10; 18b; 52; 52a

21. 05. Przyjaźni 22; 22a

J K L
 Blondynka na ulicy pyta:
- Przepraszam Pana, która godzina?
- Jest piętnaście po trzeciej.
- To dziwne, zadaję każdemu to samo 

pytanie przez cały dzień i za każdym 
razem dostaję inną odpowiedź.

J K L
Na budowie Kowalski biega w te 

i z powrotem z pustą taczką. Widząc 
to kierownik, pyta:

- Co tak z tą pustą taczką latacie?

- Panie kierowniku - mówi Kowalski - 
tyle roboty, że nie ma kiedy załadować

J K L
- Jak mogłeś całować moją żonę?!
- Wiesz, jak wytrzeźwiałem to też się 

dziwiłem...
J K L

Ojciec odbiera pociechę z przedsz-
kola. Nagle zwraca się do opiekunki:

- Proszę Pani, ale to nie moje dziecko!!!
- A co za różnica i tak Pan je tu jutro 

przyprowadzi.
J K L

- Słyszałem, że twoja żona zdała 
egzamin na prawo jazdy. Jak jeździ?

- Jak piorun.

- Tak szybko?!
- Nie, ale każde drzewo ją przyciąga.

J K L
- Mamusiu, dlaczego krzyczałaś na 

tatusia?
- Bo idzie trzepać dywany.
- Przecież sama go o to prosiłaś.
- Tak, ale on to robi lepiej, gdy jest zły.

J K L
Lekarz przegląda rentgenowskie 

zdjęcie i ogromnie się dziwi.
- Panie, masz Pan zegarek w żołądku. 

To nie sprawia Panu żadnych prob-
lemów?

- Jasne, że tak. Zwłaszcza przy 
nakręcaniu...
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Potrzebne krzaczki
Dzień dobry

Mam prośbę, czy nie można by po-
sadzić trochę krzaczków od strony 
trawnika, aby zasłoniły niefajny widok 
z okien bloku przy ul. WŁ. JAGIEŁ-
ŁY nr 9. Oczywiście rozumiem powód 
przeniesienia tych kontenerów, ale też 
proszę o zrozumienie mojej argumen-
tacji.

Pozdrawiam
Małgorzata Halek

Zarząd SSM: W odpowiedzi na 
Pani informujemy, że w najbliż-
szym czasie tj. w okresie wio-
sennym zostanie we wskazanym 
miejscu posadzony żywopłot ga-
tunku „Liguster”. Posadzenie ży-
wopłotu od wschodniej strony 
stanowiska z pojemnikami na se-
gregację śmieci powinno w przy-
szłości (po rozrośnięciu się krze-
wów) podnieść walory estetyczne 
tego terenu.

Posadzono – dziękuję
Bardzo dziękuję za spełnienie mo-

jej prośby. Teraz jak te posadzone 

krzaczki się zazielenią będzie bardzo 
OK. Nasza Spółdzielnia jest jednak 
THE BEST!

Pozdrawiam
Małgorzata Halek

Kto jest odpowiedzialny
Witam

Proszę o informację, kto jest odpo-
wiedzialny za prace porządkowe na 
osiedlu w Michałkowicach w okolicy 
ul. Przyjaźni i Pocztowej? Czy Zarząd 
spółdzielni w jakikolwiek sposób kon-
troluje wykonywanie prac przez firmę 
sprzątającą? Czy walające się śmie-
ci na trawnikach i chodnikach będą już 

zawsze „cieszyć” nasze oczy? Jeże-
li tak ma być zawsze to proszę z opłat 
czynszowych zwrócić koszty poniesio-
ne na utrzymanie mienia wspólnego. 
Z tego, co widzę pieniądze idą w bło-
to!!! Nie tylko moje, ale tysięcy loka-
torów.

Po drugie czy Zarząd spółdzielni mo-
że zwrócić się o pomoc do Straży Miej-
skiej w egzekwowaniu przez właścicie-
li obowiązku sprzątania po psach?

Po trzecie czy spółdzielnia przewidu-
je w najbliższym czasie doświetlenie 
osiedla przy ul. Przyjaźni?

Z poważaniem
Mieszkanka

- dane do wiadomości redakcji
Zarząd SSM: Przytoczona przez 

Panią sytuacja jest ewidentnie efek-
tem bardzo silnych wiatrów, jakie 
w minionym czasie przeszły nad 
Siemianowicami Śl. – i nie tylko – 
a które spowodowały m.in. wywie-

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
Od pewnego czasu, a jest tak coraz częściej, Wasze 

e-maile do redakcji adresujecie na in-
ne działy, komórki organizacyjne Spół-
dzielni i zastrzegacie, iż dane mają być zachowane tylko 
do wiadomości redakcji. Oczywiście może się to zdarzyć, 
lecz w takich przypadkach Redakcja nie jest w stanie za-
gwarantować tajemnicy danych, zgodnie z wymogami Pra-
wa Prasowego, skoro dany e-mail dociera do nas niejako 
z zewnątrz przez „pośrednika”. Prosimy o baczniejsze adre-
sowanie e-maili do gazety i wysyłanie ich wyłącznie na kon-
to redakcji, tj.: ssm@poczta.fm

Słowo zabija
Informujemy, że anonimami, szczególnie z uwagami 

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

Prosimy też o zwięzłe przedstawienie nurtującej sprawy 
i przemyślane zdania, większą odpowiedzialność za słowo, 
które nie będzie naruszało czyjegoś dobrego imienia i nie 
będzie odebrane jako pomówienie. Maksyma, jaką nale-
ży się kierować, jest jedna: słowo wróblem wyleci, a wołem 
wraca, słowo... zabija.

Od czasu do czasu zdarza się, że ktoś pisze do redakcji i do-
maga się indywidualnej odpowiedzi oraz szczegółowych wy-
jaśnień, mimo że poruszona sprawa ma szerszy wymiar. Za-
strzegamy, że nie udzielamy indywidualnych odpowiedzi tym 
bardziej, że często przedstawione życzenie, bardziej brzmiące 
jak żądanie, wymaga szperania w dziesiątkach dokumentów.

Prosimy też o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że 
mają nie być publikowane, bo takich dopisków nie będzie-

my respektować, o ile sprawa doty-
czyć będzie większej liczby osób, 

które również nurtują podobne wątpliwości i które w są-
siedzkich pogaduszkach o takich problemach debatują. 
Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na które oczekuje-
cie Państwo rzeczowych odpowiedzi i dlatego też może się 
zdarzyć, że na jakiś problem nie odpowiemy w danym mie-
siącu, bo np. Wasza wiadomość dotarła do nas zbyt późno, 
by ją dogłębnie, zgodnie ze stanem faktycznym, wyjaśnić.

