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Inauguracja MRS – 2 Plan robót remontowych – 5Na 
stronach:

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

To była winda – 16-17 Niemiła niespodzianka – 27

W 2012 ROKU

spełnienia marzeń,

dużo zdrowia, szczęścia,

i optymizmu na co dzień

życzą Mieszkańcom
Rada Nadzorcza, 

Zarząd i Rady Osiedli SSM
oraz redakcja „MS”
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COOPERATIVE ENTERPRISES BUILD A BETTER WORLD

Spółdzielnie budują lepszy świat

2012 – Międzynarodowy Rok Spółdzielczości

Z tej  okazji  w swoim  wystąpieniu 
przybyły  na  otwarcie  Alfred Doma-
galski – prezes Zarządu Krajowej Ra-
dy Spółdzielczej, przedstawił skrótowo 
założenia, jakie legły u podstaw ruchu 

spółdzielczego  i efektywnym na prze-
strzeni  dziesięcioleci  wkładzie  spół-
dzielczości  w światową  gospodarkę 
oraz  kreowanie  przez  spółdzielczość 
zasad  odpowiedzialności,  samorząd-
ności.  Mówca  nawiązał  też  do  aktu-
alnej  sytuacji  spółdzielczości  w Pol-
sce, gdyż dokonuje się w naszym kra-
ju  zmian  w ustawach  bez  uczestnic-
twa  bezpośrednio  zainteresowanych, 
nie  bacząc  na  koszty  społeczne,  ja-
kie  te zmiany wnoszą – mówił. Alfred 
Domagalski  podkreślił,  że  spółdziel-
czość  z jej  rzetelnym  gospodarowa-
niem  i opieraniem  się  głównie  o wła-

sne  środki  finansowe  i działaniem  na 
rzecz  członków  na  pewno  nie  przy-
czyniła  się  do  kryzysu  finansowego, 
z jakim obecnie boryka się świat. Cha-
rakteryzując  finansowe  perturbacje, 

o których  obecnie  mówi  się  bardzo 
często, zauważył, że system  finanso-
wy,  bankowy  wytworzył  mechanizmy 
oderwane  od  realiów  i to  gra  wirtual-
nymi  finansami,  działanie  na  perma-
nentny deficyt  są źródłem aktualnych 
problemów. Alfred Domagalski wsparł 
te  słowa  przykładem  i powiedział,  że 
w ciągu jednego dnia rynki finansowe 
dokonują obrotu gigantycznymi kwota-
mi, środkami kilkakrotnie przewyższa-
jącymi  wartość  dóbr,  jakie  w danym 
dniu  są  wytworzone.  W krótkiej  de-
bacie  wystąpiło  kilku  mówców.  Inau-
guracji  towarzyszył  pokaz  –  połączo-
ny z degustacją – świątecznych przy-
smaków  przygotowanych  przez  Koło 
Gospodyń  Wiejskich  z Mszany.  W in-
auguracji  uczestniczyła  m.in.  Jolan-
ta Sobek – wiceprezes Zarządu SSM.

Zgodnie  z intencjami  ONZ,  sym-
bol  graficzny  Międzynarodowego  Ro-
ku  Spółdzielczości  2012  odwołuje 
się do definicji spółdzielni  jako samo-
rządnych zrzeszeń osób, dobrowolnie 
połączonych,  aby  zrealizować  swo-
je  wspólne  potrzeby  i aspiracje  eko-
nomiczne,  społeczne  i kulturalne  po-

przez współposiadane  i demokratycz-
nie  zarządzane przedsiębiorstwo. Lo-
go  nawiązuje  do  hasła  MRS  2012 
„Spółdzielnie  budują  lepszy  świat”: 
siedem  umieszczonych  na  nim  osób 
wspólnie  stara  się  dźwignąć  do  gó-
ry  i podtrzymać  sześcian  symbolizu-
jący  różnorodne  ludzkie  plany,  cele 
i aspiracje,  wokół  których  budowane 

są  spółdzielnie,  oraz  rezultaty,  jakie 
można  dzięki  nim  osiągnąć.  Sylwetki 
na  logo nie mają zaznaczonych cech 
płciowych,  mogą  być  zarówno  kobie-
tami,  jak  i mężczyznami,  co  odzwier-
ciedla troskę spółdzielczości o równo-
uprawnienie płci, a jednocześnie przy-
pominają  fakt,  że  spółdzielnie  wiążą 
ludzi,  a nie  kapitał.  Postaci  jest  sie-
dem, co nawiązuje do siedmiu Zasad 
Spółdzielczych.  Realizacja  tych  sied-
miu  zasad  łącznie  umożliwia  człon-
kom  osiągnięcie  swoich  celów  i speł-
nienie pragnień, co byłoby niemożliwe 
przy działaniu w pojedynkę.

Hasło  MRS  2012  „Spółdzielnie  bu-
dują lepszy świat” przypomina ogrom-
ny wkład spółdzielni w rozwój społecz-
no-gospodarczy  ludzkości  na wszyst-
kich  szczeblach,  od  lokalnego  do 
wspólnoty  międzynarodowej.  Podkre-
śla  też, że efektywność ekonomiczna 
nie może być oddzielona od odpowie-
dzialności społecznej.

Oficjalny  plakat  MRS  2012  wydany 
przez Krajową Radę Spółdzielczą pu-
blikujemy na stronie 15.

  pes

Na dwa dni przed Wigilią, 22 grudnia ub.r., w sali posiedzeń Sejmu 
Śląskiego w Katowicach, odbyła się uroczysta, wojewódzka inau-

guracja Międzynarodowego Roku Spółdzielczości, jaki Organizacja Naro-
dów Zjednoczonych proklamowała na 2012 rok.
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

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

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.
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Jesteśmy jedną Spółdzielnią
z Wiesławem Jaźwcem, przewodniczącym Rady Nadzorczej

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej rozmawia Piotr Sowisło

Ostatnie w 2011 roku posiedze-
nie Rady Nadzorczej Siemia-

nowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej przeprowadzono 19 grudnia. 
Obrady te praktycznie w całości 
poświęcone już były zbliżającemu 
się 2012 r.

Rada  zajęła  się  bowiem  planami 
pracy.  I tak:  zapoznała  się  z planem 
Pracy  Zarządu,  a zatwierdziła  plany: 
swój własny i komisji problemowych.

Drugim punktem porządku dnia do-
tyczącym  nowego  2012  roku  było 

przyjęcie  harmonogramu  uczestnic-
twa  Członków  RN  w posiedzeniach 

Rad  Osiedli.  W trakcie  posiedzenia 
Piotr Majnusz  przypomniał,  że  2012 
rok  jest  rokiem  jubileuszu  55-lecia 
SSM  i wskazanym  byłoby  już  podjąć 
działania dla uczczenia tej rocznicy. 

Kończąc  obrady  Wiesław Jaź-
wiec,  przewodniczący  RN  SSM  zło-
żył  życzenia  świąteczno  noworoczne 
wszystkim  obecnym  prosząc  o prze-
kazanie  ich  wszystkim  zamieszkałym 
w zasobach SSM.  pes

Obradowała Rada Nadzorcza SSM

Plany  
pracy  

przyjęte

- Panie Przewodniczący, dobiega 
końca 2011 rok, Pierwszy rok działal-
ności rn w obecnym składzie...

- Wiesław JAźWiec: Aktualna Ra-
da funkcjonuje od lipca br. Dokładnie 
7 lipca odbyło się pierwsze po wybo-
rach posiedzenie inaugura-
cyjne i Rada ukonstytuowa-
ła swoje Prezydium. Skła-
dy Komisji skonkretyzowa-
ły się we wrześniu. Dokonu-
jąc analizy składu RN mu-
szę zaznaczyć, że cho-
ciaż 7 osób zostało Człon-
kami RN po raz pierwszy, 
to nie są osoby bez spół-
dzielczego doświadczenia, 
gdyż mieli przetarcie w Ra-
dach Osiedli i innej działal-
ności społecznej w SSM. Na 
kolejnym posiedzeniu Rada rozpatry-
wała działalność DK „Chemik” i wyty-
powała biegłego rewidenta do bada-
nia sprawozdania finansowego, a na 
kolejnych uchwaliła plany: rzeczowo-
-finansowy robót remontowych, inwe-
stycyjny, prac termomodernizacyjnych 
i wymiany wind itd.

Obserwując pracę RN sądzę, że 
godnie wypełnimy mandat, jakim ob-
darzyli nas mieszkańcy. Za ten wybór 
w imieniu wszystkich członków RN 
chciałbym naszym mieszkańcom po-
dziękować.

- czy jest Pan zadowolony z ustalo-
nych Planów nP. gosPodarki zasobami 
mieszkaniowymi...

- Wszystkie plany remontowe oparte 
zostały o rzetelne analizy wykonane 
w Radach Osiedli, tak że Rada Nad-
zorcza przyjmowała dokument wypra-
cowany i dopracowany. Oczywiście 
życzeń można mieć wiele, ale musi-
my liczyć się z realiami. Na podkre-
ślenie zasługuje, że wkraczamy z re-
nowacją budynków na osiedle „Bań-
gów” i II etap „Węzłowca” Trudno też 

nie być zadowolonym, gdy w planach 
jest budowa kolejnych domów, czy-
li realizacja jednego z podstawowych 
zadań spółdzielni. Dodam, że niewie-
le jest spółdzielni oddających do użyt-
ku nowe mieszkania.

- a jak Pan ocenia mijający rok?
- Bardzo wysoko, czego dowodzą 

nie tylko wskaźniki ekonomiczne, ale 
i to, że gremia zewnętrzne dostrzega-
ją naszą działalność. Dowodem na to 
liczne wyróżnienia, jakie SSM otrzy-
muje. Na łamach „MS” szeroko pre-
zentowano te osiągnięcia. Na podkre-
ślenie zasługuje fakt, zmniejszania 
się zaległości. Mamy wskaźniki po-
ziomu zadłużenia jedne z najniższych 
w województwie. Jest to niewątpli-
wie zasługa mieszkańców, ale też 
i natychmiastowej reakcji służb Spół-
dzielni bacznie obserwujących i re-
agujących na pojawiającą się możli-
wość wpadnięcia w narastający dług, 
jak i działań Zarządu oraz Rady Nad-
zorczej.

- Panie Przewodniczący jesteśmy 
u Progu nowego roku, jakie Pan ma 
życzenia i...

- Przede wszystkim, by dobre wy-
niki finansowe SSM zostały utrzyma-
ne i by nie było kolejnego majstro-
wania przy ustawach o spółdzielczo-
ści i spółdzielniach mieszkaniowych, 

bo sporo już namieszano, życzenie 
te tym bardziej są istotne, bo przyszły 
rok został proklamowany przez Orga-
nizację Narodów Zjednoczonych ja-
ko Międzynarodowy Rok Spółdziel-
czości. Przy tej okazji mam suge-

stię do redakcji „MS” by roz-
poczęła cykl artykułów o ru-
chu spółdzielczym, jego histo-
rii, istocie, zadaniach, celach. 
Tej wiedzy nigdy za wiele, tym 
bardziej, że obiegowe opi-
nie zafałszowują obraz spół-
dzielczości. Przyszły rok jest 
również rokiem 55-lecia na-
szej Spółdzielni, więc życzyć 
nam wszystkim należy dal-
szych lat jej funkcjonowania, 
bo sprawdziła się w działaniu. 
Ponieważ sprawdziła się for-
ma uczestnictwa w posiedze-

niach danego RO Członków RN za-
mieszkałych na innych Osiedlach, to 
takie spotkania będą kontynuowane, 
a nawet zintensyfikowane. Takie spo-
tkania i rozmowy pozwalają na zapo-
znanie się z odrębną specyfiką innych 
osiedli. Jesteśmy jedną Spółdzielnią, 
ale potrzeby są zróżnicowane.

Korzystając z okazji chciałbym ser-
decznie podziękować Członkom Rad 
Osiedli za ich wkład pracy na rzecz 
swoich osiedli, Zarządowi za bar-
dzo dobre prowadzenie Spółdziel-
ni, pracownikom za rzetelnie wykony-
waną pracę, redakcji za wydawanie 
miesięcznika, którego inni nam za-
zdroszczą, życzę też dalszych cieka-
wych materiałów, bo poprzez nie wie-
dza o SSM dociera nie tylko do na-
szych mieszkańców. Pozwolę sobie 
złożyć też najlepsze noworoczne ży-
czenia wszystkim związanym z SSM: 
mieszkańcom, działaczom samorzą-
dowym, pracownikom, firmom współ-
pracującym

dziękuję za rozmowę.
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PLAN
RZECZOWY ROBÓT REMONTOWYCH

SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA ROK 2012
OSIEDLE „WĘZŁOWIEC”

Lp. LOKALiZAcJA ROBÓT ZAKReS ROBÓT
iLOŚĆ

jednostka 
miary

TeRMiN 
WYKONANiA

i ROBOTY DeKARSKie

1 Władysława Jagiełły 1A Remont pokrycia dachowego 200 m2 III kw.

2 Wg zgłoszeń lokatorów 
Remonty daszków balkonowych nad 
ostatnią kondygnacją 

Wg potrzeb II – III kw

3
Wg rejestru zgłoszeń:
Roboty alpinistyczne

Uszczelnianie spoin płyt, mocowanie 
blach dylatacyjnych, kratek 
wentylacyjnych oraz montaż 
odstraszaczy przeciw gołębiom metodą 
alpinistyczną .

Wg potrzeb
I - IV kw

4 Garaże Wł. Jagiełły 15 Remont kapitalny pokrycia dachowego 270 m2 I kw

ii ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANe

1. Jana Polaczka 8D
Likwidacja naświetli klatki schodowej 
i zastąpienie ich murowaną ścianą 
z oknami PCV 

1 kl. II kw.

2.
Władysława Jagiełły 29A, B, c, D
Władysława Jagiełły 31A, B, c, D

Remont wejść i parterów, zabudowa 
szachtów + wymiana II drzwi 
wejściowych oraz drzwi do piwnic

4 kl.
4 kl.

II-III kw.
III- IV kw.

3. Władysława Jagiełły 25A, B, c, D Kapitalny remont balkonów  4 kl. II kw.

4. Władysława Jagiełły 25A, B, c Remont komór zsypowych 3 szt.  II kw.

iii ROBOTY MALARSKie

1. Jana Polaczka 8D 
Malowanie klatki schodowej po remoncie 
naświetli oraz białkowanie piwnic 

1 kl. II kw.

2. Wł. Jagiełły 29 A, B, c, D
Malowanie klatek piwnic i pomieszczeń 
maszynowni 

4 kl. II-III kw.

3. Wł. Jagiełły 31 A, B, c, D
Malowanie klatek piwnic i pomieszczeń 
maszynowni 

4 kl. III-IV kw

4.
Kompleks garażowo-usługowy 
Władysława Jagiełły 15 

Malowanie ścian i sufitów wewnątrz 
garaży

1350 m2 I kw

iV ROBOTY STOLARSKie

1. Wg złożonych wniosków 
Wymiana okien w mieszkaniach 
lokatorskich

240 szt. I-IV kw.

2. Władysława Jagiełły 25A, B, c, D
Demontaż okien piwnicznych 
i zastąpienie ich luksferami

14 szt. II kw.

3.
Władysława Jagiełły 7c, D; 1A, B, c;
 29A, B, c, D; 31A, B, c, D

Wymiana okien na klatkach schodowych
160 szt.

II – IV kw

Vii DźWiGi - ReMONTY

1. Całe osiedle
Remonty dźwigów osobowych zgodnie 
z harmonogramem

41 dźwigów I – IV kw.

Viii ROBOTY iNSTALAcYJNe

1. Władysława Jagiełły 33A, B, c, D, e
Wymiana poziomów ciepłej  
i zimnej wody oraz cyrkulacji 
w piwnicach całego budynku

5 klatek III- kw.

ciąg
 d

alszy n
a str.  6
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OSIEDLE „WĘZŁOWIEC”  - ciąg dalszyciąg dalszy ze str. 5

Lp. LOKALiZAcJA ROBÓT ZAKReS ROBÓT
iLOŚĆ

jednostka 
miary

TeRMiN 
WYKONANiA

2. Władysława Jagiełły 33e
Wymiana pionów ciepłej i zimnej wody 
wraz z wymianą wodomierzy

3 piony IV kw.

3. Grunwaldzka 2A, B
Wymiana pionów ciepłej i zimnej wody 
wraz z wymianą wodomierzy

6 pionów I kw.

4. Grunwaldzka 2A, B, c, D Wymiana poziomu zimnej wody 4 kl. III kw.

5. Władysława Jagiełły 9A, B, c Wymiana poziomu zimnej wody 3 kl. II kw.

X ROBOTY iNŻYNieRYJNe

1. Władysława Jagiełły 7 i 9
Remont kapitalny drogi osiedlowej wraz 
z wymianą podbudowy

950 m2 III kw

2. Władysława Jagiełły 35B, c, D
Przebudowa oraz utwardzenie kostką 
brukową zatoki parkingowej wzdłuż drogi 
osiedlowej przy budynku

325 m2 III kw.

3.
Walerego Wróblewskiego 30B 
Walerego Wróblewskiego 32

Remont kapitalny fragmentu chodnika 
wraz z regulacją studzienek

95 m2 I kw.

4. Jana Polaczka 8A
Wykonanie zadaszonego boksu na 
odpady komunalne 

1 boks  II kw.

5. Władysława Jagiełły 25-27 Remont kapitalny schodów na skarpie 27 stopni II kw.

6. Władysława Jagiełły 27A, B
Wykonanie I Etapu remontu boiska 
dwufunkcyjnego 

230 m2 II -III kw.

7. Wg potrzeb Cząstkowy remont dróg osiedlowych 600 m2 I - IV kw.

Xi DOMOFONY

1.
Władysława Jagiełły 29A, B, c, D; 
31A, B, c, D

Remonty domofonów 8 kl. III – IV kw.

Xii WeNTYLAcJA

1. Dot. wszystkich nieruchomości Wg potrzeb

Xi ZieLeŃ + MAŁA ARcHTeKTURA

1. Całość osiedla
Pielęgnacja drzew, żywopłotów,  
nasady drzew

 Wg potrzeb II kw.

OSIEDLE „BAŃGÓW”

Lp. LOKALiZAcJA ROBÓT ZAKReS ROBÓT
iLOŚĆ

jednostka 
miary

TeRMiN 
WYKONANiA

i ROBOTY DeKARSKie

1. Władysława Reymonta 4 Całkowita wymiana pokrycia dachu  180 m2 II-III kw.

2.  Całość osiedla
Częściowa wymiana pokrycia dachu  
+ wymiana kominków wentylacyjnych 
 na dachu

Wg potrzeb I-IV kw.

3. Marii Skłodowskiej-curie 61-89 Częściowa naprawa pokrycia dachów Wg potrzeb II-III kw.

ii ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANe

1.
Władysława Reymonta 46 -48,  
Marii Skłodowskiej-curie 7 - 15

Remont parterów – wyłożenie płytkami 
klinkierowymi elewacji przed wejściem 
do klatek schodowych

7 kl. II -III kw.

2.
Władysława Reymonta 2-8, 
Marii Skłodowskiej-curie 1-3

Remont balkonów  8 kl. II – III kw.
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Lp. LOKALiZAcJA ROBÓT ZAKReS ROBÓT
iLOŚĆ

jednostka 
miary

TeRMiN 
WYKONANiA

3. Marii Skłodowskiej-curie 87A, B, 89 Remont wejść do klatek schodowych 3 kl. II-III kw.

4. Całość osiedla Częściowy remont balkonów Wg potrzeb II-II kw.

5. Całość osiedla Roboty awaryjne Wg potrzeb

iii ROBOTY MALARSKie

1.
Władysława Reymonta 46-48, 
Marii Skłodowskiej-curie 7-15

Malowanie wejść do budynków 7 kl. II -III kw.

2. Marii Skłodowskiej-curie 87A, B, 89 Malowanie klatek schodowych, piwnic 3 kl. I kw.

iV ROBOTY STOLARSKie

1.
Władysława Reymonta 2-8,  
Marii Skłodowskiej-curie 1-3

Wymiana okien na klatkach schodowych 
i w piwnicach 

68 szt. I – IV kw.

2. Całość osiedla wg listy Wymiana okien  148 szt. I – IV kw.

V ROBOTY ŚLUSARSKie

1. Całość osiedla Remont balustrad balkonowych  Wg potrzeb II – III kw.

Vi ROBOTY eLeKTRYcZNe

1. Całość osiedla
Wykonanie pomiarów skuteczności 
zerowania

887 mieszkań I – IV kw.

Vii ROBOTY iNSTALAcYJNe

1. Całość osiedla
Wymiana poziomu zimnej, ciepłej wody 
i cyrkulacji

Wg potrzeb I – IV kw.

Viii c.O. ReMONTY

1. Całość osiedla
Wymiana zaworów, manometrów, 
termometrów

Wg potrzeb II kw.

iX ROBOTY iNŻYNieRYJNe

1. Całość osiedla
Remont chodników, naprawa 
nawierzchni asfaltowej

Wg potrzeb II-III kw.

2. Marii Skłodowskiej-curie 61-89 Remont schodów terenowych II-III kw.

X DOMOFONY - ReMONTY

1.  Całość osiedla Wymiana kaset itp. Wg potrzeb II kw.

Xii WeNTYLAcJA

1. Dot. wszystkich nieruchomości Wg potrzeb

Xi ZieLeŃ + MAŁA ARcHTeKTURA

1. Całość osiedla
Pielęgnacja drzew, żywopłotów,  
nasady drzew

Wg potrzeb II kw.

2. Marii Skłodowskiej-curie 77 Remont urządzeń zabawowych 1 kpl.

OSIEDLE „CHEMIK”

Lp. LOKALiZAcJA ROBÓT ZAKReS ROBÓT
iLOŚĆ

jednostka 
miary

TeRMiN 
WYKONANiA

i ROBOTY DeKARSKie

1 Niepodległości 61A, F Remont pokrycia dachowego 540 m2 I kw.

2 Niepodległości 58B, c, D, e Remont pokrycia dachowego 600 m2 II kw.

ciąg
 d

alszy n
a str.  8
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Lp. LOKALiZAcJA ROBÓT ZAKReS ROBÓT
iLOŚĆ

jednostka 
miary

TeRMiN 
WYKONANiA

3 Walerego Wróblewskiego 55 Remont pokrycia dachowego 410 m2 II kw.

ii ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANe 

1 Walerego Wróblewskiego 39-41
Remont parterów (wyłożenie ścian 
i podłóg płytkami klinkierowymi)

11 kl. I kw.

2 Niepodległości 58, 60
Remont parterów (wyłożenie ścian 
i podłóg płytkami klinkierowymi)

13 kl. II kw.

3 Niepodległości 64-66 Remont balkonów 120 szt. II kw.

4 Walerego Wróblewskiego 55A Remont balkonów 30 szt. I kw.

5 Alfonsa Zgrzebnioka 38-40 Remont balkonów 39 szt. II kw.

6 Niepodległości 58
Wykonanie nowej zabudowy pod 
kontenery

1 kpl. II kw.

7 Wszystkie nieruchomości  Zwroty za wymianę podłoża Wg potrzeb Cały rok

8 Wszystkie nieruchomości  Roboty awaryjne Wg potrzeb

iii ROBOTY MALARSKie

1. Walerego Wróblewskiego 39-41 Malowanie klatek schodowych 11 kl. II kw.

2 Walerego Wróblewskiego 55, 55A Malowanie klatek schodowych 2 kl. IV kw.

iV ROBOTY STOLARSKie

1 Wszystkie nieruchomości  Zwrot za wymianę okien 160 szt. Cały rok

1. Wszystkie nieruchomości  Wykonanie zaleceń UDT 9 szt. Cały rok

Viii ROBOTY iNSTALAcYJNe

1. Walerego Wróblewskiego 45 Wymiana poziomu zimnej wody 1 kl. IV kw.

2 Wszystkie nieruchomości  Remont instalacji gazowej Wg potrzeb I - IV

X ROBOTY iNŻYNieRYJNe

1.  Walerego Wróblewskiego 43-49, 55-59 Remont chodników 1200 m2 II kw.

2 Alfonsa Zgrzebnioka 27-43A Remont chodników 485 m2 II kw.

3 Walerego Wróblewskiego 67
Rewitalizacja terenu pomiędzy Walerego 
Wróblewskiego a Alfonsa Zgrzebnioka

1200 m2 III kw.

Xi DOMOFONY-ReMONTY

1 Alfonsa Zgrzebnioka 38-40 Wymiana kaset domofonowych 3 szt. III kw.

Xii WeNTYLAcJA

1. Wszystkie nieruchomości 
Roboty remontowe + montaż nasad 
kominowych

Wg potrzeb

Xiii ZieLeŃ + MAŁA ARcHTeKTURA

1. Dot. wszystkich nieruchomości Wycinka i nasadzanie drzew i krzewów Wg potrzeb II-IV kw.

Plan robót remontowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2012 został sporządzony na podstawie 
planów robót remontowych poszczególnych Administracji Osiedli zatwierdzonych przez Rady Osiedli.

Plan rzeczowy robót remontowo-konserwacyjnych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2012 dla 
osiedli:  im J. Tuwima, „centrum”, „Młodych” i „Michałkowice” opublikowaliśmy w grudniu 2011 r.