Przypominamy również, by w przypadkach, gdy niezbęd-
ne jest przekazanie danych osobowych w celu wyjaśnienia 
indywidualnej sprawy, obowiązkowo podawać cały adres 
i dopisać zdanie o wyrażeniu zgody na odtajnienie swych 
danych i ich przetwarzanie oraz przekazanie odpowied-
nim komórkom organizacyjnym Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej.

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

To cieszy. Informujemy, że zdjęcia te nie zawsze nadają się 
do publikacji ze względu na ich techniczną jakość. Wyma-
gania druku są bezwzględne i zdjęcie musi być prawidło-
wo naświetlone, nieporuszone i ostre. Dodatkowo musi być 
wykonane w odpowiedniej rozdzielczości. Większość foto-
grafujących nie zwraca uwagi na rozdzielczość lub świado-
mie wybiera najmniejszą, bo takie zdjęcie zajmuje najmniej 
miejsca na karcie pamięci. Tym samym taka fotografia, by 
była dobrej jakości w druku, często miałaby wymiar znacz-
ka pocztowego. Prosimy mieć te uwagi na względzie lub nie 
liczyć na publikację.

ssm@poczta.fm

ciąg dalszy na str. 23
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W nocy wiatr wiał w porywach do 
120 km/h i wtedy dochodziło do naj-

większych zniszczeń. Długą listę szkód 
otwierają straty na dachach i elewa-
cjach budynków. Przy Walerego Wró-

blewskiego 71 (os. „Che-
mik”) wiatr zerwał duży frag-
ment papy termozgrzewalnej. 
Na dachu budynku przy uli-
cy Spokojnej 1 (os. „Cen-
trum”) oderwała się obrób-
ka blacharska, poważnie na-
derwana z kolei została na 
szczytach budynków przy Ja-
na Stęślickiego 1-2 i 3-6 (os. 
„Młodych”). Szereg urwanych 
blach odnotowano na opie-
rzeniu dachowym budynków 

osiedla „Węzłowiec” przy: Władysła-
wa Jagiełły 31D, 37A-C, 39D, Grun-
waldzka 5E. 

Wyrwana pokrywa pojemnika na 
piasek uszkodziła stojący nieopodal 
samochód – Powstańców 46A (os. 
„Centrum”).

Administracje odnotowały też i inne 
straty, między innymi: oderwane wła-
zy na dach – Wyzwolenia 6, Walere-
go Wróblewskiego 67, wyrwany para-
pet z płyty czołowej balkonu – Hermana 
Wróbla 6D, uszkodzoną papę termo-
zgrzewalną i zerwaną rynnę – Plac J. 

Skrzeka i P. Wójcika 6A, luźną obrób-
kę blacharską na ogniomurze nad jed-
nym z balkonów – ZHP 5, zerwany tynk 

na kominie na dachu – Alfonsa Zgrzeb-
nioka 51A, zniszczony fragment war-
stwy izolacyjnej elewacji – „Renoma”. 

Kilka wichur/orkanów, jakie prze-
żyliśmy w ostatnich latach przetrze-
biły osiedlowy drzewostan. Słabsze 
zazwyczaj drzewa, prędzej czy póź-
niej „padły”. Tym samym po marco-
wych wichurach straty w drzewo-
stanie nie były duże – połamały się 
„tylko” dwa, jeśli chodzi o zasoby 
SSM – przy budynku Niepodległo-
ści 63B, C.. 

Wszystkie te zgłoszenia przyjęły ad-
ministracje. Wykonano doraźne za-
bezpieczenie, a na przełomie marca 
i kwietnia firmom zewnętrznym i osie-

dlowym konserwatorom zlecono na-
prawę uszkodzonych elementów. To 
też sygnał dla ADM o potrzebie stałej 
kontroli tychże elementów pod kątem 
technicznym. 

Pamiętajmy
Wiosną ponownie zaczynamy urzą-

dzać balkony. Wracają kwiaty, inne 

dekoracje i materiały. Patrząc 
na ostatnie lata i nasilające 
się prognozy mówiące o po-
tencjalnych wichurach, a na-
wet orkanach, bądźmy świa-
domi zagrożenia, jakie może 
pojawić się, gdy dobrze nie 
zabezpieczymy tych rzeczy. 
Najlepszym rozwiązaniem 
wydaje się być schowanie ich 
na ten czas do mieszkania. 

Skoro wiatr potrafi zerwać 
papę termozgrzewalną, ob-

róbkę blacharską albo „położyć” właz 
na dach, to co dopiero może zrobić 
z balkonowymi dekoracjami czy grata-
mi tam składowanymi…

Śledźmy prognozy pogody, nie lek-
ceważmy alertów pogodowych wyda-
wanych przez Rządowe Centrum Bez-
pieczeństwa (RCB), pofatygujmy się 
na tej podstawie zabezpieczyć wła-
ściwie swój balkon (i okna). A choćby 
po to, by nadal zachować czystą kar-
tę w statystyce miejskiej, jeśli chodzi 
o osoby poszkodowane.

 Rafał Grzywocz

Robiły, co chciały

ciąg dalszy ze str. 32
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wanie lżejszych odpadów z niedo-
mkniętych pojemników, koszy na 
śmieci. Po ustaniu wichur wykona-
no prace porządkowe.

Teren przy ul. Przyjaźni, Gimna-
zjum nr 2 jest w zarządzie UM Sie-
mianowice Śl.

Informujemy, że w rejonie ul. Przy-
jaźni 18-22 trwają prace związane 
z wymianą oświetlenia.

O egzekwowanie obowiązku 
sprzątania po pieskach służby spół-
dzielni, administracje systematycz-
nie monitują w Straży Miejskiej i in-
nych służbach odpowiedzialnych za 
porządek.

Zakaz stosowania
Szanowna spółdzielnio!

W ubiegłym roku wysłałam do Was 
e-mail zatytułowany „Spółdzielnia na 
Bańgowie truje psy”. Niestety do tej 
pory nie doczekałam się odpowiedzi 
na mój list. Ale o tym jak spółdziel-
nia walczy z psimi kupami pewnie bę-
dziecie się rozpisywać do końca ro-
ku! Myślę, że inne kompetentne in-
stytucje, którym zdrowie zwierząt jest 
bliskie inaczej podejdą do tej spra-
wy. Nawet nie chcę myśleć, żeby po 
Waszych WIOSENNYCH PORZĄD-
KACH mojego drugiego psa spotkał 
ten sam los.

Mieszkanka
- imię i nazwisko

do wiadomości redakcji
Zarząd SSM: Odnosząc się do Pa-

ni obydwu e-maili uprzejmie infor-
mujemy, że na terenach SSM od 
kilku dobrych lat jest wprowadzo-
ny ścisły zakaz używania środków 
chemicznych do likwidacji chwa-
stów, chorób jakie mogą poja-
wić się na osiedlowej zieleni. Za-
kaz ten dotyczy także czyszcze-
nia chodników w okresie zimo-
wym. Mając wspomniane zastrze-
żenia na względzie z gospodarzami 
os. „Bańgów” przeprowadzono od-
powiednie rozmowy, w których sta-
nowczo przypomniano o obowiązu-
jącym zakazie stosowanie środków 
chemicznych m.in. takich, jak Ron-
doup. W stosunku do osób, które 
nie będą przestrzegały zakazów zo-

staną wyciągnięte konsekwencje 
służbowe.

Mamy 88 cm szerokości
Witam serdecznie.

Proszę o odpowiedź w temacie sze-
rokości drogi ewakuacyjnej na scho-
dach w budynku Stęślickiego 6.

Kto zatwierdził przymocowanie 
skrzynek na listy na półpiętrze, tj. na 
spoczniku między piętrami?

Kto jest odpowiedzialny, że – w tym 
przypadku – spocznik nie spełnia dro-
gi ewakuacyjnej z racji na wąski kory-
tarz przejścia?

Po zwymiarowaniu mamy 88 cm sze-
rokości (zdjęcie w załączniku). Czy nie 
powinny być w tym momencie zasto-
sowane wąskie skrzynki na listy?

Moje pytanie jest ważne, gdyż nie 
mam możliwości przejścia z mebla-
mi, kanapą, dużą lodówką etc., któ-
re nie mieszczą się w windzie a przej-
ście między półpiętrem jest ograniczo-
ne metalową konstrukcją.

Nawet z sąsiadem nie mogę się 
w tym miejscu swobodnie minąć.

Proszę o odpowiedź.
Z poważaniem Lokator

Łukasz Czapla
Zarząd SSM: Potwierdzamy Pana 

spostrzeżenie, że tzw. euroskrzyn-
ki pocztowe zabudowane w tym 
miejscu utrudniają swobodne prze-
mieszczanie się po klatce schodo-
wej, i ograniczają możliwość prze-
noszenia przedmiotów o większych 
gabarytach. Mając to na względzie 
ADM rozważy ewentualne przenie-
sienie skrzynek w inne miejsce lub 
zamontuje skrzynki o mniejszych 
wymiarach.

Jesteśmy obciążeni...?
Dzień dobry

Zwracam się z pytaniem dotyczą-
cym segregowania śmieci. Mieszkam 
w bloku przy ulicy Komuny Paryskiej 
3, okna mam na stronę śmietników. 
Wcześniej stały przy ulicy Komuny 
Paryskiej 1. Moje pytanie jest jasne 
czy spółdzielnia myśli o obmurowaniu 
tych kontenerów murkiem wyższym 
od nich, co spowodowałoby mniej-
sze śmiecenie wokół bloku. Gdy wieje 
wiatr wszystko fruwa, na trawniku syf, 
kiła, mogiła, obrazek nędzy i rozpaczy. 
Kolejne pytanie dotyczy likwidacji dzia-
łalności gospodarczej czy ktoś, kto te-
go dokonuje ma prawo korzystać ze 

śmietników naszej spółdzielni. Zrobi-
łam zdjęcia, które Państwu przesyłam 
i na których jasno widać jak wygląda 

śmietnik, na który wyrzucono tektury 
z opisanym metrażem materiałów, któ-
re były na nie nawinięte. Dotyczy to li-
kwidacji sklepu „Barbórka”. My jako lo-
katorzy jesteśmy tym wywozem śmie-
ci obciążeni finansowo. Wiele osób to 
widziało, ale nikt nie reaguje (nawet 
osoba, która poprzednio zajmowała 
się sprzątaniem wokół bloku). Kolej-
nym korzystającym z naszych śmiet-

ników jest właściciel sklepu Kubik. Je-
go pracownice często pozbywają się 
śmieci, korzystając z naszych konte-
nerów. Czy spółdzielnia ma zamiar coś 
z tym zrobić?

Lokatorka 
- dane zastrzeżone

do wiadomości spółdzielni
Zarząd SSM: Informujemy, że za 

gospodarkę odpadami (w tym rów-
nież segregowanymi) odpowiada 
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie. 
Administracja Osiedla zgłasza każ-
dorazowo przepełnienie pojemni-
ków jak również bałagan wokół do 
odpowiedniego działu UM.

Ze względu na techniczny sposób 
opróżniania pojemników nie ma moż-
liwości wykonania ich zabudowy.

Pojemniki na odpady segregowa-
ne na terenie przy ul. Komuny Pa-
ryskiej 3-5 nie są przeznaczone wy-
łącznie dla Naszych mieszkańców, 
ale również dla okolicznych kamie-
nic i sklepów.

Zapewniamy, że opłata za śmieci 
nie jest uzależniona od częstotliwo-

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 20

ciąg dalszy na str. 24
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CAŁODOBOWA,ul. Jana Pawła II 13 
   tel. 32 761-11-00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ul. Okrężna 19, Poniedziałek-piątek 
8.00-20.00, sobota 8.00-14.00 
  tel. 733 015 804

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

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

ul. Jana III Sobieskiego 30,  
Poniedziałek-piątek 8.00-18.00,  
sobota 8.00-12.00 
 tel. 32 765-92-05

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

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

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

CAŁODOBOWA  
ul. Śląska 13 
  tel. 32 204-66-22

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

ul. Wyzwolenia 17, Poniedziałek-pią-
tek 8.00-19.00, sobota 9.00-14.00 
 tel. 32 228-43-46

ści ich odbioru, tym samym korzy-
stanie z tych pojemników przez inne 
podmioty nie wpływa na dodatkowe 
obciążenie finansowe mieszkańców.

Paweł...
Bardzo obszerny list elektroniczny 

bez jakichkolwiek danych w podpi-
sie do kilku komórek organizacyjnych 
Spółdzielni i do redakcji „MS” przesłał 
Pan Paweł...? gdyż tak podano w po-
lu nadawca.

List potraktowano jako anonimowy 
i odpowiedzi na łamach nie będzie. Za-
rząd SSM poinformował nas, że w ce-
lu udzielenia wyczerpujących wyja-
śnień proponuje spotkanie. Termin do 
uzgodnienia po wcześniejszym ustale-
niu telefonicznym.