OSIEDLE „CHEMIK”  - ciąg dalszyciąg dalszy ze str. 7



9MOJA SPÓŁDZIELNIA 1/2012

ciąg dalszy na str. 10

Rejment – Reymont - Noblista

Chodzimy  nimi  co  dnia.  Nazewnictwo  wielu  z nich  jest 
zrozumiałe, bądź dorozumiane automatycznie i nie stwarza 
problemu udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy wiesz kto 
jest patronem ulicy, przy której mieszkasz? W wielu przy-
padkach odpowiedź nie byłaby już tak szybka i prosta. Jest 
także wiele ulic, o których nazwie nie potrafilibyśmy powie-
dzieć nic. Wystarczy wykonać małą sondę i popytać wśród 
znajomych: Jak ma na imię patron tej ulicy i... już byłby pro-
blem, bo na co dzień posiłkujemy się wersją skróconą do 
nazwiska. Ba, na mapach wielu miast  też nie  znajdziemy 

pełnej nazwy. Do naszych dokumentów nazwy ulic też nie 
są wpisywane w pełnym brzmieniu. A przecież każdy czło-
wiek ma imię i każdy tym imieniem się posługuje. „MS” od 
dobrych kilkudziesięciu miesięcy publikuje pełne nazwy ulic 
– niewiele tytułów tak czyni. Teraz postanowiliśmy przypo-
mnieć, co za postacie, jakie zdarzenia historyczne dały na-
zwę naszym ulicom. Niekiedy będziemy mocno zmuszeni 
do ograniczenia objętości publikacji, bo materiałów będzie 
aż nadto. Innym razem, przeciwnie, usilnie szukać będzie-
my informacji.

Patroni naszych ulic Patroni naszych ulic

Nie przez ambicję, łaknąć sławy 
itp. (…) Zostałem pisarzem z potrze-
by i z musu, z bólu, nienawiści i miło-
ści – pisał Władysław Reymont w li-
ście do Antoniego Wodziń-
skiego z 1903 roku. Jeden 
z najwybitniejszych pisarzy 
polskich, laureat Literackiej 
Nagrody Nobla z 1924 roku 
ma swoją ulicę w naszym 
mieście – w Bańgowie.

Stanisław Władysław Rej-
ment,  bo  tak  naprawdę  na-
zywał  się  bohater,  przyszedł 
na  świat  w 1867  roku  we  wsi 
Kobiele  Wielkie,  w dzisiej-
szym  powiecie  radomszczań-
skim.  Był  jednym  z dziewię-
ciorga dzieci Józefa – organi-
sty  i sekretarza  kancelarii  ko-
ścielnej oraz Antoniny z Kup-
czyńskich.  W domu  Rejmen-
tów  nie  przelewało  się,  mó-
wiąc  wprost  –  młodość  przy-
szłego  noblisty  to  okres  bie-
dy  i bezsilności.  Istotną  rolę 
w jego życiu odegrał szwagier 
Konstanty Jakimowicz,  wła-
ściciel  magazynu  krawieckie-
go, człowiek o szerokich hory-
zontach  myślowych,  który  nie 
tylko  wyszkolił  Rejmenta  na 
czeladnika, ale też pomógł mu, 
obok  matki,  ukształtować  się 
intelektualnie.  Przedstawił  mu 
Warszawę  jako ośrodek życia 
kulturalnego.  Wzbudził  w nim 
zainteresowanie  teatrem,  na-
uką, spirytystyką. Z tego okre-
su  też,  czyli  pierwszej  połowy 
lat  80.  XIX  wieku,  pochodzą 
pierwsze próby pisarskie mło-
dego  Staszka.  By  uciec  nie-
jako  od  gorzkiego  smaku  życia  w Tu-
szynie,  dokąd  Rejmentowie  przepro-
wadzili się w rok po urodzeniu Stanisła-
wa, w 1884 roku nie godząc się z losem 
rzemieślnika  i twardą  wolą  ojca,  wstą-
pił,  pod  zmienionym  nazwiskiem  jako 

Urbański, do objazdowej  trupy teatral-
nej, w której grał do 1888  roku. Myślał 
też później o wstąpieniu do seminarium 
duchownego.  We  wspomnianym  1888 

roku,  gdy  wrócił  do  domu,  dzięki  po-
mocy ojca znalazł pracę na Kolei War-
szawsko-Wiedeńskiej. Był pomocnikiem 
dróżnika, codziennie doglądającym sta-
nu  torów  na  trasie  Krosnowa  –  Lipce. 
Wieś  Lipce  stała  się  później  inspiracją 

dla  niego w jego najsłynniejszym dzie-
le – „epopei chłopskiej” – „Chłopi”. Pra-
ca  ta,  gdzieś  na  peryferiach  wielkiego 
świata,  sprawiła,  że z pasją podejmuje 

kolejne próby pisarskie wyłącz-
nie jednak dla siebie. 

W 1893  roku  podejmu-
je  ważną  dla  siebie  decyzję 
– wyjazd  na  stałe  do  War-
szawy z nadzieją na utrzyma-
nie  się  z pisania,  że  jakoś  to 
będzie.  W tym  też  roku  uka-
zują  się  jego  pierwsze  utwo-
ry:  Wigilia Bożego Narodze-
nia, Suka i Śmierć. Jeszcze je-
den istotny fakt, że owe teksty 
podpisał  już  jako  Władysław 
Stanisław Reymont. W kolej-
nych  miesiącach,  latach  du-
żo pisze, ale  też czyta, wciąż 
nabiera  nowych  doświadczeń 
z otaczającego go świata, któ-
ry w przyszłości,  tak wyraźnie 
będzie  zobrazowywany  w je-
go  twórczości.  W 1894  na  ła-
mach „Tygodnika Ilustrowane-
go”  opublikowany  został  jego 
reportaż:  Pielgrzymka do Ja-
snej Góry,  następnie  dostaje 
propozycję wydania pierwszej 
książki.  Mimo  to  nadal  żyje 
w biedzie. W 1896 ukazuje się 
powieść  Komediantka,  oparta 
o doświadczenia  teatralne au-
tora. Rok później wychodzi ko-
lejna – Fermenty, będąca kon-
tynuacją  Komediantki.  Rey-
mont  w tym  czasie  solidnie 
pracuje,  pomimo  problemów 
zdrowotnych,  nad  swoim  ko-
lejnym dziełem mającym przy-
nieść mu wkrótce szeroki roz-
głos – Ziemia Obiecana – ob-

razującym  w sposób  realistyczny  mia-
sto robotnicze w okresie rewolucji prze-
mysłowej  i dzikiego  kapitalizmu.  Osta-
tecznie  powieść  ta  ukazuje  się  w ro-
ku 1899.

Nadchodziła zima…

- jeszcze się barowała z jesienią i porykujący tłukła po 
sinych dalach jako ten zwierz srogi i głodny, że nie wia-
da było, kiej przeprze a skoczy i lutymi kłami weźre się 
we świat…

- jeszcze czasami prószył śnieg nikły, płowy – jesien-
ny śnieg…

- jeszcze przychodziły dnie osłupiałe, chorością sine, 
ckne, tęskliwe (…)

- jeszcze noce były jesienne; oślepłe głuche, zamęt-
ne, a pełne strzępów mgieł i brzasków gwiazd pomar-
łych (…)

- jeszcze czasami, o zachodzie, z posępnych pól oło-
wianego nieba wyłupywało się czerwone, ogromne słoń-
ce (…)

I rosła zima, rosła co dzień, co godzina, co to oczym-
gnienie.

Wł. Reymont, fragment „Chłopów” – Zima

Portret Reymonta autorstwa Jacka Malczewskiego
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ciąg dalszy ze str.9
-  Sam uważam, że wszystko, com 

napisał do „Chłopów”, jest moim wstę-
pem literackim  –  oceniał  bohater  we 
wspomnianym  już  liście  do  A.  Wo-
dzińskiego.  Władysław  Stanisław 
Reymont miał wówczas plan stworze-
nia  kilkunastu  powieści  opisujących 
wszystkie obszary życia ludzkiego. 

Nad  Chłopami  pracował  długo.  Lata 
1901-1908  to  wysiłek  włożony  w osta-
teczną  wersję  tego  dzieła,  którego  pier-
wowzór  był  już  w zasadzie  gotowy 
w 1901  roku.  Owa  „Epopeja  chłopska”, 
ukazująca obraz życia zbiorowości chłop-
skiej we wszystkich czterech porach roku, 
przyniosła W. Reymontowi sławę i ugrun-
towała pozycję w środowisku. 

W międzyczasie  nasz  bohater  do-
znał obrażeń w katastrofie kolejowej we 
Włochach,  obecnie  dzielnicy  Warsza-
wy. Za uszczerbki na zdrowiu otrzymał 
wysokie odszkodowanie od kolei, które 
pozwoliło mu wreszcie, w zasadzie do-

piero  w tym  momencie,  ustabilizować 
się finansowo. 

Sporo  już  podróżuje  po  świecie, 
włącznie  z wyprawami  za  ocean, 

w kwestiach związanych nie tylko z je-
go  publikacjami.  W 1919  roku  Mini-
sterstwo Spraw Zewnętrznych powie-
rzyło mu misję  „uaktywnienia emigra-
cji na rzecz przyszłych granic Polski”.

  Dalsze  lata  po  publikacji  Chłopów, 
przynoszą  kolejne  owoce  działalno-
ści pisarza. Wydaje on między innymi 
powieści:  Marzyciel,  Wampir,  trylogię 
historyczną  –  Rok 1794.  Na  dorobek 
autora, oprócz powieści stanowiących 
niemal połowę  twórczości, złożyły się 
też liczne nowele i reportaże. 

W 1924 roku przyznano Reymontowi 
Literacką Nagrodę Nobla za jego naj-
większe dzieło - powieść „Chłopi”. Jed-
nym  z głównych  konkurentów  do  te-

go  wyróżnienia  był  Stefan Żeromski. 
Sam nominowany nie mógł pojawić się 
na uroczystości wręczenia ze względu 
na dokuczający mu od dłuższego cza-
su zły stan zdrowia. Nagroda ta odbiła 
się szerokim echem w świecie, zaowo-
cowała szeregiem komentarzy i propo-
zycji,  z których  jednak nadmiarem so-
bie  nie  radził.  Nastrój  ten  spotęgowa-
ła  też  choroba  serca,  uniemożliwiają-
ca  mu  tworzenie,  a przecież  ambicje 
miał  daleko  idące.  Zmarł  kilkanaście 
miesięcy  po  otrzymaniu  Nagrody  No-
bla w wieku 58  lat. Miejscem  jego po-
chówku  jest  Aleja Zasłużonych  na 
warszawskich Powązkach. 

Rafał Grzywocz
Materiał  opracowano  na  podstawie  ksią-

żek: „Władysław Stanisław Reymont” Stefana 

Licheńskiego, „Reymont” Barbary Koc, a tak-

że witryn internetowych - Fundacji Władysła-

wa  Reymonta  oraz  nobliści.bnet.pl.  Repro-

dukcja portretu pisarza pochodzi  z publikacji 

Barbary Koc.

Rejment…

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 sięgają-

cym kilku miesięcy z myślą o tych, 
co planują jakieś wyjazdy, przed-
stawiamy harmonogram odczytów 
podzielników kosztów ogrzewania.

zawiadamiamy, 
że odczyty wykonywane będą tylko 

w godzinach PoPołudniowych,  
Początek ok. 1600,  

a w soboty od 1000.

Szczegółowe  informacje  znajdziecie 
Państwo  na  ogłoszeniach  w gablot-
kach i na drzwiach wejściowych do bu-
dynku.  Jednak  już  teraz warto  zazna-
jomić  się  z terminami  i skonfrontować 
je z własnymi zamierzeniami i planami.

Przypominamy, że zgodnie z obo-
wiązującym regulaminem rozliczeń 
centralnego ogrzewania przewidzia-
no tylko: 

JeDeN TeRMiN ODcZYTU
PODSTAWOWY ORAZ
JeDeN DODATKOWY.