O bezpieczeństwie 
pożarowym mieszkańców
Z Redakcją skontaktował się jeden 

z mieszkańców osiedla „Młodych” 
i nawiązał do artykułów o drogach po-
żarowych i ewakuacyjnych, jakie uka-
zały się na łamach „MS” w dwóch 
ostatnich wydaniach. Zwrócił on mię-
dzy innymi uwagę na problem droż-
ności dojazdów do klatek schodo-
wych Alei Młodych, na przykładzie 

Alei Młodych 3-7, począwszy od sa-
mych wjazdów. Podał za przykład 
zdarzenia z ostatnich tygodni, kiedy 
utrudniony dojazd miała straż po-
żarna, a innym razem pogotowie ra-

tunkowe musiało parkować 50 me-
trów od klatki schodowej, dokąd zo-
stało wezwane. Mimo znaków drogo-
wych o zakazie parkowania, miesz-
kańcy lekceważą to, parkują, zawę-
żając przejazd. Zaapelował o większą 
aktywność straży miejskiej w egze-
kwowaniu od kierowców prawidłowe-
go parkowania, mając na względzie 
bezpieczeństwo zamieszkałych.

Odnośnie bezpieczeństwa pożaro-
wego w klatkach schodowych, poddał 
pod wątpliwość sens zamurowania kil-
ka lat temu przejść między klatkami 
na piątych piętrach budynków osiedla 
„Młodych”. Jak argumentował, to też 
mógł być element drogi ewakuacyjnej 
w razie pożaru.

Mieszkaniec osiedla „Młodych”
Zarząd SSM: Pana spostrzeżenia 

i uwagi dotyczące „drożności do-
jazdów do klatek schodowych” są 
w pełni uzasadnione i zdecydowana 

większość mieszkańców winna je 
wziąć do siebie. W pełni też popie-
ramy Pana apel do Straży Miejskiej 
„o większą aktywność straży miej-
skiej w egzekwowaniu od kierow-
ców prawidłowego parkowania”

Informujemy jednocześnie, że 
przejścia, o których Pan wspomi-
na, nigdy nie były przeznaczone na 
przejścia ewakuacyjne w przypadku 
pożaru. Funkcję tą pełni przejście 
na ostatnim piętrze.

Brak hasła
Dwóch naszych krzyżówkowiczów 

poinformowało redakcję, że w Krzy-
żówce 3/2019 w opisie haseł nie po-
dano pytania 32 poziomo – ot dało so-
bie znać chochlik. Na szczęście brak 
ten nie miał wpływu na ostateczne ha-
sło, czego dowodem kilkadziesiąt roz-
wiązań, jakie otrzymaliśmy z prawidło-
wo podanym hasłem końcowym. Pani 
Justyna, jedna z informujących, prosi-
ła jego podanie 32 poziomo. Układają-
cy krzyżówki serdecznie przeprosił za 
tą niedogodność i napisał 32 poziomo: 
Brat Artemidy – odpowiedź Apollo.

My dodajmy, że sytuacja taka jesz-
cze się naszemu układającemu krzy-
żówki nie przytrafiła, a jest on niezwy-
kle solidną „firmą”

ciąg dalszy ze str. 23
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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

CENY REKLAM BRUTTO

POGOTOWIE TECHNICZNE SSM  
- tel.  602 672 890

DYŻURUJE: 
 poniedziałek 1700-2000; 
wtorek, środa, czwartek 

1500-2000;
piątek 1300-2200;  
sobota 1200-2200;  
niedziela 800-2200

s-639/4-17

Cena  
producenta
za pomnik

2.700  
złotych!

KAMIENIARSTWO
Rok założenia: 1958

Leszek Gaszka

Siemianowice Śląskie
ul. Przyjaźni 20

tel. 32 228-55-32
667 955 248

www.lechkam.pl

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

W każdy poniedziałek,  
w godzinach od 15.30 do 16.30 

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

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

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

ssm@poczta.fm
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Z a d b a j  o  s w o j e  b e z p i e c z e ń s t w o
zwróć  uwagę na  obce osoby  w Twoim budynku! ! !

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

tel. 606 596 765 

A.A.AUTOKARY, 49 do 58 miejsc, 
wycieczki krajowe i międzynarodowe, 
wesela, kina, teatry,  
www.autobusyslaskie.pl,  

tel. 512 385 600

CZĘŚCI do AGD, piece gazowe 
i 1001 innych drobiazgów. Sklep „Paula”, 
ul. Oświęcimska 4B, 

tel. 533 336 454 

A.A. KOMPLEKSOWE remonty ła-
zienek i mieszkań, kosztorysy, pro-
jekty, prace dofinansowywane 
z PFRON-u, faktury, doradztwo, 20 
lat praktyki, tel. 506 601 278 

ELEKTRYK - usługi, wymiana tablic 
licznikowych i bezpiecznikowych, usu-
wanie awarii elektrycznych, instalacje 
elektryczne, wymiana - modernizacja, 

tel. 662 653 111

MEBLE na wymiar, szafy, kuchnie, 
komody, lady itp.,     tel. 510 724 303 

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

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

SOLARIUM, kosmetyka, fryzjer, 
nowo otwarte, Michałkowice, 
Stawowa 14C,  tel. 501 540 185 

SZKOLENIE psów, psie przedszkole, 
porady wychowawcze, 

tel. 603 882 906 

SPRZEDAŻ, programowanie pilotów 
do bram,  tel. 727 702 363

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

 tel. 510 896 202, 506 470 309 

ZŁOTA RĄCZKA - wszystkiego 
rodzaju naprawy hydrauliczne, 
elektryka, gaz owe, ślusarstwo. 
Regulacja i naprawa okien, 
kompleksowe remonty. Tanio 
– solidnie. Najlepszy fachowiec 
w mieście,       tel. 503 427 475 

MALOWANIE, tapetowanie, drobne 
remonty,  tel. 608 383 894

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

KOMPLEKSOWE przeprowadzki, 
utylizacja, 

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

A.A. EKSPRESOWE usuwanie 
awarii wodno-kanalizacyjnych, 

tel. 506 601 278

KAFELKOWANIE, remonty, gładzie, 
tynki, regipsy, 

tel. 668 222 496

JUNKERS, Termet, Neckar, Vaillant. 
Naprawa, czyszczenie, montaż, kon-
serwacja, wymiana,   tel. 733 336 959

CHEMIA, matematyka, 
tel. 609 313 634

CZYSZCZENIE dywanów, wykładzin, ta-
picerki karcherem, skuteczne odplamianie, 
Siemianowice Śląskie,  tel. 604 243 950

ELEKTRYCZNE usługi, 
tel. 502 362 393

RÓŻNE

KUPIĘ antyki, starocie, 
  tel. 502 670 037

KUPIĘ skrzypce i akordeon,  
 tel. 518 228 772

KUPIĘ ogródek działkowy i garaż,  
 tel. 515 191 411

WYNAJMĘ lokal pod działalność usłu-
gowo-handlową (inną), Siemianowice 
Śl., osiedle Korfantego naprzeciwko 
sklepu Biedronka. C.O., woda+wod-
-kan,  tel. 797 334 161