Po  tym  czasie  nie  będą  organizowa-
ne  żadne  inne  terminy  dla  osób,  które 
nie udostępniły mieszkań w obydwu wy-
znaczonych  datach.  Również  reklama-
cje  dotyczące  rozliczenia  ryczałtowego 
z powodu nieobecności lokatora nie bę-
dą uwzględniane. Biuro Rozliczeń ec

Termin Budynek, adres

14. 01.
sobota

Walerego Wróblewskiego 2; 4

16. 01.
poniedziałek

Pocztowa 14a-d;
Jana Pawła ii 21, 22;

Konstantego Damrota 1b;
Władysława Łokietka 18-24

17. 01.
wtorek

Pocztowa 15a-c;
Jana Pawła ii 17; 18a-b;

Plac Skrzeka i Wójcika 5a-b

18. 01.
środa

Władysława Sikorskiego 2a-c, 4f-g;
Tadeusza Kościuszki 3, 3a, 10;

Plac Skrzeka i Wójcika 6a-b

19. 01.
czwartek

Władysława Sikorskiego 4a-e;
Jedności 1a, b, c;

Hutnicza 3, 3A;
Plac Skrzeka i Wójcika 7a-b

20. 01.
piątek

Hutnicza 3b; 4; 5;
Kościelna 12; 12a;

Pocztowa 1; 1a

Termin Budynek, adres

24. 02.
piątek

Władysława Jagiełły 25a-b;  
Kolejowa 1a-c; 2a-b; 3a-b

25. 02.
sobota

Władysława Jagiełły 25c-d;

27. 02.
poniedziałek

Władysława Jagiełły 27c-d;  
Walerego Wróblewskiego 43; 45; 

Kolejowa 3c; 4; 5a-c; 6

28. 02.
wtorek

Władysława Jagiełły 27a-b;  
Walerego Wróblewskiego 47; 49;  

Jana Polaczka 2a-b; 4a-c

29. 02.
środa

Władysława Jagiełły 29c-d; 
Niepodległości 60a-c;  

Jana Polaczka 6a-b; 8a-d

1. 03.
czwartek

Władysława Jagiełły 29a-b; 
Niepodległości 60d-f; 
Władysława Łokietka 2
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ciąg dalszy na str.12

rafał grzywocz: ostat-
nio jak rozmawialiśmy, koń-
czyła się V kadencja samo-
rządowa, Podczas której 
był Pan Przewodniczącym 
rady miasta siemianowice 
śląskie. dziś, kilkanaście 
miesięcy Później, jest Pan 
Przewodniczącym sejmiku 
śląskiego. Proszę Przed-
stawić drogę dojścia do 
tego stanowiska.

Andrzej gościniak: Pierw-
szy  raz  uczestniczyłem 
w wyborach  samorządo-
wych w 1998 roku. Startowa-
łem wówczas do Rady Mia-
sta  Siemianowic  Śląskich, 
jednak  bez  powodzenia. 
W 2002 roku znów zdecydo-
wałem się wystartować  i już 
z pozytywnym skutkiem. Zo-
stałem radnym. Radni z kolei 
powierzyli  mi  funkcję  wice-
przewodniczącego  RM.  My-
ślę,  że  wzięło  się  to  wów-
czas stąd, że dysponowałem 
kwalifikacjami  i doświadcze-
niem,  ale  też  znajomością 
prawa,  procedur  itp.  Repre-
zentowałem  wtedy  opozy-
cję.  W kolejnych  wyborach, 
cztery  lata później, z bardzo 
satysfakcjonującym  wyni-
kiem  wyborczym  dostałem 
się  ponownie  do  Rady  Mia-
sta, w której pełniłem funkcję 
Przewodniczącego  z ramie-
nia  koalicji  rządzącej  (Plat-
forma  Obywatelska  i Forum 
Samorządowe  Jacka  Guze-
go – przyp. red.). Sądzę, że 
ta  czteroletnia  koalicja  do-
brze  zapisała  się  w pamięci 
mieszkańców  i ogólnie  opi-
nii publicznej. Wiele nowych 
rzeczy udało się zrobić: dwa 
ronda w centrum miasta, Ry-
nek  Miejski,  modernizacja 

zabytkowego  Ratusza  i Wil-
li  Fitznera,  remonty  obu  Li-
ceów i innych placówek edu-
kacyjnych, rozpoczęto budo-
wę  Muzeum  Tradycji  Gór-
nictwa i Hutnictwa etc. Przy-
pomnę  tylko  o Strategicz-
nych  Celach  Kadencji,  upu-
blicznionych  już  na  samym 
początku,  do  których  reali-
zacji  konsekwentnie  dążyli-
śmy.  Moim  zdaniem  uczci-
wie  potraktowaliśmy  wybor-
ców.  Wspólne  sukcesy  Pre-
zydenta Miasta, moje, koali-
cji  spowodowały,  że  posta-
nowiłem  wziąć  udział  w wy-
borach  do  Sejmiku  Śląskie-
go  i ku  mojemu  wielkiemu, 
miłemu zaskoczeniu uzyska-
łem  blisko  17  tysięcy  gło-
sów. Zaufanie,  jakim cieszy-
łem się i cieszę w mojej par-
tii  sprawiło,  iż  powierzono 
mi, zaraz na początku, funk-
cję  wiceprzewodniczącego 
Sejmiku.  To  duże  wyróżnie-
nie. W październiku 2011 ro-
ku  odbyły  się  wybory  par-
lamentarne,  w których  man-
dat  do  Senatu  RP  zdobył 
Bogusław Śmigielski,  do-
tychczasowy  przewodniczą-
cy Sejmiku Śląskiego. Jako, 
że  nie  można  łączyć  funk-
cji  senatora  i radnego,  mój 
poprzednik  był  zobowiąza-
ny  zrzec  się  mandatu  rad-
nego  Sejmiku.  Tym  sposo-
bem  powstał  wakat  na  sta-
nowisko  Przewodniczącego 
i w przeprowadzonym głoso-
waniu,  większością  głosów, 
to właśnie mnie powierzono 
te funkcję.

- czuł Pan ciężar odPo-
wiedzialności Przyjmując 
to stanowisko?

-  Uważam,  że  mam  od-

powiednie  kwalifikacje,  do-
świadczenie  i umiejętno-
ści  by  sprostać  tej  funkcji, 
inaczej  bym  jej  nie  przyjął. 
Z drugiej strony,  jest  to du-
że  wyzwanie.  Chcę  w spo-
sób  odpowiedzialny  spra-
wować tę funkcję dla dobre-
go  wizerunku  Urzędu  Mar-
szałkowskiego,  dla  satys-
fakcji  nie  tylko  moich  wy-
borców,  ale  i mieszkańców 
całego  województwa,  za-
powiadając  z góry  dobrą 
współpracę  z Marszałkiem 
Województwa Śląskiego.

- Proszę Powiedzieć Parę 
słów o roli sejmiku.

-  Jeśli  by  zapytać  prze-
ciętnego  mieszkańca,  kto 
rządzi  w województwie, 
większość  odpowiedzia-
łaby:  wojewoda.  To  oczy-
wiście  nieprawda.  Wiedza 
o tym,  że  mamy  samorząd 
wojewódzki  jeszcze  się 
tak  bardzo  nie  ugruntowa-
ła,  jak  wiedza  o samorzą-
dzie miejskim, gminnym czy 
powiatowym.  Wojewoda 
jest  przedstawicielem  rzą-
du w terenie, ale nie rządzi 
województwem  –  sprawu-
je on nadzór prawny. Odpo-
wiedzialność  za  rządzenie 
spoczywa na Urzędzie Mar-
szałkowskim  składającym 
się  z dwóch  władz  -  wy-
konawczej  i uchwałodaw-

czej.  Władzą  wykonawczą 
jest Zarząd Wojewódzki, na 
czele  którego  stoi  Marsza-
łek  wraz  z Zarządem,  zaś 
organem  stanowiącym  jest 
właśnie  Sejmik,  odpowied-
nik Rady Miasta, gminy, po-
wiatu.

- a zadania Przewodni-
czącego?

- Do nich należy organiza-
cja pracy Sejmiku jako cało-
ści i prowadzenie sesji.

- jak widzi Pan sPrawo-
wanie Przez siebie tej funk-
cji?

-  Zadania  Przewodniczą-
cego można wykonać w for-
mie  ograniczonej  albo  roz-
szerzonej. Jeśli o mnie cho-
dzi,  to podobnie  jak w cza-
sie,  gdy  pełniłem  funkcję 
przewodniczącego  siemia-
nowickiej  Rady  Miasta,  tak 
i teraz  reprezentuję  pogląd 
wykonywania  tego  zadania 
w sposób  rozszerzający, 
nienaruszający  prawa.  Nie 
jestem  osobą  czynną  za-
wodowo, mogę tym samym 
poświęcić  tej  roli  znacznie 
więcej  czasu. Tak więc  co-
dziennie  jestem  w Sejmi-
ku do dyspozycji mieszkań-
ców, Marszałka czy Kance-
larii.  Aktualnie  poświęcam 
prawie  cały  swój  czas  na 
działalność publiczną.

Priorytet: 
Porozumienie 

wszystkich  
szczebli 

samorządu
Rozmawiamy z Andrzejem Gościniakiem, 

przewodniczącym Sejmiku Śląskiego, 
mieszkańcem osiedla „chemik”.
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ciąg dalszy ze str. 11
- w jakim stoPniu stano-

wisko Pozwala Panu nadal 
interesować się naszym 
miastem?

Jedno  z drugim  nie  tylko 
da  się  połączyć,  ale  jed-
no  z drugiego  wypływa. 
Moimi  wyborcami,  gdy  by-
łem  w Radzie  Miasta,  by-
li  mieszkańcy  Siemianowic 
Śląskich.  Obecnie  moi  wy-
borcy to też mieszkańcy te-
go  miasta,  ale  i Piekar  Ślą-
skich, Chorzowa, Rudy Ślą-
skiej,  Świętochłowic  i Za-
brza.  Nie  chcę  też  być  po-
strzegany jako osoba, która 
dzięki głosom mieszkańców 
robi polityczną karierę, a te-
raz  o nich  zapomina.  Dla-
tego  od  początku  kadencji, 
za  zgodą  Prezydenta  Jac-
ka Guzego  i przewodniczą-
cego  Rady  Miasta  –  Ada-
ma cebuli,  udostępniono 
mi gabinet w Ratuszu, gdzie 
pełnię dyżury dla mieszkań-
ców. Poza tym, z Prezyden-
tem mam równie częsty kon-
takt,  jak  było  to  wcześniej. 
Podobnie  jest  w przypadku 
prezydentów  innych  miast 
z mojego okręgu wyborcze-
go,  z którymi  spotykam  się 
w celu omówienia istotnych 
spraw  dla  ich  miast.  Nie-
długo i w tych miastach bę-
dę do dyspozycji mieszkań-
ców.  Uważam,  że  samo-
rządy  różnych  szczebli  po-
winny z sobą współdziałać, 
a istotną  rolę  w tych  rela-
cjach odgrywać musi prze-
wodniczący  Sejmiku.  Za-
mierzam  przynajmniej  raz 
w tygodniu  uczestniczyć 
w sesjach rad, nie tylko po-

wiatów,  dużych  miast,  ale 
małych gmin także. 

...a sPółdzielczością?
-  Swoją  działalność  pu-

bliczną  zacząłem  w Radzie 
Osiedle  „Chemik”.  Od  tego 
momentu rozpoczął się mój 
związek  z Siemianowicką 
Spółdzielnią  Mieszkanio-

wą.  Związek  ten  tak  dale-
ce się rozwinął, że wspólnie 
z osobami utożsamiającymi 
się z samorządem SSM do-
szło  do  powstania  Stowa-
rzyszenia  Przyjaciół  Bytko-
wa,  którego  mam  przyjem-
ność być przewodniczącym 
od  początku  jego  istnienia. 
Stworzyliśmy program Ryn-
ku Bytkowskiego, dzięki któ-
remu mógł on powstać, or-
ganizujemy  też  na  nim  im-
prezy. Zawsze wyrażam za-
dowolenie  z faktu,  że  SSM 
przyjęła między innymi mo-
je  pomysły  dotyczące  bu-
dowania  przyjaznej prze-
strzeni publicznej.  Pomy-
sły  Stowarzyszenia  Przyja-
ciół Bytkowa i SSM integru-
ją  się  z pomysłami  obywa-
teli.  Poza  tym  w sprawach 
spółdzielczości  często  dys-
kutuję,  gdyż  uważam,  że 
stanowi ona ważny element 
życia publicznego. Popatrz-
my  na  Bytków:  praktycz-
nie 90% zasobów należy do 
Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Widać dużą 

dbałość  o te  zasoby,  dzię-
ki temu lepiej nam się żyje.

- odbiegając nieco… 
wolny czas dla siebie, ro-
dziny, znajomych. czy na to 
starcza jeszcze dnia?

-  Z czasem  jest  podob-
nie  jak  z ekonomią.  A eko-
nomia to sztuka wyboru ce-

lów  jednych  przed  innymi. 
Poza  tym,  jeżeli  lubi się,  to 
co  się  robi,  to  i zmęczenie 
jest mniejsze, a koszt doko-
nanego  wyboru  nie  jest  aż 
tak dotkliwy i przykry. 

- wracamy do Polityki. ja-
kie istotne decyzje Podjęte 
zostały Podczas Posiedzeń 
sejmiku od Początku trwa-
jącej kadencji, które doty-
czyły siemianowic śląskich?