MIESZKANIOWE

A. A.KUPIĘ mieszkanie 3-pokojowe lub 
większe, preferowany Bytków - os. „Che-
mik”, „Węzłowiec” (osoba prywatna), 
  tel. 666 366 084

KUPIĘ mieszkanie w Siemianowi-
cach,  tel. 508 215 355

KUPIĘ kawalerkę lub 2-pokojowe 
mieszkanie na Bytkowie. Prywatnie, 
bez pośredników, za gotówkę,  
 tel. 791 301 302

KUPIĘ mieszkanie 2-3 pokoje, osoba 
prywatna, Bytków, za gotówkę, może 
być zadłużone, do remontu,  
 tel. 888 989 989

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

KUPIĘ mieszkanie w Siemianowicach 
lub Katowicach. Może być zadłużone 
lub do remontu,  tel. 601 456 321

KUPIĘ dom lub bliźniak w Siemiano-
wicach Śl. (osoba prywatna), 
  tel. 666 366 084

OGŁOSZENIA mieszkaniowe,  
 www.mpgkim.com.pl

POSZUKUJĘ kawalerki do wynajęcia 
na os. „Chemik”,  tel. 731 316 969

ZAMIENIĘ wyremontowane mieszka-
nie 3-pokojowe na większe w bloku, 
os. „Młodych”,  tel. 503 404 603

POSZUKUJĘ mieszkanie do wynajęcia 
w Siemianowicach,  tel. 508 215 355

POSZUKUJE mieszkania w Siemia-
nowicach do zakupu,  tel. 602 172 52

SPRZEDAM M-4, ul. Przyjaźni, 
  tel. 601 456 321

WYNAJMĘ mieszkanie w Siemiano-
wicach,  tel. 503 410 408

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

SAMOCHODOWE

KUPIĘ garaż przy Alei Młodych,  
 tel. 503 813 174

KUPIĘ garaż na Chemiku,  
 tel. 795 234 708

KUPIĘ garaż na Bytkowie,  
 tel. 881 652 241

KUPIĘ garaż,  tel. 695 233 393

KUPIĘ każdy samochód, 
  tel. 660 476 276

KUPIĘ samochód od pierwszego właści-
ciela, mały przebieg,0  tel. 727 702 363
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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 (pianino i gitara) .............13.00 – 20.00
Klub Seniora (Klub „Centrum”) ......................16.00 – 20.00 
Zespół instrumentalno-wokalny .....................18.00 – 21.00

WTOREK
Chór Seniorów DK „Chemik” .........................13.00 – 15.00
Stowarzyszenie Amazonek „Razem” .............16.00 – 20.00
Ognisko muzyczne (pianino i gitara) .............16.00 – 21.00
Spotkania sekcji krótkofalarskiej ....................16.00 – 20.00
Spotkania sekcji strzeleckiej ..........................16.30 – 19.00

ŚRODA
Polski Związek Niewidomych 
– Klub „Centrum” ...........................................14.00 – 18.00
Sekcja brydżowa ...........................................14.00 – 19.00
Sekcja skatowa ..............................................16.00 – 21.00

Zespoły instrumentalno-wokalne ...................17.00 – 20.00
Zajęcia tenisa stołowego ...............................16.30 – 20.30 
(jeżeli nie odbywają się w tym terminie inne imprezy – kontakt telefoniczny)

CZWARTEK
Klub Seniora DK „Chemik” ............................16.00 – 20.00 
Szkoła Muzyki ......................................................................                     
Zespoły instrumentalno-wokalne ...................17.00 – 20.00

PIĄTEK
Spotkania sekcji krótkofalarskiej ....................16.00 – 20.00
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 – 19.00
NIEDZIELA

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

P o ł a m  g ł o w ę

SUDOKU 4/19 - Bardzo trudne!!!  

5 2 1

4 6

8 9 6

1 9 6

8 6 4

5 6 3

7 4 1

3 4

9 1 8

Uwaga! Bardzo trudne
Rozwiązanie SUDOKU 

polega na wpisaniu braku-
jących cyfr w ten sposób, 
by w każdym poziomym 
rzędzie i w każdej piono-
wej kolumnie oraz w każ-
dym wyróżnionym małym 
kwadracie 3x3 znalazły się 
wszystkie cyfry od 1 do 9. 
Każda z tych cyfr w rzędzie, 
kolumnie, czy w małym kwa-
dracie może być wpisana tyl-
ko raz.

Od teraz publikować bę-
dziemy sudoku o różnym 
stopniu trudności. Ciekawi 
jesteśmy Państwa opinii.

Od jakiegoś czasu publikujemy zagadki logiczne 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.
Ciastka

Na stole jest 5 ciastek 
i przy stole siedzi 5 osób. 
Każda z nich wzięła ciast-
ko, a pomimo to jedno zo-
stało na talerzu. Jak to 
możliwe?

Dodajmy, że nie było 
tak, aby ktoś wziął ciast-
ko i odłożył je z powrotem.

Kłamcy w pokoju
W pokoju jest 5 osób. 

Część z nich kłamie, 
a część mówi prawdę. Na 
pytanie: „Ilu kłamców jest 
wśród Was?” – padały od-
powiedzi:

- Jeden
- Dwóch
- Trzech
- Czterech
- Pięciu
No to ilu w końcu było 

kłamców?
Nowy Wielki Mur

Wyobraź sobie, że Zie-
mię wzdłuż równika prze-
pasano olbrzymim mu-

rem, składającym się 
z 169834650822354 ce-
gieł. Każda cegła waży 1,5 
kg.

O ile kilogramów Ziemia 
stałaby się cięższa, gdy-
by postawiono na niej ta-
ki mur?

Zagadka
Co może mieć kolano 

przy brodzie, chociaż nie 
ma ani nóg, ani brody?

Orzeł czy reszka?
Na stole leży 30 monet. 

20 z nich jest odwróco-
nych reszką do góry, a 10 
- orłem. Mając zawiąza-
ne oczy, musimy podzie-
lić te monety na dwie gru-
py w ten sposób, by w jed-
nej i drugiej grupie było ty-
le samo monet z orłem do 
góry. Jak to zrobić?

Rozwiązanie SUDOKU 3/19

9 5 8 3 6 2 7 1 4
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6 2 1 7 5 4 9 8 3
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Nowy terminarz Nowy terminarz Nowy terminarz
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Za miesiąc Święta Wielkanoc-
ne i przypominamy zamie-

rzającym wykonać samodzielnie je-
den z najważniejszych świątecznych 
przysmaków, że czas najwyższy, by 
zabrać się do roboty. Mowa o do-

mowej szynce. My proponujemy też 
domową, ale mniej czasochłonną 
w przygotowaniu szynkę z cielęciny 
i napoje, które na słotne dni – w mar-
cu jak w garncu – będą jak znalazł.