-  Korzyści  płynące  z de-
cyzji  Sejmiku  podzielił-
bym w ten sposób: Siemia-
nowice  Śląskie  pozyskały 
w ubiegłym  roku  kilka  mi-
lionów złotych zwrotu kosz-
tów  z tytułu  wykonania  ter-
momodernizacji  dwóch  li-
ceów  oraz  chętnie  odwie-
dzanego Rynku Miejskiego, 
w trakcie  postępowania  re-
fundacyjnego  jest  wiele  in-
nych jeszcze projektów. Ta-
kie  są  przykładowe  korzy-
ści  mieszkańców  w samym 
mieście.  Ale  też  poza  nim 
można je mnożyć. Na przy-
kład, gdy siemianowiczanie 
jadą DTŚ-ką do Zabrza nie 

przeszło  godzinę  krętymi, 
miejskimi  ulicami,  a tylko 
kilkanaście minut  trasą wy-
budowaną  z pieniędzy  wo-
jewództwa  śląskiego.  Jesz-
cze  jeden  bardzo  ważny 
aspekt,  to  pieniądze  prze-
znaczane  w naszym  woje-
wództwie  na  kulturę.  Wy-
damy  na  ten  cel  198  mln 
złotych  w bieżącym  roku. 
Urząd  Marszałkowski  sta-
ra  się  zmienić  wizerunek 
Ślązaka,  Zagłębiaka,  koja-
rzonych tylko z górnictwem, 
hutnictwem czy koleją. Żad-
ne  inne  województwo  nie 
inwestuje  w takim  stopniu 
w kulturę, jak nasze. 

- wsPomniał Pan w roz-
mowie o dyżurach dla miesz-
kańców. Proszę Powiedzieć 
coś więcej na ten temat.

-  W każdy  wtorek,  po 
wcześniejszym  osobistym 
lub  telefonicznym  umówie-
niu  się,  jestem  do  Państwa 
dyspozycji w Ratuszu, w ga-
binecie  przewodniczące-
go Rady Miasta. Na spotka-
nie  można  umówić  się  po-
przez  biuro  RM  –  pokój  12 
lub  pod  numerem  telefonu 
32 760-52-49. Skontaktować 
się możemy również w znaj-
dującej się na osiedlu „Che-
mik”  siedzibie  Zarządu  Po-
wiatowego  PO.  Zapraszam 
do  kontaktowania  się  i ser-
decznie pozdrawiam. Korzy-
stając  z możliwości  pozwo-
lę  sobie  złożyć noworoczne 
życzenia  wszystkim  Czytel-
nikom „MS”: oby Nowy Rok 
upłynął spokojnie, w zdrowiu 
i zadowoleniu  i oby  spełniły 
się wszelkie marzenia.

- dziękuję za rozmowę. 

Priorytet: 
Porozumienie 

wszystkich  
szczebli samorządu

DNI WYWOZU PRZEDMIOTÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
Z OSIEDLI SSM:

WTORKI: „Chemik”, im. J. Tuwima 

ŚRODY: „Młodych”, „Węzłowiec”

CZWARTKI: „Bańgów”, „Centrum”, „Michałkowice”
Uprasza się mieszkańców o dostosowanie się do terminów wywozu i wystawianie zbędnych rzeczy na krótko przed 

podanym dniem tak, aby okolice śmietników nie wyglądały jak totalne rupieciarnie.
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ciąg dalszy na str. 14

Os. „Bańgów” Os. „centrum” Os. „chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Krótko o remontach, ale nie tylko
W ostatnich latach było raczej nie do pomyślenia, by w grudniu czy 

w pierwszym tygodniu stycznia prawie nie było śniegu. Tej zimy za-
śnieżone osiedla, to obrazek rzadki, tym samym zamiast rubryki „Zima 
w osiedlach” i relacji ze zmagań służb administracji z „żywiołem”, piszemy 
krótko o remontach, których jednak też jest, póki co nie za dużo. 

Osiedle „Michałkowice”
W Michałkowicach  w grudniu  za-

kończyło  się  malowanie  klatek  scho-
dowych  wraz  z płytkowaniem  wejść 
w budynku  przy  ulicy  Przyjaźni 42. 
Poza  tym,  dokonano  wymiany  kilku 
zdewastowanych w ostatnim miesiącu 
skrzynek reklamowych przed wejścia-
mi do klatek schodowych osiedla Ro-
botniczego. Konserwatorzy wymienia-
li również piony wodne i kanalizacyjne 
lub  ich  odcinki,  między  innymi  w do-
mach  przy  ulicach:  Kościelnej 34, 

Przyjaźni 18A,  Przyjaźni 22B,  Wła-
dysława Sikorskiego 4c.

Ostatnio problemem w osiedlu znów 
stało się dokarmianie gołębi pod okna-
mi.  Ptaki  te,  najedząc  się  do  syta, 
przetrawione  jedzenie  pozostawiają 
lokatorom  na  balkonach,  parapetach 

czy  na  placach  zabaw.  Administra-
cja prosi więc, po skargach mieszkań-

ców,  o zaprzestanie  przez  życzliwe 
gołębiom  osoby,  swoich  praktyk.  Go-

łębie, szczególnie gdy nie ma śniegu, 
są w stanie same się wyżywić.

Osiedle im. Juliana Tuwima
W osiedlu  im.  Juliana  Tuwima  kon-

tynuowane  są  między  innymi  prace 
związane  z remontem  balkonów  bu-
dynku przy ulicy Hermana Wróbla 7B. 

  Wymieniane  są  też  piony  wodne. 
Z kolei  w klatce  schodowej  przy  ul. 
Hermana Wróbla 3B  rozpoczyna-
ją  się  prace  remontowe  po  pożarze 
dźwigu osobowego, do jakiego doszło 
w połowie grudnia.

Osiedle „Węzłowiec”
W grudniu zakończono budowę ko-

lejnych  i zarazem  ostatnich  dziesię-
ciu  boksów  garażowych  przy  ulicy 
Władysława Jagiełły 41.  Łącznie 
pod tym adresem mamy ich 48. Roz-
poczęły  się  za  to  roboty  malarskie 
na  dolnym  poziomie  budynku  kom-
pleksu  usługowo-garażowego  przy 
ulicy  Wł. Jagiełły 15, a z koniecz-
ności  przełożono  i wyrównano  tam 
powierzchnię  wjazdów  wykonanych 
z kostki  brukowej.  W osiedlu  „Wę-
złowiec”  w ubiegłym  miesiącu  zano-
towano awarie  sieci C.O.,  będących 
w zarządzaniu  Tauron  Ciepło  S.A. 
Ogrzewania  i ciepłej  wody  nie  mieli 
przez  kilkanaście  godzin  mieszkań-

Osiedle „Młodych” – płytkowanie 
ścian parteru przy Alei Młodych 5.

Osiedle „chemik” – płytkowanie 
posadzki parteru przy ulicy 

Niepodległości 58A.

Osiedle „Węzłowiec” – nowe garaże przy ulicy Władysława Jagiełły.

COOPERATIVE ENTERPRISES BUILD A BETTER WORLD

Spółdzielnie budują lepszy świat
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Os. „Bańgów” Os. „centrum” Os. „chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Krótko o remontach, ale nie tylko

cy budynków przy ulicy Grunwaldz-
kiej 3D  oraz  Władysława Jagiełły 
25A.  Z kolei  w klatce  budynku  przy 
ul.  Grunwaldzkiej 7A,  na  II  piętrze, 
przytrafiła  się  awaria  ciepłej  wody. 

Awarie  takie  są  trudne do usunięcia 
z uwagi  umiejscowienie  w posadzce 
rur: centralnego ogrzewania, central-
nej  ciepłej  wody  oraz  wody  zimnej. 
Przy  okazji  usuwania  awarii  wymie-
niono też popękane płytki podłogowe 
na antresoli.

Osiedle „Młodych”
W osiedlu  „Młodych” zakończyły się 

już  roboty  remontowe  na  parterach 
klatek schodowych Alei Młodych 4-7. 
Również  przy  Alei Młodych,  tyle  że 
pod  numerem  11  zakończono  malo-
wanie  klatki  schodowej.  Teraz  ekipa 
zajmująca  się  tymi  pracami  przenosi 
się na „dwunastkę”  i później po kolei 
dalej – do numeru 15. Z zakończonych 
ostatnio robót na uwagę zasługuje też 
wymiana w czterech klatkach schodo-
wych okien piwnicznych przy ZHP 3-6 
oraz wymiana drzwi w pawilonie han-
dlowym przy Niepodległości 25.

W styczniu prowadzane będą próby 
szczelności  gazu  oraz  prawidłowego 
funkcjonowania  instalacji  wentylacyj-
nych przy ul. Bohaterów Westerplat-
te i Alei Młodych 1-15, zgodnie z har-
monogramem.

Osiedle „chemik”
W osiedlu  „Chemik”  z wykona-

nych  niedawno  robót  warto  wymie-
nić: montaż kabli grzewczych w ryn-
nach  oraz  rurach  spustowych  przy 
kolejnym  adresie  –  ul.  Niepodle-
głości 57-59, remont  schodów  ze-
wnętrznych  w rejonie  budynku  przy 

ulicy Walerego Wróblewskiego 57, 
naprawa  oświetlenia  Rynku Byt-
kowskiego,  modernizacja  parteru 
przy ulicy Alfonsa Zgrzebnioka 25. 
Trwają  też prace malarskie przy uli-
cy W. Wróblewskiego 39B, c i mo-

dernizacja  parterów  klatek  schodo-
wych  budynku  przy  ulicy  Niepodle-
głości 58.

Osiedle „centrum”
W osiedlu „Centrum” prowadzone są 

nadal  roboty  dociepleniowe  budynku 

przy  ulicy  Michałkowickiej 17-23A. 
Trwają  przeglądy  szczelności  insta-
lacji  gazowych  oraz  wentylacyjnych. 
Zakończyły  się  one  już  przy  ul.  Ko-
muny Paryskiej,  a w styczniu  będą 
przeprowadzane przy ulicy Powstań-
ców.  Wkrótce  nastąpi  też  wymiana 
pionów kanalizacyjnych przy ulicy Ry-
szarda Gansińca 4  (jednego)  oraz 
7  (dwóch),  a także  odcinka  pozio-
mu  wodnego  przy  ulicy  Powstań-
ców 46A, w związku z występującymi 
tam często awariami.

Osiedle „Bańgów”
Sporo  wysiłku  pokładano  w ostat-

nim miesiącu w pielęgnację osiedlo-
wej  zieleni,  zaś  konserwatorzy  na 
bieżąco starali się usuwać zgłoszone 
przez  lokatorów  awarie  w mieszka-
niach. W grudniu  rozpoczęła się wy-
miana poziomów zimnej, ciepłej wo-
dy oraz cyrkulacji w klatkach schodo-
wych przy ulicy Marii Skłodowskiej-
-curie 9-15.  W najbliższym  czasie 
rozpocznie  się  remont  oświetlenia 
klatek  schodowych  przy  ulicy  Karo-
la Szymanowskiego i Marii Skło-
dowskiej-curie,  zgodnie  z Planem 
Remontowym przyjętym na ten rok. 

Rafał Grzywocz

Osiedle „Węzłowiec” – Grunwaldzka 7A, przy okazji 
wymieniono płytki na antresoli.

Osiedle „Węzłowiec” – Władysława Jagiełły 15, 
 poprawiono wjazd.

ciąg dalszy ze str. 13

Osiedle „chemik” – wykonane nowe 
schody zewnętrzne w rejonie budynku 
przy ul. Walerego Wróblewskiego 57.

Nie bądź obojętny - za likwidowanie dewastacji  
TY też płacisz!!!



O inauguracji MRS czytaj str. 2.
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Około  1900,  15  grudnia  ub.r.,  kłęby 
czarnego,  gryzącego  dymu  wypełniły 
klatkę  schodową  w budynku  przy  ul. 
Hermana Wróbla 3B. Paliła się winda.

Przez te paręnaście minut mieszka-
jący w tym domu najedli się ogromne-
go  strachu,  gdyż  nagle  coś,  co  zna-
ne jest ze słyszenia, coś, co dzieje się 
zawsze gdzieś, u innych i jakże wtedy 
wydaje  się  odległe,  stało  się  faktem 

w ich  domu.  Nagle  brutalne  zagroże-
nie  i świadomość  bezsilności  zawita-
ła pod dach.

Ogień  był  gwałtowny,  bo  w bardzo 
krótkim czasie strawił – właściwie do-
szczętnie  –  kabinę  windy  wykonaną 
z trudnopalnych  materiałów  –  patrz 

zdjęcia  obok.  Mimo  swej  odporności 
nie  wytrzymały  potężnej  temperatu-
ry  i ścianki  zwęgliły  się.  Z kabiny  zo-
stało  wspomnienie.  Jeszcze  kilka  dni 
po  pożarze  na  klatce  czuć  było  spa-
leniznę. Od ognia ucierpiała instalacja 
elektryczna.

Badanie techniczne wykonane przez 
Urząd  Dozoru  Technicznego  stwier-
dziło - patrz reprodukcja oryginalnego 
dokumentu - spalenie:

- kabiny z osprzętem,
- instalacji w szybie,
- uszkodzenie drzwi przystankowych 

wraz z osprzętem parter, 1 piętro,
- zalanie wodą aparatów,
-  instalacji  znajdującej  się  w pod-

szybiu.

Krótko mówiąc, właściwie kłania się 
remont generalny urządzenia dźwigo-
wego,  a wydatek  może  przekroczyć 
wartość  jedynki  i pięciu zer, gdyż do-
piero ekipy remontowe ustalą czy i co 
będzie można jeszcze wykorzystać.