Szynka cielęca
2 kg cielęciny z udźca bez kości, 

2 szklanki mleka, 3 cebule, 3 marchew-
ki, 2 pietruszki, por, 1/2 selera, sól. 
MARYNATA: szklanka winnego octu 
(lub białego wina), 3-4 goździki, po 
6-8 ziarenek ziela angielskiego i pie-
przu, szczypta cukru. Cielęcinę ułożyć 
w kamiennym garnku, zalać przego-
towanym mlekiem i na 2 dni wstawić 
na najniższą półkę w lodówce. Z poda-
nych składników i szklanki wody zago-
tować marynatę. Mięso wyjąć, osuszyć, 
ponownie ułożyć w kamiennym garn-
ku, zalać marynatą. Przykryć, przyci-
snąć talerzykiem i marynować 3-4 dni, 
codziennie przewracając. Wyjęte z ma-
rynaty mięso opłukać, osuszyć, natrzeć 
solą. Obrane i umyte jarzyny drobno 
pokroić, włożyć do rondla, zalać ma-
rynatą. Cielęcinę ciasno zwinąć, zwią-
zać nitką, włożyć do jarzyn. Gotować 
na małym ogniu 11/2 do 2 godzin. Jeśli 
płynu będzie za mało, dodać octu z wo-
dą lub kieliszek białego wina. Zostawić 
w wywarze do ostygnięcia. Podawać 
na zimno, udekorowaną korniszonami 
i marynowanymi grzybkami, z sosem 
zielonym lub tatarskim.

Napój z miodu z żółtkami
2-3 łyżki miodu, 2 żółtka, 1-2 cytryny, 

2 szklanki mocnego naparu herbaty. 
Miód utarty z żółtkami wlewać powoli, 
ciągle mieszając, do gorącego naparu 
herbaty z dodatkiem soku wyciśnięte-
go z cytryn. Najlepiej pić gorący. Napój 
można też sporządzić z herbatek zio-
łowych, np. z lipy, czarnego bzu.

Kawa z goździkami i cynamonem
6 łyżeczek kawy, cynamon, 3-4 

goździki, 2-3 łyżki cukru pudru, 2 
szklanki wody. Kawę wymieszać 
z cukrem i przyprawami, zalać wrzącą 
wodą i powoli podgrzewać do trzykrot-
nego lekkiego zawrzenia. Na chwilę 
napój przykryć, zamieszać i rozlać do 
filiżanek.

O 
CZ

YM
 MÓWIĄ GWIAZ

D
Y

Na rozgrzewkę  
przed Świętami

Tak i jeszcze raz 
tak. Gdyby to tylko 
było możliwe, ciągle 
bawiłbyś się na róż-

nych imprezach i życie zamieniłbyś 
w ustawiczne święto. Nie jesteś zbyt 
wybredny i nie przywiązujesz wagi do 
poziomu towarzystwa, byle byłoby we-
soło i trunkowo.

Świętować ow-
szem, ale tylko od 
czasu do czasu 
i podczas uznanych 

świąt. Na rozbudowane życie towarzy-
skie pan Byk jest zbyt oszczędny, jeśli 
się bywa, trzeba się przecież rewanżo-
wać… Najbardziej ludzie spod tego zna-
ku lubią biesiady w rodzinnym gronie.

Bliźniacy nie stro-
nią od imprez towa-
rzyskich, od święto-
wania, ale w dobo-

rze towarzysza są bardzo wybredni. 
Nie każdy im odpowiada, a już szcze-
gólnie eliminują ludzi pospolitych, któ-
rzy do zabawy, czy dyskusji niczego 
ciekawego nie wnoszą.

Większość Raków 
z natury jest samot-
nikami, a więc nie 
licz, że łatwo Ci bę-

dzie wyciągnąć taką osobę na impre-
zę, czy świąteczny obiad. Znajdzie 
wiele przekonywujących argumentów, 
żeby pozostać w domu. Czasem po-
tem tego żałuje, ale jest już za późno.

Pan Lew podobnie 
jak Baran bardzo lu-
bi świętowanie, dobre 
jedzenie, trunki i je-

śli trafi mu się żona, która potrafi to 
wszystko przygotować jest po prostu 
w „siódmym niebie”. A jeśli jeszcze 
biesiadnicy pozwolą mu mówić, nic już 
mu więcej do szczęścia nie brakuje.

To może trochę dzi-
wić, ale ludzie spod 
znaku Panny od sa-
mego świętowania 

wolą przygotowania do świąt. Robienie 
stroików, pisanek, pieczenie mazurków 
w to im graj. Gdy przychodzi sam moment 
świąt są zazwyczaj już zbyt zmęczeni.

Wagi lubią święto-
wać szczególnie, je-
śli mogą zabłysnąć 
nową kreacją, czy 

czymś się pochwalić, ale nie każde to-
warzystwo im odpowiada. Jeśli rodzi-
na jest nudnawa rekompensują to so-
bie imprezami w gronie innych osób.

Skorpiony nie mają 
nic przeciwko świę-
towaniu pod warun-
kiem, że rodzina 

nie stara się skłonić ich do pomo-
cy w przygotowaniach kulinarnych. Za 
stołem w towarzystwie są sympatycz-
nymi, wesołymi biesiadnikami. 

Pan spod znaku 
Strzelca odżywia się 
odpowiednio, prze-
pada za sportem. 

Kocha przyrodę, źle się czuje, gdy dłu-
go przebywa w mieście. Dlatego też 
zazwyczaj aż do późnej starości za-
chowuje zdrowie i zgrabną sylwetkę.

Święta dla Ko-
ziorożca są przede 
wszystkim dniami 
wypoczynku, luzu, 

swobody. Nie przepada za dużą ilo-
ścią gości, ale w dobrym towarzystwie 
czuje się dobrze i częstuje wszystkich 
różnymi, wyszukanymi nalewkami.

Ryby najlepiej się 
czują we własnym 
domu i wolą zapra-
szać do siebie go-

ści, niż być goszczonym. Świętowa-
nie traktują, jako rodzaj miłego wypo-
czynku i nie żałują na ten cel pienię-
dzy, bo przecież coś się człowiekowi 
od życia należy.

Tak oryginalny 
człowiek jak Wodnik 
nie zadowoli się by-
le czym. Jeśli świę-

tować to w gronie ludzi interesują-
cych, znanych, a najlepiej poprzedzić 
biesiadowanie teatrem, czy udziałem 
w jakiejś imprezie kulturalnej. 