Przyczyną  pożaru  było  podpalenie. 
Jak  się przypuszcza do  kabiny wrzu-
cono  jakieś  pudło  wypełniono  łatwo-
palnymi i wysoko energetycznymi ma-
teriałami.  Nieoficjalnie  mówi  się,  że 
podpalenie jest sprawką jakichś trzech 
młodzieńców, bo  takich widziano krę-
cących  się  tego  wieczora  przy  win-
dzie.  Co  im  z tego  przyszło?  Trudno 
dociec. Wiemy natomiast, że niszcząc 
windę skazali mieszkańców na ogrom-
ne  utrudnienia.  Szczególnie  dotkliwe 
są one dla osób starszych,  niepełno-
sprawnych  ruchowo  i rodzin z małymi 
dziećmi. Brak słów na takie występki.

Natychmiast  po  zdarzeniu  do  ak-
cji  przystąpili  policjanci  i prowadzą 
czynności  operacyjno-dochodzenio-
we.  Aspirant  sztabowy  Leszek No-
coń  powiedział  nam,  że  są  wytypo-
wani  sprawcy,  lecz  ze  względu  na 
prowadzone  dochodzenie  –  czytaj 
dla  dobra  śledztwa  nie  może  udzie-
lić żadnych informacji poza tą, że do-
chodzenie  prowadzone  jest  w spra-
wie  zniszczenia  mienia,  tj.  o czyn 
z art. 288 § 1 kk.   pes

To była winda

Art. 288 § 1 kodeksu karnego.
Kto cudzą rzecz niszczy, uszka-

dza lub czyni niezdatną do użytku, 
podlega karze pozbawienia wolno-
ści od 3 miesięcy do lat 5.

Wydawać by się mogło, że takie zdarzenia nie mogą się przytrafić,  
 bo kto zdrowy na umyśle celowo i właściwie dla hecy dokonuje pod-

paleń. W życiu jednak możliwe jest wszystko.

Zadba j  o  swo j e  be zp i e c zeńs two
zwróć uwagę na obce osoby w Twoim budynku!!!
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A straty rosną

Podpalenie windy w klatce scho-
dowej budynku przy ul. Hermana 

Wróbla 3B przyćmiło wszystkie gru-
dniowe dewastacje. Przyćmiło i to 
z dwóch względów: utrudnień dla 
mieszkańców i wartości zniszczenia.

Jednak fakt, że jest to bezsprzecznie 
najbardziej  kosztowna,  bezsensowna 
– jak wszystkie – dewastacja nie zmie-
nia  innego  faktu,  iż  publikowane,  co 
miesiąc  „drobiazgi”  też  swoją  wartość 
mają.  Nie  raz  i nie  dwa  pisaliśmy  i pi-
sać będziemy do znudzenia, że z kro-

pli  powstaje  rzeka,  by  w końcu  prze-
obrazić  się  w morze,  ocean.  Podob-
nie jest z naszymi pieniędzmi. Z groszy 
składają  się  złotówki,  by  przekształ-
cić  się  w setki,  tysiące,  setki  tysięcy. 
Szkoda tylko, że te tysiące złotych wy-
rzucane są bezpowrotnie na likwidację 
zbędnych zniszczeń, że wyrzucane są 
po prostu w błoto. No, ale widać jeste-
śmy  bogaci  skoro  nie  chcemy  razem 
z innymi  mieszkańcami  przeciwdzia-
łać  tym  zjawiskom.  Widać  odpowiada 
nam sięganie do kieszeni i płacenie za 
naprawy. Nie jest przecież czymś nor-
malnym, że z okien w klatkach schodo-
wych znikają kraty i nikt nic nie wie, że 
wybija się szyby i nikt nie słyszy – tłu-
czenie szkła to raczej głośna czynność.

Potężna  księga  powstałaby,  gdyby 
wszystkie  zbędnie  zniszczone  przed-
mioty  zapisać  w zwartym  dziele  i na 
stronach  podać  lokalizację  zdarzenia 

i ponoszone koszty na usuwanie. By-
łoby to opasłe tomisko spokojnie liczą-
ce kilkaset stron, z których najbardziej 
porażająca byłaby ostatnia, gdzie po-
dano by łączną kwotę nakładów, jakie 

ponieśliśmy w celu doprowadzenia do 
ponownego  użytku  ścian,  drzwi,  ele-
mentów  zabawowych,  wind.  Byłoby 
tego kilkaset tysięcy złotych... a może 
i kilka milionów złotych.

Gdyby  taką  księgę  stworzyć  i opu-
blikować, to wątpliwa byłaby przyjem-
ność czytania o dokonaniach wszela-
kich matołków.

A na osiedlach zanotowano:
„BAŃGÓW”

-  ul.  Marii Skłodowskiej-curie 3 
– przypalono sufit zapałkami i stłuczo-
no klosz lampy. 

„cHeMiK” 
- ul. Niepodległości 59 – wybito pły-

tę w niszy śmietnikowej.
„MicHAŁKOWice” 

- ul. Stawowa 6 – wymalowano napi-
sy na elewacji.

„MŁODYcH” 
-  ul.  Franciszka Zubrzyckiego 3 

–  skradziono  kraty  z okien  w klatce 
schodowej; 

- ul. ZHP 3 – w klatce schodowej po-
między IX a X piętrem skradziono kra-
tę z okna;

- ul. Boh. Westerplatte 6 – zdewa-
stowano drzwi do zsypu.

„TUWiMA” 
-  ul.  Wojciecha Korfantego 2A 

– skradziono  gałko-klamkę  z drzwi 
wejściowych;

- ul. W. Korfantego 2c – zdewasto-
wano skrzynkę na reklamy;

-  ul.  W. Korfantego 3A  –  zdewa-
stowano  drzwi  wejściowe,  wygięto  je 
i wybito szybę;

- ul. W. Korfantego 9B – skradziono 
klamkę z drzwi wejściowych;

- ul. W. Korfantego 9c – zdewasto-
wano skrzynkę na reklamy;

- ul. Okrężna 13 – urwano samoza-
mykacz  w drzwiach  wejściowych,  za-
bazgrano ścianę przy domofonie; 

- ul. Hermana Wróbla 2e – zdewa-
stowano skrzynkę na reklamy;

- ul. H. Wróbla 4B – skradziono kraty 
okienne między piętrami: I a II i II a III;

-  ul.  H. Wróbla 5B  –  skradziono 
klosz  lampy  przed  wejściem  do  klat-
ki schodowej;

-  ul.  H. Wróbla 6A  –  skradziono 
krzywkę z dźwigu osobowego;

- ul. H. Wróbla 6D – zdewastowano 
skrzynkę na reklamy;

- ul. H. Wróbla 7c – zdewastowano 
zamek w drzwiach do zsypu.

WĘZŁOWiec” 
-  ul.  Grunwaldzka 2A  –  włamano 

się  do  piwnic  i zniszczono  wszystkie 
skoble.

Zniszczone drzwi wejściowe – Wojciecha Korfantego 3A.

Podstawa wynosi:  - 1274,31 zł gospodarstwo jednoosobowe, 125% - 910,22 zł gospodarstwo wieloosobowe.

Pamiętaj o dodatku mieszkaniowym
Kryteriów określających szczegółowe warunki uzyskania dodatku jest wiele  

i każdą sprawę rozpatruje się indywidualnie.
Szczegółowe informacje o zasadach otrzymania dodatku uzyskasz w Referacie 

Dodatków Mieszkaniowych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka 105
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19  stycznia  o 17.00  w Hali  Kom-
pleksu  Sportowego  „Michał”  ul.  Elizy 
Orzeszkowej w Michałkowicach odbę-
dzie  się  organizowany  przez  Siemia-
nowickie Centrum Kultury koncert cha-
rytatywny „SieMiANOWice MAJĄ 
SeRce”. Dochód zostanie  przeka-
zany na zakup specjalistycznego wóz-
ka inwalidzkiego dla Sandry, 10- letniej 
dziewczynki  z Siemianowic  Śląskich, 
chorej na wrodzoną łamliwość kości. 

W programie imprezy jasełka, wspól-
ne kolędowanie z siemianowickimi ar-
tystami  oraz  występy  gwiazd.  Zapre-
zentują  się między  innymi: Alex Mar-
tinez, Jacek Silski, Mona Lisa, Mi-
rek Jędrowski, Beata Mańkowska 
oraz gwiazda wieczoru - iVAN KOMA-
ReNKO. Występy będą przeplatane li-
cytacjami ciekawych przedmiotów. Bę-
dzie także okazja do spróbowania do-
mowych ciast oraz zrobienia zakupów 
na  kiermaszu.  Całość  imprezy  popro-
wadzi  Grzegorz  Poloczek  z Kabare-
tu  RAK.  Bilety  do  nabycia  w Siemia-
nowickim Centrum Kultury ul. Niepod-
ległości 45.

XXXV jubileuszowy Cross „Siemiona”

W niedzielę, 15 stycznia br. od 11.00, już po raz trzydziesty piąty wystar-
tuje w Siemianowicach Śląskich cross „Siemiona”, czyli rekreacyjny 

bieg przełajowy dla każdego, cieszący się od lat nie słabnącym zaintereso-
waniem mieszkańców nie tylko naszego miasta. 

Chcąc wziąć udział w zawodach, wy-
starczy stawić się między 9.00, a 10.45 
w Parku  „Pszczelnik”,  uiścić  symbo-
liczne „wpisowe” i zapisać na listę star-
tową.  Zawodniczki  i zawodnicy  rywa-

lizować  będą  w różnych  kategoriach 
wiekowych.  Atrakcją  zawodów  będzie 
też nie wchodząca do współzawodnic-
twa konkurencja Nordic Walking kobiet 
i mężczyzn  w kategorii  OPEN  na  dy-
stansie  3000  m.  –  „Cross „Siemiona” 
inauguruje sezon biegowy. Na nasz 
bieg, w ramach przygotowań do ma-
ratonów, przyjeżdżała między innymi 
znana maratonka Janina Malska z Ol-
kusza. Wielkim plusem tutaj jest fakt, 

że Cross organizowany jest na bar-
dzo ładnych, leśnych trasach, daleko 
od ruchu ulicznego. To samo zdrowie 
– powiedział Ryszard Seręga, prezes 
miejskiego  Towarzystwa  Krzewienia 

Kultury  Fizycznej,  dodając:  Impreza 
odbędzie się bez względu na warun-
ki atmosferyczne. W minionych latach 
przychodziło jego uczestnikom biegać 
po śniegu, w mrozie, w deszczu czy 
przy słonecznej, ciepłej pogodzie. 

Organizatorami  zawodów  są:  Miej-
skie  TKKF  Siemianowice  Śląskie, 
Urząd  Miasta  –  referat  Rekreacji, 
Sportu  i Turystyki,  MOSiR  oraz  sie-
mianowicka Liga Obrony Kraju.  rg   

Przyjdź pobiegać i znajdź się na ich miejscu.

Koncert charytatywny

P o m ó ż  
S a n d r z e

Błyskawicznie rosnąca ilość samo- 
 chodów na naszych osiedlach 

powoduje, że miejsc parkingowych, 
brakuje i, niestety, będzie brakowało.

Przyczyną  jest  coraz  mniejsza  ilość 
terenów, na których można wygospoda-
rować jakieś fragmenty i przeznaczyć je 
na parking. Tak jest także w krajach le-
piej od nas sytuowanych. Osiedle, to nie 
tylko dom i kawałek placu dla posiada-
czy czterech kółek, to także teren, któ-

ry  musi  spełniać  inne  funkcje.  Umożli-
wić  pieszym  poruszanie  się,  dzieciom 
zabawę,  osobom  starszym  możliwość 
wyjścia  i spędzenia czasu w otoczeniu 

zieleni, to miejsce gdzie winny być ław-
ki, by można było spocząć i pogadać ze 
znajomym etc. W końcu to także teren 
gdzie  musi  być  zapewniony  swobod-
ny  dojazd  np.  samochodów  wywożą-
cych śmieci, a  tych  też przybywa nam 
lawinowo. Smutne to więc obrazki, gdy 

auta parkują tam gdzie wyraźnie ozna-
kowane,  że  nie  wolno.  Te  znaki  zaka-
zu nie zostały postawione po to, by za-
mieszkałym  i  zmotoryzowanym  uprzy-
krzyć  życie,  lecz  po  to,  by  wywieźć  to 
co tenże posiadacz czterech kółek mu-

si wyrzucić. Jeszcze  takie widoczki  jak 
te na zdjęciach zdarzają się  i uchodzą 
bezkarnie, ale dobrze  jest zapamiętać, 
że kwestią czasu będzie, gdy tak posta-
wione  auto  zostanie  natychmiast  usu-
nięte. Lepiej nie wpadajmy w nawyk sta-
wiania aut tam gdzie jest zakaz.   pes 

A znaki są dla kogo?
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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

Droga Redakcjo!
od niedawna mieszkam w Siemiano-

wicach i czytam wydawaną przez Was 
gazetę.  Bardzo  chciałabym,  aby  przy 
Waszej  pomocy  poniższy  tekst  trafił 
do innych Czytelników.