Czy umiesz 
świętować?
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Bieluteńki rekwi-

zyt wielkanocny; 6. Wzór bez ska-
zy; 9. Ujada na obcego; 10. Nie-
chęć, uraza; 12. Krewniak ostu; 
14. Osłona lampy; 15. Ptak lub 
grzyb; 16. Układ, porozumienie; 
19. Odcinek czasu; 22. Obok huś-
tawki na placu zabaw dla dzie-
ci; 25. Wpływa z konta na kon-
to; 26. Wieprzowe w galarecie; 
27. Ptak z koralami; 28. Tajny 
schowek; 29. Rzucana pod no-
gi; 32. Ślady na śniegu; 35. Auto 
z platformą bagażową; 38. Kursu-
je w wieżowcu; 39. Po równo w ro-
zegranym meczu; 40. Pnącza; 
41. Surowiec dla hut; 42. Sklepo-
wa z marżą; 43. Polecenie.

PIONOWO: 1. Wielki wysiłek; 
2. Imię żeńskie; 4. Jedna z opłat 
w Spółdzielni Mieszkaniowej; 
5. Jajka wielkanocne malowa-
ne na kolor z naniesionym bia-
łym wzorkiem; 6. Japońskie auto; 
7. Edward dla kumpli; 8. Zasadz-
ka na myszy; 11. Salto akrobaty; 
13. Wielkanocny wypiek; 17. Cia-
sta wielkanocne rozrzutnie słod-
kie, nadziane wszystkim co się 
da; 18. Gra wielkanocna polegają-
ca na uderzaniu pisanki, pisanką; 
19. Nóż do korowania; 20. Ruszt; 
21. Dzida, pika; 22. Ozdoba ro-
śliny; 23. Kino domowe; 24. Do 
gry lub pasjansa; 30. Polowanie; 
31. Śmigus; 33. Pokojowa rewolu-
cja; 34. Wielki przed Wielkanocą; 
35. Gra jak wyzwisko; 36. Są ma-
lowane, co jakiś czas w naszych 
budynkach; 37. Łóżko w celi.

Litery z pól dodatkowo ponume-
rowanych od 1 do 19 dadzą roz-
wiązanie krzyżówki, które prosi-
my przesyłać do dnia 24 kwietnia 
br. na adres: SSM ul. Bohaterów 
Westerplatte 20 z dopiskiem: 
Redakcja „Moja Spółdzielnia” 
– Krzyżówka nr 4/2019 r. (de-
cyduje data stempla pocztowe-
go) lub adres poczty elektronicz-
nej redakcji „MS”: ssm@pocz-
ta.fm z obowiązkową informacją 
w temacie wiadomości: Krzyżów-
ka nr 4/19 – decyduje data wysła-
nia e-maila.

Nagrody za rozwiązaną krzy-
żówkę nr 03/2019 z hasłem: Czas 

myśleć o wiośnie otrzymują: Elżbie-
ta Giela, ul. Grunwaldzka 2D (I); Ani-
ta Nowaczyk, ul. Powstańców 46A (II); 
Andrzej Topornicki, ul. M. Skłodow-
skiej-Curie 7 (III).

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do działu 
GZM po odbiór wygranych. Fundato-
rem pierwszej nagrody jest „SPOŁEM” 
Siemianowicka Spółdzielnia Spożyw-
ców, a pozostałych – Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest równo-

znaczne z wyrażeniem zgody na wykorzy-

stanie danych osobowych (imię, nazwisko, 

adres, adres e-mail lub nr telefonu) przez 

redakcję w celu przeprowadzenia konkursu/

krzyżówki, w tym publikacji w miesięczniku 

„Moja Spółdzielnia” imienia, nazwiska i miej-

sca zamieszkania wskazanego w nadesła-

nym rozwiązaniu) do jednorazowego losowa-

nia i publikacji jego wyniku w kolejnym wyda-

niu „MS”. Dane podaję dobrowolnie i wiem, że 

mam prawo do ich uzupełnienia, sprostowa-

nia, wglądu, usunięcia, ograniczenia przetwa-

rzania i przenoszenia oraz wniesienia sprze-

ciwu. Dane zwycięzców będą przetwarzane 

do 12 miesięcy.

„Społem” Siemianowicka Spółdzielnia 
Spożywców w Siemianowicach Śl. zapra-
sza na „Uśmiechnięte Zakupy” do naszych 
placówek handlowych na terenie miasta.

Krzyżówka świąteczna z hasłem nr 4/2019
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W towarzystwie raźniej
W Polsce istnieje ich tysiące, w Siemianowicach Śląskich kilka. Dają możliwość nawiązywania nowych zna-

jomości, wymiany doświadczeń, przyjemnego spędzania czasu aktywnie. Kluby Seniora, bo nich mowa, 
integrują lokalną społeczność. Jednym z takich ośrodków jest „Pogodna Jesień” - klub działający w bytkowskim 
Domu Kultury „Chemik”.

Wyjście między ludzi
Są wśród siemianowickich emerytów 

osoby, a jest ich niemało, które lubią 
wyjść z domu, pobawić się w dobrym, 
licznym towarzystwie – potańczyć przy 
muzyce „na żywo”, pogadać, czy spę-
dzić dzień na wycieczce – Klub Senio-
ra jest dla nich odpowiednim 
miejscem. To tu znajdują co 
czwartek rozrywkę poza do-
mem, odskocznię od codzien-
nej monotonii powtarzające-
go się porządku dnia.

To klub roztańczony
Seniorzy z bytkowskiego 

Klubu spotykają się co czwar-
tek, przez 10 miesięcy roku, 
oprócz wakacji. - Czas spę-
dzamy aktywnie. Mamy im-
prez okolicznościowych dosyć 
dużo, które staramy się orga-
nizować na wesoło, barwnie, 
z zachowaniem tradycji. Ob-
chodzimy: Dzień Babci, Dzień 
Dziadka, „Pochowanie Basa”, Bal Kar-
nawałowy, Dzień Kobiet, Dzień Mat-
ki, Powitanie Lata, Pożegnanie La-
ta, Dzień Seniora, Mikołaj, Spotkanie 

Opłatkowe – wylicza Helena Delma-
nowska, która prowadzi klub od 12 
lat. - Powiedziałabym, że to klub roz-
tańczony. Choć i są takie osoby, któ-

re przychodzą po prostu porozmawiać. 
Poza okresem Wielkiego Postu stara-
my się zawsze, by na naszych coty-
godniowych spotkaniach była muzyka, 
zabawa. W końcu aktywność fizycz-
ną osobom starszym polecają lekarze. 
Nasi seniorzy w ten sposób między in-

nymi te zalecenia w swoją codzienność 
wprowadzają – dodaje z uśmiechem.