Dziecko i... czy pies?
Sąsiedzie, Sąsiadko 

szanujmy się wzajemnie!
Pewnie nie ja pierwsza i nie ja jedyna 

chciałabym zwrócić uwagę na „niezau-
ważany” problem psich odchodów przy 
ścieżkach  i na  trawnikach.  Za  przy-
kład  niech  posłuży  spory  jak  na  wa-
runki miejskie kawałek trawnika/boiska 
do  gry  w piłkę  przy  Al.  Młodych,  mię-
dzy ostatnim blokiem, a nowym parkin-
giem. Codziennie obserwuję psy hasa-
jące beztrosko po tym placu i spaceru-
jących  „niewidzących”  właścicieli.  Ma-
leńka  tabliczka  zakazująca  wyprowa-
dzania  psów  zniknęła  tak  szybko,  jak 
tylko się pojawiła. Moje dziecko lubi po-
patrzeć na pieski z balkonu, przyjemny 
widok… do czasu… do czasu aż pie-
sek nie skorzysta z tej zielonej toalety 
na świeżym powietrzu. Właściciel zda-
je  się  tego  nawet  nie  zauważyć.  „Po-
biegałeś  sobie  piesku?  To  wracamy 

do  domu.  A kupa?  Jaka  kupa?  Prze-
cież mój pies  tu  tylko biega  (pomijam 
już  fakt,  że  bez  obowiązkowego  ka-
gańca),  żadnej  kupy  nie  robił”  Ot,  ta-
ka znana wielu, codzienna sytuacja… 

Nurtuje  mnie  jednak  pytanie.  Dla-
czego w cywilizowanym świecie dzie-
ci  mogą  się  bawić  tylko  na  małych, 
ogrodzonych  (głęboki  ukłon  w stronę 
SSM,  że  takowe  są),  utwardzonych 
placach  zabaw,  a psy  biegać  rado-
śnie po zielonej trawce? Może powin-
no być na odwrót? Może trzeba by za-
prosić strażników miejskich na spacer 
na nasze osiedle?

Sąsiedzie/Sąsiadko ja nie wycho-
dzę z dzieckiem na spacer do toa-
lety, nie zostawiam też na trawniku 
zabrudzonej pieluchy. Moje dziec-
ko lubi popatrzeć na biegające psy, 
ale samo też chciałoby pobiegać po 
trawniku.

Szanujmy się zatem wzajemnie!
Lokatorka, czytelniczka, matka

Może byłaby możliwość?
Witam.

Piszę  do  państwa  z ul.  Grunwaldz-
kiej 5f. W sprawie parkingów. Nie ma-
my  gdzie  parkować,  parkujemy  na 
trawnikach  i chodnikach  czasem  na-
wet na boku ulicy. Gdy nadchodzi wie-
czór  wszyscy  mozolnie  szukają  par-
kingu  –  nie  ma  gdzie  zaparkować. 
Więc Bez Wyjścia Parkujemy na traw-
niku pod ul. Grunwaldzką 12. Wzywa-
ne są na nas straże miejskie mają ra-
cję,  że  niszczymy  trawnik,  ale  gdzie 
mamy  parkować?  Oczywiście  wiem, 
że teraz jest zima i doskonale to rozu-
miem,  że  teraz  budowa  takiego  par-
kingu  byłaby  raczej  niemożliwa.  Ale 
moje  pytanie  czy  nie  można  by  było 
ująć trochę trawnika przy tych obu uli-
cach Grunwaldzka 5f i 12a, a może by 
pomyśleć o parkingu przy naszym blo-
ku Grunwaldzka 5f. Są ogródki, z któ-
rych  mało  kto  korzysta  może  byłaby 
taka możliwość? 

Z góry  dziękuję  za  rozważenie  tej 
sprawy.

Serdecznie pozdrawiam.
Mieszkanka osiedla.

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

mi personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmo-
wać się nie będziemy. Uważamy, że tak, jak przedsta-
wiamy się nieznajomym podczas pierwszego spotka-
nia, co należy do dobrego tonu, tak należy przedsta-
wić się, pisząc czy też telefonując do nas. Prosimy też 
o zwięzłe przedstawienie nurtującej  sprawy  i przemyślane 
zdania, większą odpowiedzialność za słowo, które nie bę-
dzie naruszało czyjegoś dobrego imienia i nie będzie ode-
brane  jako  pomówienie.  Maksyma,  jaką  należy  się  kiero-
wać, jest jedna: słowo wróblem wyleci, a wołem wraca, sło-
wo... może zabić.

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

Prosimy  też  o nienadsyłanie  pytań  z zastrzeżeniem,  że 
mają nie być publikowane, bo takich dopisków nie będzie-
my  respektować,  o ile  sprawa  dotyczyć  będzie  większej 
liczby  osób,  które  również  nurtują  podobne  wątpliwości 
i które  w sąsiedzkich  pogaduszkach  o takich  problemach 
debatują.  Istotą  tej  rubryki  jest  poruszanie  spraw,  na  któ-

re  oczekujecie  Państwo  rzeczowych  odpowiedzi  i dlatego 
też może się zdarzyć, że na jakiś problem nie odpowiemy 
w danym  miesiącu,  bo  np.  Wasza  wiadomość  dotarła  do 
nas  zbyt  późno, by  ją dogłębnie,  zgodnie  ze  stanem  fak-
tycznym, wyjaśnić.

Przypominamy również, by w przypadkach, gdy niezbęd-
ne jest przekazanie danych osobowych w celu wyjaśnienia 
indywidualnej  sprawy,  obowiązkowo  podawać  cały  adres 
i dopisać  zdanie o wyrażeniu  zgody na odtajnienie  swych 
danych  i przekazanie  ich odpowiednim komórkom organi-
zacyjnym Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

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

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

Redakcja „MS”

ciąg dalszy na str. 24

S łowo wrób lem. . .
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Os. „Tuwima” – Nowe chodniki wykonano  
przy ul. Wojciecha Korfantego 6, 7 i 10.

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 22
Zarząd SSM: Niewątpliwym jest 

fakt, że oprócz miejsc parkingo-
wych na terenach osiedli potrzebne 
są miejsca wpływające na estetykę, 
dobre samopoczucie – słowem ma-
jące ogromny wpływ na szeroko ro-
zumianą jakość zamieszkania. Do 
takich miejsc zaliczamy m.in. traw-
niki, osiedlową zieleń. Ogromne 
znaczenie ma także to, że wszelkie 
nowe parkingi, ich lokalizacje mu-
szą sprostać dość rygorystycznym 
wymaganiom ustalonych w prze-
pisach Prawo budowlane. W za-

leżności od wielkości parkingu, tj. 
ile miejsc postojowych ma na nim 
być, minimalna odległość parkin-
gu od budynku musi wynosić od 10 

do 40 metrów. Dodatkowym proble-
mem jest uzbrojenie terenu. często 
widziane przez nas „wymarzone” 
miejsce na parking nie może być 
przeznaczone na ten cel, bo biegną-
ce pod ziemią rury, kable uniemożli-

wiają taką lokalizację, ba nawet po-
szerzenie już istniejącego. Z uwagi 
na szczupłość terenów, jakimi w tej 
lokalizacji dysponuje SSM wyko-
nanie dodatkowych miejsc jest de 
facto niemożliwe. Przy okazji infor-
mujemy, że budynek przy ul. Grun-
waldzkiej 12 nie należy do SSM.

Dziękujemy
Szanowni P.T. czytelnicy

Wszystkim, którzy nadesłali nam ży-
czenia  świąteczno-noworoczne,  ser-
decznie dziękujemy za pamięć i ciepłe 
słowa.  Redakcja „MS”
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Naleśniki z parówkami – 30  dag 
mąki,  2-3  jajka,  2  szklanki  mleka,  sól, 
ok. 1 szklanki wody, słonina do smaże-
nia. Składniki zmiksować, uzupełniając 
mlekiem  lub mąką, by ciasto uzyskało 
konsystencję śmietany. Nalewać porcję 
łyżką  wazową  na  rozgrzaną,  wysma-
rowaną  patelnię.  Smażyć  z obu  stron 

cienkie  naleśniki,  przekładać  nadzie-
niem, zwijać w rulon lub składać w chu-
steczkę.  Gotowe  przekładać  na  drugą 
patelnię  lub  żaroodpornego  naczynia, 
trzymać w cieple aż do usmażenia po-
zostałych. Naleśniki podawać z serem, 
dżemem, sosami, ketchupem, z dodat-
kiem  surówek...  lub  np.  z parówkami 
– Obrane  parówki  obsmażyć  na  tłusz-
czu,  posypać  przyprawami  i zawijać 

w gorące  naleśniki.  Podawać  z gorą-
cym pikantnym sosem pomidorowym.

Sałatka z pieczarek –  40  dag  pie-
czarek, 1 cebula, 1-2 jajka, 1 łyżka sto-
łowa oleju, sok z 1 cytryny, sól, pieprz 
do  smaku.  Oczyścić  trzony  piecza-
rek, a z kapeluszy zdjąć błonkę. Umyte 
grzyby zalać gorącą wodą, dodać soku 
z cytryny  i ugotować.  Ugotowane  pie-
czarki  i cebulę  pokroić  na  półplaster-
ki, przyprawić olejem, solą i pieprzem. 
Przygotowaną  masę  ułożyć  kopiasto 
na salaterce i przybrać kawałkami jaj.

Śmietnik –  wymieszać  mikserem: 
5 żółtek,  szklankę  cukru,  1/2  szklan-
ki  oleju,  2  i 1/2  szklanki  mąki.  Dodać 
wymieszane:  łyżeczkę  sody,  2  łyżecz-
ki  kawy,  2  łyżki  kakao,  łyżeczkę  cyna-
monu. Białka z jajek ubić z 1/2 szklanki 
cukru  i dodać  do  ciasta,  po  wymiesza-
niu  dosypać  pokrojone  orzechy  ok.  20 
dag, (mogą być rodzynki, migdały) oraz 
1/2   g, pokrojonych w kostkę, obranych 
jabłek.  Dokładnie  wymieszać  i piec  ok. 
1 godziny.

Ryż z bananami – 250  g  ryżu,  60 
g  masła  lub  margaryny,  0,5  l  mleka, 
4 dojrzałe  banany,  2  łyżki  cukru,  ły-
żeczka  cynamonu  lub  szklanka  śmie-
tanki.  Wypłukany  i dobrze  odsączony 
ryż przesmażyć na tłuszczu (40 g), aby 
stał  się  szklisty.  Zalać  wrzącym  mle-
kiem,  dodać  cukier  i gotować  na  bar-
dzo  małym  ogniu,  na  płytce  azbesto-
wej, do miękkości. Obrane banany po-
krajać  w poprzek  na  dość  grube  pla-
sterki,  obsmażyć  z obu  stron  i bardzo 
delikatnie  wymieszać  z ugotowanym 
ryżem.  Podawać  na  ciepło,  posypany 
cynamonem lub polany bitą śmietaną.

W Nowym Roku szy-
kują się zmiany. Doty-
czyć  będą  spraw  za-
wodowych.  Po  kłopo-
tach  w pracy  spowo-

dowanych częściowo przez Ciebie, na-
stąpi lepszy okres. Być może otrzymasz 
w tej samej firmie inne stanowisko, które 
będzie Ci bardziej odpowiadać.

Rok 2012 nie przy-
niesie  w Twoim  ży-
ciu  zasadniczych 
zmian.  Nie  spotka 

Cię awans, ale również nie zdarzy się 
nic,  co  zakłócałoby  dotychczasowy, 
spokojny  rytm  życia.  Pieniędzy,  nie-
stety,  nie  będziesz  miał  dużo  więcej, 
ale w połowie roku będzie poprawa.

Jeśli  jesteś 
uczniem, lub studen-
tem będzie to rok po-
myślny  do  zdawania 

egzaminów,  pod  warunkiem  oczywi-
ście, że przezwyciężysz lenistwo i za-
bierzesz  się  do  nauki.  Na  drugi  plan 
muszą zejść sprawy sercowe, chociaż 
w tym temacie nie będzie zmian. 

Osoby  samotne 
w 2012  roku  spotka-
ją  wreszcie  osobę, 
z którą  będą  chciały 

związać  się  na  całe  życie.  Jeśli  jed-
nak  masz  już  stałego  partnera,  bądź 
ostrożny  i pamiętaj,  że  nie  wszystko 
nowe musi być lepsze, żeby człowieka 
poznać, trzeba z nim zjeść beczkę soli.  

Będzie  to dobry  rok! 
Już  niedługo,  być 
może  nawet  na  wio-
snę,  spotka  Cię  dłu-

go  oczekiwany  awans  w pracy.  Lwy, 
które  zaangażowane  są  w działal-
ność polityczną, czy społeczną, mogą 
oczekiwać realizacji swoich pomysłów 
i uznania, na którym im zależy.

Jeśli  w poprzed-
nich  latach  podjąłeś 
jakąś  dużą  inwesty-
cję,  np.  budowa  do-

mu,  to  w tym  roku  najprawdopodob-
niej uda Ci się ją skończyć. Stanie się 
tak,  ponieważ  wpłynie  Ci  trochę  nie-
spodziewanych pieniędzy.

W 2012  roku  mie-
siąc  za  miesiącem 
upływać Ci będą spo-
kojnie, bez większych 

wydarzeń. Uważaj jedynie na zdrowie, 
bo  może  dopaść  Cię  jakaś  choroba. 
W połowie  roku  spotka  Cię  przyjem-
ność, którą sprawi Ci ktoś bliski.

W domu  jakieś  rado-
sne  wydarzenie.  Mo-
że wstąpisz w związek 
małżeński lub ożeni się 
Twój syn lub córka uro-

dzi  wnuka.  Pod  koniec  roku  niespo-
dziewanie  otrzymasz  ciekawą  propo-
zycję, nad którą musisz się dobrze za-
stanowić.

Lubisz  wyjazdy, 
podróże.  Przebywa-
nie  ciągle  w tym  sa-
mym  miejscu  męczy 

Cię  i nuży.  W tym  roku  nie  będziesz 
narzekał na brak wyjazdów. Będą po-
dróże, ale być może tym razem zatę-
sknisz za Twoim przytulnym domem.

Nie  żałuj,  że  coś 
Ci nie wyszło w roku, 
który  minął.  W nad-
chodzących  miesią-

cach czeka Cię dużo atrakcji  i tak się 
złoży,  że  do  czego  przyłożysz  rękę, 
będzie  się  udawać.  Pomysłów  nigdy 
Ci nie zabraknie.

Zapowiada  się  rok 
bardzo  pracowity,  ale 
za  to  w lecie  czeka 
Cię  przyjemny  urlop, 

który  spędzisz  wraz  z rodziną,  naj-
prawdopodobniej  za  granicą.  Będzie 
to  możliwe,  bowiem  Twoja  żona  do-
stanie propozycję dodatkowej pracy.

Niestety,  coś  nie-
spodziewanie  po-
krzyżuje  Twoje  pla-
ny  życiowe.  Ale  nie 

przejmuj się, to na czym Ci najbardziej 
zależy zrealizujesz w terminie, chociaż 
nieco  później,  niż  zamierzałeś.  W po-
łowie roku bardzo ucieszy Cię wyjazd. 

Mamy Nowy 
Rok 2012

Na karnawałowy 
stół

MOJA KUCHNIA
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Znaczenie wyrazów:
POZiOMO: 3. Zygzak  szlaku;  8. Ry-

szard obok Adama Matusiewicza uho-
norowany  statuetką  Laur  Bytkowa 
w minionym roku; 9. Cukierki śmietan-
kowe; 10. Na sztukaterię; 11. Kwaśne, 
zsiadłe  mleko  po  Śląsku;  12. Jeżyna; 
13. Jest pełniony w każdy poniedziałek 
w siedzibie  SSM  przez  dziennikarza 
„Mojej  Spółdzielni”;  14. Esej  arabski; 
16. Aktor  do  romansów;  19. Informa-
cja; 20. Została zlikwidowana w budyn-
ku ADM Michałkowice; 21. Krewny kar-
pia;  22. Wielkie  polowanie;  23. Uczu-
cie  niezadowolenia,  niechęć;  28. Wo-
jewództwo w Mongolii; 31. Rączy koń; 
32. Boli  podczas  anginy;  33. Wojsko; 
34. Silnik; 35. Jedno z naszych osiedli 
mieszkaniowych; 36. Podkład pod haft; 
37. Klamra budowlana.

 
PiONOWO: 1. Życiowe motto; 2. Ar-

biter  na  boisku;  3. Barwi  lakmus  na 
niebiesko;  4. W parze  z księżniczką; 
5. Chroniona bogatka; 6. Lubelska na 
mapie;  7. Wędrowny  śpiewak,  wa-
gant; 14. Chłopek roztropek; 15. Ogło-
szony  na  koniec  roku  dla  Członków 
SSM,  którzy  regularnie  wnoszą  opła-
ty  za  mieszkanie;  17. 7  grudnia  od-
wiedził  michałkowicką  harcówkę  przy 
ulicy  Jana  Hadamika;  18. Choroba 
psów  i kotów;  24. Metalowy  arkusz; 
25. Francuska  pani;  26. Porcja  chle-
ba;  27. Minorowy  nastrój;  28. Akwa-
riowa rybka; 29. Pieniądze, bogactwo; 
30. Nielotna kaczka.

  Litery  z pól  dodatkowo  ponumero-
wanych  od  1  do  26  dadzą  rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesyłać 
do 20. i. 2012 r.  - na adres SSM, ul. 
Boh. Westerplatte 20 z dopiskiem Re-
dakcja „Moja Spółdzielnia” – krzy-
żówka nr 1/2012.  Nagrody  za  roz-
wiązaną  krzyżówkę  nr  12/2011  z ha-
słem –  Iskierek radości i dużo miłości, 
otrzymują:  irena ZUBeR, Al. Młodych 

10; Maria SKRZYPcZYK, ul. W. Wró-
blewskiego  8;  irena BAKALARZ,  ul. 
ZHP 11. Zwycięzcom gratulujemy i za-
praszamy  (z dowodem  osobistym)  do 
działu GZM po odbiór nagród. Nagroda 
główna – niespodzianka – ufundowana 
przez  Sukces  s.c.,  Siemianowice  Śl., 
ul. W. Wróblewskiego 67. Fundatorem 
pozostałych nagród jest Siemianowic-
ka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

J K L

W zimowy  wieczór  gajowy  złapał 
w lesie  złodzieja,  który  kradł  ścięte 
drzewo.

- Co, kradniemy drzewo?
- Panie gajowy,  ja  tylko zbieram pa-

szę dla królików!
- Chcesz mi wmówić draniu, że króli-

ki jedzą drewno?
- Jeśli nie będą chciały jeść, to napa-

lę nim w piecu...

J K L

Dwaj przyjaciele siedzą w barze:
- Popatrz spodobałem się tej panience!
- Jak na to wpadłeś?
-  Popatrzyła  na  mnie  i uśmiechnę-

ła się.
- Jak ja pierwszy raz zobaczyłem cie-

bie to rżałem przez pół godziny...

J K L

Na lekcji matematyki nauczycielka py-
ta Jasia:

- Ile to jest 2/3 jabłka?
-  Trzeba  jabłko  podzielić  na  3  części 

i wziąć z tego 2, proszę Pani.

- A 3/2 ?
-  Trzeba  jabłko  podzielić  na  2  części 

i wziąć z tego 3!

J K L

Jasio pyta Tatę:
-  Jak  myślisz,  ile  kilometrów  jest 

z Warszawy do Lublina?
- Sto osiemdziesiąt.
- A z powrotem?
- Tyle samo.
-  Niemożliwe!  Przecież  między 

gwiazdką  a Nowym  Rokiem  jest  tylko 
jeden  tydzień,  a między  Nowym  Ro-
kiem a gwiazdką prawie cały rok!
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Szczególnie  wyróżniają  się  poran-
ki  pierwszego  dnia  świąt  Bożego  Na-
rodzenia.  Gdy  jedni  jeszcze  śpią,  bo 
byli np. na pasterce  lub długo ślęcze-
li przed telewizorami, bądź cieszyli się 
prezentami,  inni wracają z,  lub wybie-
rają się do kościoła. Jeszcze inni zasia-

dają do stołu, by wspólnie zjeść świą-
teczne  śniadanie.  Wszystko  jest  jed-
nak przytłumione, stonowane. Taki też 
był poranek 25 grudnia ub.r. dla miesz-
kańców budynku przy ul. Leśnej 15 do 
chwili, gdy nakazano im błyskawicznie 
opuścić swoje mieszkania.

Kilkanaście  minut  po  ósmej  telefon 
do dyżurnego Komendy Miejskiej Sie-
mianowickiej  Policji  spowodował,  że 
po paru następnych minutach na rów-
ne  nogi  postawione  zostało  pół  mia-
sta.  Informacja  jako  poszła  w świat 
brzmiała:  W mieszkaniu na V piętrze 
przy Leśnej 15 wali się ściana, co na-
leżało rozumieć: Zagrożony jest budy-
nek. Na  miejsce  przybyli  błyskawicz-
nie  prezydent  miasta  –  Jacek Guzy, 
wiceprezydent  Dariusz Bochenek, 
komendant  policji,  młodszy  inspek-
tor cezary Garczarczyk, prezesi Sie-
mianowickiej  Spółdzielni  Mieszkanio-
wej,  straż  pożarna  i miejska,  kierow-
nictwo administracji osiedla „Tuwima”, 
Inspektor Nadzoru Budowlanego. Za-
rządzono  ewakuację  mieszkańców  – 
odbyła  się  sprawnie  i bez  chaosu. 
Po  następnych  kilkudziesięciu  minu-
tach i dokonaniu szczegółowych oglę-
dzin  Inspektor  Nadzoru  Budowlane-
go  stwierdził,  że  pęknięcie  tej  ścia-
ny  nie  zagraża  konstrukcji  budynku. 
Alarm  odwołano  i mieszkańcy  wró-
cili  do  swoich  mieszkań.  Świątecz-
ne  życie  wróciło  do  normy,  a tema-

tem  rozmów przez  jakiś  było  roztrzą-
sanie  ewakuacji.  Stała  się  ona  swo-
istym urozmaiceniem dnia – po fakcie 
łatwo się pisze urozmaicenie dnia, ale 
do śmiechu zapewne nikomu nie było. 
Jedynie  zamieszkali  w tym  mieszka-
niu musieli udać się do rodziny. Ich lo-

kum zostało wyłączone z użytkowania 
i zabezpieczone.

- Była chyba 6.30 – mówi kilka dni po 
zdarzeniu Michał Zawierucha, miesz-
kaniec  feralnego  lokalu  –  gdy usły-
szałem ni to stęknięcie, ni to sapnię-
cie i taki delikatny szmerek jakby sy-
pał się mak, piasek. Nie zwróciliśmy 
na to większej uwagi, bo znowu by-
ło cicho. Nieco później, gdy wstaliśmy 
z łóżek nagle ktoś zauważył, że ścian-
ka działowa między pokojami jest po-
ważnie wybrzuszona, co wyglądało 
jakby się miała zawalić. Bardzo zanie-
pokojony tym widokiem przy tej ścian-
ce usytuowane jest łóżko córeczki Ju-
lii, zadzwoniłem na policję i nie przy-
puszczałem, że całość nabierze takie-
go obrotu i zjawi się pod naszym do-
mem tyle ważnych ludzi, zaś miesz-
kańcy zostaną na jakiś czas popro-
szeni o opuszczenie swoich miesz-

kań. Muszę przyznać, że zareagowa-
no błyskawicznie. Teraz po wszyst-
kim jest mi przykro za cały zamęt, 
za zamieszanie i przepraszam innych 
mieszkańców za to, że musieli wyjść 
ze swych mieszkań.

-  Wybrzuszenie się ścianki działo-
wej to swego rodzaju wada techno-
logiczna tego typu budynków – mówi 
Marian Odczyk, wiceprezes ds. tech-
nicznych  SSM  –  Bloki te generalnie 
są bardzo bezpieczne, bo to tzw. śli-

zgi stanowiące jeden monolit żelbe-
towy. Jednak od czasu do czasu zda-
rza się, że ścianki działowe pokazu-
ją swoje przysłowiowe rogi i stwarza-
ją takie sytuacje. 

Praktycznie  bezpośredni  po  świę-
tach  przystąpiono  do  remontu 
w mieszkaniu. Starą ściankę zdemon-
towano i postawiono nową. 

- Niezamierzenie – mówi Michał Za-
wierucha  –  mamy remont. Planowali-
śmy w tym roku zrobić go w czerwcu, 
tymczasem los wymusił wcześniejsze 
jego rozpoczęcie.

Na  szczęście  nic  się  złego  nie  sta-
ło,  czyli  całość  zakończyła  się  happy 
endem  dla  mieszkańców  Leśnej 15. 
Sprawdziły  się  natomiast  procedury 
przygotowane  z myślą  o takich  sytu-
acjach  kryzysowych.  Dobrze,  że  są 
i że  zadziałały  prawidłowo,  lecz  oby 
nie musiały być stosowane.  pes

Niemiła niespodzianka
Świąteczne poranki mają swoją specyfikę i swój własny urok.  

 Świat zewnętrzny jest opustoszały, tylko gdzie niegdzie przemknie ja-
kiś przechodzień i panuje cisza, jakiej trudno szukać w dni powszednie. 
Świat wewnątrz mieszkań też jest stonowany. Ranki te upływają jakby 
w zwolnionym tempie.
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