Poza czwartkowymi spotkaniami se-
niorzy z Klubu Seniora „Pogodna Je-

sień” od czasu do czasu wyjeżdża-
ją na wycieczki, organizowane zazwy-
czaj w weekendy. - Zawsze mamy du-
żo chętnych, zdarzało się, że jechały 

nawet dwa autokary. Bywa też tak, że 
zapisują się na wyjazdy osoby spoza 
klubu, czego, jeśli mamy tylko wolne 
miejsca, nie bronimy – relacjonuje He-
lena Delmanowska. 

W jakim jeszcze celu przychodzi się do 
Klubu Seniora? - Do klubu mogą przyjść 

panie same, bez partnerów i nie 
jest to źle odbierane, wręcz 
przeciwnie. Mogą się tutaj poba-
wić, swobodnie się poczuć. Na 
pewno jest to bardzo potrzeb-
na rozrywka. Co ważne, zanim 
ktoś wpisze się tutaj na członka, 
może po prostu przyjść, popa-
trzeć niezobowiązująco, jak wy-
gląda taka rozrywka, czy będzie 
ona odpowiadać. Wiadomo, nie 
każdy lubi taki rodzaj zabawy. 
Są osoby i takie, które przycho-
dzą do nas od czasu do czasu, 
właśnie jak organizowana jest 
jakaś wycieczka – wylicza sze-
fowa klubu.

Od czasu do czasu, między inny-
mi w okresie Wielkiego Postu, orga-
nizowane są spotkania konsultacyjne 
z lekarzami-specjalistami, funkcjona-
riuszami policji o tym m.in. jak zmini-
malizować ryzyko bycia okradzionym 
przez naciągaczy, czy z przedstawi-
cielami straży pożarnej – o zagroże-
niach, jakie mogą pojawić się w miesz-
kaniu, na przykład zatrucie tlenkiem 
węgla (czadem). Klub więc, poza roz-
rywką, jakiej oczywiście jest najwięcej, 
spełnia też rolę edukacyjną. 

Od blisko pół wieku
W Domu Kultury „Chemik” Klub Se-

niora „Pogodna Jesień” zakotwiczył 
w pierwszej połowie lat 70. i tu roz-
winął swoją działalność. Jest jednym 
z dwóch działających pod egidą spół-
dzielczego ośrodka kultury – obok Klu-
bu „Centrum” (Powstańców 54), gdzie 
funkcjonuje Klub Seniora „Wesoła Je-
sień”. Dzisiaj zrzeszonych jest w nim 
około 130 członków. Jest fajna atmos-
fera i duże chęci do aktywnego życia.

Rafał Grzywocz

Karnawałowy Bal Przebierańców  
przyniósł masę pomysłów i dobrej zabawy
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Koszyczek, jaki prezentujemy  
 dedykujemy naszym bezmó-

zgowcom „dzielnie walczącym” ze 
wszystkim, co może służyć miesz-
kańcom, co jest potrzebne do nor-
malnego funkcjonowania, co wpływa 

na estetykę domów a także i to często 
i na bezpieczeństwo zamieszkałych.

Może jednak ten „prezent” zrobi na 
nich jakieś wrażenie i spowoduje, że 
na moment zastanowią się nad bez-
myślnością takich zniszczeń, z których 
nic poza stratami nie wynika, a któ-
re są powodem do wstydu wszystkich 
innych zamieszkałych, bo to im przy-
chodzi świecić oczami przed znajo-
mymi, jacy nas odwiedzają., a których 
w okresie świątecznym zapewne bę-
dzie więcej. 

Koszyczek ten dedykujemy także 
wszystkim mieszkańcom, by zaczę-
li natychmiast reagować, gdy widzą, 
że ktoś... coś niszczy. Niszczy coś, co 
mogłoby spokojnie służyć, gdyby nie 
jakieś osiłki. Przypomnijmy, że każda 
celowa dewastacja czegoś, co mogło-
by służyć miesiącami, latami to zbęd-
ne wydatki nawet, jeżeli koszt wyno-

si parę złotych. Ten koszt, który pokry-
wamy z naszych wpłat, to zbędne wy-
datki. To po prostu wyrzucanie pienię-
dzy w błoto, naszych pieniędzy, bo nikt 
inny na utrzymanie budynków, ich oto-
czenia nie płaci jak My, tylko My sami.

Zapraszając do lektury odbierajmy 
prezentowany wykaz nie jako zesta-
wienie zniszczonych przedmiotów, 
lecz jako listę zbędnych wydatków.

Nagrody czekają
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 zgło-
szenia, bo nie zamierza pobłażać nisz-
czącym wspólne mienie. Warto zasta-
nowić się nad ofertą, 2 tysiące piechotą 
nie chodzi. Jeżeli ktoś zamierza przeka-
zać takie informacje, to należy składać 
je pisemnie, bądź telefoniczne w Dzia-
le GZM, tel. 32 6091-405. Dyskrecja za-
pewniona.A w osiedlach zanotowano:

„Michałkowice”
- plac zabaw przy ul. Przyjaźni 18-22 

– wyłamano kilka sztachet ogrodze-
nia.

„Węzłowiec”
- Władysława Jagiełły 1C, Grun-

waldzka 2D – uszkodzono zamki do 
komór zsypowych,

- Grunwaldzka 9B, Walerego Wró-
blewskiego 26-32A – zniszczono 
zamki w furtkach zamykanych śmiet-
ników.

„Chemik”
- Walerego Wróblewskiego 69, 71, 

73 – bohomazy na ścianach szczy-
towych ciągów garażowych,

- W. Wróblewskiego 71 – stłuczono 
jedną z szyb w drzwiach wejściowych,

- Walerego Wróblewskiego 39-41 
– zniszczono drzwiczki rewizyjne do 
skrzynki z zaworami c.o. w przejściu 
budynku.

im. Juliana Tuwima
- Hermana Wróbla 8 – uszkodzono 

dwa przęsła ogrodzenia,
- H. Wróbla 3A – zerwano łącznik ryn-

ny z rurą spustową,
- Wojciecha Korfantego 9C, 15A 

– zdewastowano gałko-klamkę drzwi 
wejściowych. pes

Koszyczek szkód i wstydu
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W każdy poniedziałek,  
w godzinach od 15.30 do 16.30 

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

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

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

ssm@poczta.fm

ciąg dalszy na str. 22

Robiły, co chciały
Gwałtowne wichury, jakie nawiedziły nasz region 9-11 marca br., w samych tylko zasobach Siemianowickiej  

 Spółdzielni Mieszkaniowej, wyrządziły kilkadziesiąt szkód na budynkach i w ich otoczeniu. 


